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 األول الفصل

 : البحثبتعريف ال

 : البحث وأهميةالمقدمة  1-1

 أداللييم  إليي ا هييع لاييظ  يياهو ليييلهو  يي   األسلسيي   تعليي و دتيي الم اراتييلااك ار    يي  إن    

ذدي ارخبي    ي   اراي اي ن إنداجبيلك اراي اا اد اراي ا   دهذا هيع  ين   جاعل   ن اراللب ن

استطللتتو ت ل ظ ارجعانم ارفا   اراعق   دتطعل هيل رت ق يا ارت يين اريخاي  اراطليعا رالليم 

 .األاض ارتاس 

ده  رعب  تاا  ر ى اراللم  األخ   رعب  تطعاك ييكظ س لع    ارياعاك  األاض ارتاس  إن  

يللتبيلا  تلااتتيل ت تيل  ال لك ارعقل    ضال لن ارقي ااك ار    ي  ق ااك للر   للى  يتعى ارع

 إرى ار ق  دار شلق  دارذ لء.
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دتعتا  هذه ارلعب  يلألخص للى أسس   زللئ   دأ علل   كلن ك   الجلي   تتالسم  ع ارت ف اراب ن 

ق اركي   ركظ  تلا   ن  تلااتتل    ضال لن ان نهلم ارعتالك للعم  داا  ا زا    س ل  انطيال

ارك   ديط لقي    كلن ك ي   ع اي  قي  ت ي    ستقبللال ن خالل تعج ه اراض ا يلرزادل  اراطلعي  

.ارخاو  ن خالل زادل  اات ا هل  يأ اء إايل ل
1
   

 إريىرتعج ه اراض ا  ن ض ي   اراللب ن أداراللم  إتقلن     ى  ارب ث أها   د ن هال جلءك

را كلن ك ي  رلضي يلك طب ع  اراعقف دذ لئه    تاعلع ارط ق اارلعم ديال لتالسم  ع  أثالء أخ ى

.  

 

 مشكلة البحث: 1-2

ارزدج   لت     ن خالل تطب ا  تيلااك ارلعبي   أدلل ظ ارفيظ داراجلح    ارابلاا  ارف  ل   إن   

 ين خيالل  اإلاسللاغو نجلح  إن  ح ث  يلألخصدارخلف    األ ل   داراتاثل  يلرض ي   األسلس  

   حيو اراقلط      ف   اسيتخ ام قي ااك ارالليم ار    ي   األ ب   يلرعم تبقى ارايب  دضع ارك 

ديطي ق   كلن ك ي  تخي م اراتيلا  نفييتل  اإلاسللدارعقل        كلن ك   تعج ه اراض ا الستقبلل 

يطي ق  ختلفي  تي ث  سيلبل لليى دارخلف   دال نتجلهيظ  يل لييببه ااتي ا  اركي    األ ل   أي ارض ي  

 او .ارخ

لايي   ديأنعالتييل دارخلف يي  األ ل  يي ارضيي يلك  أ اءدتكاين  يييكل  ارب ييث  يي  ارقاييعا ارايييب   يي  

هيذا ارضيعف اراييب  اريذي لايلا ييه اغليم  إنري ى اغليم اراللبي ن      اإلاسيلل  اك  استقبلل

رييبعا ارابلالييلك ارتيياس   اإلاسييلللت ل ييظ ارعيييف  دارا كييلن ك  السييتقبلل راراللبيي ن  ييلن  ا عييل 

 األ اءرلعقييعف للييى نقييلط ارقييع  دارضييعف  يين خييالل ت  ليي  نيييم اراجييلح دارفيييظ  يي   اضيي األ

  ارلعم .  أثالء ايتخ   دارط ق ارا كلن ك   ار

 -البحث : أهداف 1-3

التحليل الميكانيكي والوصفي الستقبال اإلرسال بالضرربة األماميرة والفلفيرة اري التر    .1

 . األرضي

ارة الضررربة األماميررة والفلفيررة األتخررر اسررتفداما لمهرر الطرررا الميكانيكيررةالتعرررف ىلرر   .2

 . األرضيمباريات الت    اإلرسال اي الستقبال

 -ض البحث:ار 4 -1

إن الضربة األمامية بالدوران العلوي هي اغلب الضربات المسرتفدمة اري اسرتقبال اإلرسرال اري 

 لعبة الت   األرضي 

 -مجاالت البحث : 1-5

-2008ن المشارتين اري ووري تليرة التربيرة الرياضرية لعرا  الالىبي-المجال البشري : 1-5-1

2009.  

 جامعة القاوسية_تلية التربية الرياضية  اي مالىب الت   -المجال المكاني : 1-5-2

     .  2008/  12/   25ال      2008/ 10/ 2  من: المجال الزماني  1-5-3
 

        

 الخاني الفصل

 : الدراسات ال ظرية والمشابهة -2

  الدراسات ال ظرية : 2-1

                                                 
. دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد 2البايوميكنيك الرياضي، طسمير مسلط الهاشمي :  1
 .146.ص1999.
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 1مفهو  التحليل الحرتي:   2-1-1

            

أن أسييلعا اال تيييلف دارت ل ييظ ليي  ي  داا  تاييل  يي   جييلل لاييظ ارايي اي ن أن ارتطييعا            

ارييي لع ارييذي تيييت ه األرعييلا ار للضيي    يي  ارعييلرو تتطلييم ارعاييظ ارايييتا   يي  لال يي  ارت ل ييظ 

 داال تيلف  

ت ل ظ للى انه )) أرق اه للى تجزئ  اراعضيع  أد أرفكي ه إريى لاليي هل رلتا  يز ي اتيل دلع ف ار

 د تو  ل ي اتل  ن لالقلك ((

 

 2 أنواع التحليل الحرتي:2-1-2

 

  -التحليل الحرتي الكمي : -1

 -ويشمل هذا ال وع واخليا ىل  الشكلين التاليين :

 التحليل الدقيق . - أ

  التحليل التقريبي . -ب

 -  :ىالحرتي ال والتحليل  -2

 -ويشمل ما يأتي :

 التحليل العميق . - أ

 التحليل األساسي . -ب

 التحليل ألتبسيطي . -ج

 التحليل التربوي . -3

 3طرا التحليل الحرتي: 2-1-3

)ىل  الباحخين والمدربين معراة طرا التحليل المفتلفة لتحديد أماتن الضعف والقوة اري         

 -لول الم اسبة لها( وان طرائق التحليل يمكن أن تقسم إل  :األواء الف ي والفططي ووضع الح

                                                                        .طريقة المالحظة )الذاتية أو غير الذاتية (  -1

 .الها وهي الطريقة التي تستفد  بها االجهزه المفتبرية بجميع أشك-الطريقة المفتبرية : -2

 طريقة تحليل األاال  . -3

 .طريقة جمع المعلومات  -4

 .طريقة المحاوثة  -5

 

 4:اي المجال الرياضي ميكانيكيأهمية التحليل ال  2-1-4

األشفاص الرياضـــــيين يفتلفون اي الب اء الجســـــمي واري صرفاتهم ال فسرية ارال يمكرن        

اري هرذه ألحالرج يجرب أن ترترز اري التحليرل  لشفصين القيرا  بحرترة بر ف  األسرلوب تمامرا  لرذا

الحرتي ىل  الطرا ألمستفدمج اي تطبيق القوانين أألساسيج لتحقيرق الهردف المحردوو للحرترة 

أي يجب أن يعرف المحلل الحرتي تيف يساىد وضع معرين أو تسراىد حرترج معي رج اري تحقيرق 

                                                 
،  1977، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  علم النفس التربوي( جابر عبد الحميد جابر: 1

 56ص
 67، ص 1992، ألبصره ، ، مطبعة جامعة ألبصره  التحليل الحركيريسان خريبط مجيد:  2
 45، ص1987، الموصل ، 2، ط 2،دار الكتب للطباعة والنشر، ج كرة القدمسامي الصفار وآخرون:  3

       37، ص  1982، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  التحليل الحركيوحية محجوب :  4
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رة معي رج اري األلعراب ألرياضريج ال جاح اي المهارة ألمعي ج   إن األواة االساسريج اري أنجراه مهرا

  .هي جسم اإلنسان 

 : األرضي الت  :مقدمة اي 2-1-5 

الت   تغيرها من األلعاب الت ااسية تتكون من ىدة مهارات التي يمخل إتقانها أهمية تبيررة اري  

القدرة ىل  الم ااسة وتحقيق الفوه   واليو  ي ظر للتر   ىلر  انهرا رياضرة المهرارة المفتوحرة 

ضربة يوجد اختالف الالىب اليلعب الضرربة مررتين   ترل ضرربة تتطلرب مرن الالىرب لرن  مع تل

 1:يمر من خالل هذه العملية 

 )  التحديد ........... القرار............. الحرتة ..............االسترجاع   (

              المهارات األساسية اي الت   األرضي : 2-1-6

المهررارات ارري مجرراالت الحيرراة اليوميررة للداللررة ىلرر  معرراني متعرردوة   ))يسررتفد  مصررطل         

تالمشي   أو مهرارة قيراوة السريارة   أو مهرارة المشري   أو مهرارة الرمري   ومرن ناحيرة أخرر  

اأنج يالحظ انج من الصعب تحديد تعريف مطلق للمهارة وذلك لكونها تشير إل  مستويات نسبيج 

ة تشررير إلرر  ورجررة الصررعوبة م سرروبج إلرر  مسررتو  الفرررو أو مررن األواء أي إن المهررارة خاصرري

   02مستويات الجماىة(( 

ويعراها هارا )أنها صفج أوتوماتيكية للتعرف اإلراوي لإلنسان والتي تبق  بالدرجرة األولر  ىرن 

 طريق التدريب  أي إن المهارة الحرتية تع ي تمرين مسيطر ىليج وتكون اي نتيجتها الفارجية

                                                                          03راوي   التتها تعتبر طرا أوتوماتيكية ألواء هذه التصراات الرياضية ( تعرف رياضي إ

مصطل  المهارة يع ي ألدقج اي األواء ى ردما يلتقري المسرار الحرتري ان ويشيروجيج محجوب ))

 . 4امل لمجريات األمور (( مع مسار األواء بدون االنتباه الك

 5-:ال  المهارات األساسية اي الت   األرضيويمكن تقسيم 

 اإلرسال . -1

 . الكب  -2

 .الضربات األرضية األمامية  -3

 .الضربات األرضية الفلفية  -4

 .الضربات ألطائره  -5

 .الضربات نصف ألطائره  -6

ية والفلفية ذلك الن هذه المهرارتين يمكرن وما يهم ا اي هذا البحث هو تفصيل للضربة األمام   

استفدامها اقط اري اسرتقبال اإلرسرال اري لعبرة التر   األرضري والرتباطهمرا اري موضروع هرذه 

 الدراسة .

 الضربة األمامية اي الت   األرضي :2-1-6-1

تعد مهارة الضربة األمامية من أهم الضربات وأتخرها استفداما اي استقبال تررات اإلرسرال 

لعب وخاصة لد  الالىبين المبتردئين   وتتميرز هرذه المهرارة بسرهولة أوائهرا السرتقبال اي ال

اإلرسررال بعررد أن تمرر  الكرررة المرسررلة األرض مرررة واحرردة اقررط ارري الم طقررة المفصصررة 

                                                 
 .89، ص2000 ، االتحاد الدولي للتنس االرضي ، المرجع المتقدم للمدربينديف مايلي :  1

 167، ص1987، ألقاهره، 1، دار الفكر العربي، طالمجال الرياضيفي  : االختبارات المهارية والنفسيةنصر الدين رضوان دمحمد حسن عالوي، محم 2

 ، ص 1990، ترجمت عبد علي أنصيف، مطابع اوفيست، أصول التدريبهارا:  3

 89، ص1985، 1، ط1جامعة الموصل، ج، مطابع التعلم الحركي -علم الحركة وجيه محجوب:  4

 31، ص 1977، مطبعة اإلرشاد، بغداد، : ألعاب المضربعبد الستار حسن الصراف5
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لإلرسال   وتعتبر الضربة األماميرة مرن الضرربات الهجوميرة التري تمكرن الالىرب مرن الفروه 

ال ارري يررد جميررع الالىبررين   هررذه الضررربة تسررتفد  لوضررع بال قرراط حيررث إنهررا السررالح الفعرر

 الم اا  تحت ضغط تبير ويمكن تقسيم أنواع الضربة األمامية إل  :

 الضربة األمامية بالدوران العلوي ) العالية ( . .1

 الضربة األمامية بالدوران السفلي )الساقطة (. .2

 الضربة الفلفية اي الت   األرضي :2-1-6-2

المعاتسرة  اي الجهرة ل ترات اإلرسال ى دما تسقط الكرةلفية اي استقباتستفد  الضربة الف

وإذا اسرتفدمت هرذه الضرربة يمكرن اىتبارهرا مهرارة هجوميرة تمرا للذراع الحاملة للمضرب 

   ويمكن تقسيم أنواع الضربة الفلفية إل  : ي الضربة األماميةه

 . ) العالية ( الضربة الفلفية بالدوران العلوي .3

 . الساقطة ( لفية بالدوران السفليالضربة الف .4

  

الدراسات المشابهة : 2-2
1
 

  ااس   .حين ا ضلن ارعا ل  

  .نعاي   ا  ارزاا         

 ييعب   ط ايلس (  األاض ) ارت ل ظ ارعيف  رابلاا  ارالشئ ن    ارتاس 

 ه  ت ار ااس  ارى :

  األاض ق  رعب  ارتاس  األسلس   اراتلااكت ل ظ ديف  ربعا  .1

  األاض ارك اك    رعب  ارتاس  إاجل ارتع ف للى ارط ق ارغلرب      .2

 (  ن ارذ عا 4ل   ) األاض    رعب  ارتاس  ارالشئ نارب ث  ن اراللب ن  ل ا 

  إرى :استاتج اربلحثلن 

  قبعل  ارالشئ ن أ اء يتعى  .1

 لكل   فقع   األسلس  ارتاع     استخ ام اراتلااك  .2

 ع  هالك ضعف داضح    ارتخط ط    ارلعم اارت نت ج  ار دت ن ارخلر   ن .3

 دلعي  اربلحثلن 

 ض دا  االنتهلم يلرت الم  .1

 جا ع اراتلااك  إتقلنض دا   .2

 االحتكلك ارايتا  يلرا اا رتذر ظ جا ع اراععيلك . .3

 

 الفصل الخالث

 م هج البحث وإجراءاتج الميدانية: -3

 :  م هج البحث  3-1

 استفدمت الباحختان الم هج الوصفي لمالئمتج لمشكلة البحث .

 :  ىي ة البحث 3-2

الترري  2008/2009البطولررة المفتوحررة لعررا  ىي ررة مررن الالىبررين المشررارتين ارري 

الىبرررين ترررم  (2) وىررردوهم  أقيمرررت اررري تليرررة التربيرررة الرياضرررية بجامعرررة القاوسرررية

التربيرة الرياضرية بلعبرة التر    اختيارهم بالطريقة العمدية وهم يمخلون اريرق تليرة

 األرضي . 

 التجربة الرئيسية: 3-3

                                                 
1

 10-1  ص  2007 جل   دال    كا     للعم ارت ي   ارب ن   دار للض  ارجاله  ل    ارع   ارخل س   
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 2008 /22/12بترراري    الىبررينوالترري ضررمت  مبرراراة قامررت الباحخترران بتصرروير

خالل تاميرا وضعت بجانب الساحة وترم تحديرد  المستفدمة منلمعراة نوع الضربة 

 للمهارة المسرتفدمة يالوصفقيد الدراسة تم استفدا  ورقة لتخبيت التحليل  ينالالىب

لتحديد أنرواع الضرربات التري  إضااة إل  التحليل الميكانيكي وتونها ناجحة أ  ااشلة

 . ترات اإلرسال أث اء استقبالالمضرب  قرص هاوية  استفدمت من خالل قياس

 

 ( يوض  الضربة األمامية واتجاه قرص المضرب1الشكل )

 
 ( 2الشكل )

 لضربة االماميةيوض  ووران الجذع ى د ت فيذ ا

 

 
 

 :  اإلحصائيةالوسائل  3-4

  الستفراج نتائج البحث . SPSS  استفدمت الباحختان حقيبة 

 

 

 

 



 7 

 

 الفصل الرابع

 ىرض ال تائج وتحليلها وم اقشتها :  4-1

 ا من خالل الجداول اآلتية:ىرضه التي  تائجال إل  تانتوصلت الباحخ

 (1الجدول )

 وبأنواىهاوالفلفية  األماميةوية قرص المضرب ى د استقبال اإلرسال بالضربة يبين التحليل الميكانيكي لزا

 (2) والالىب رقم ( قيد البحث1لالىب رقم )المباراة قيد الدراسة  أث اءالتي طبقت 

 (2الالىب رقم ) (1الالىب رقم )

 الضربة الفلفية الضربة األمامية الضربة الفلفية الضربة األمامية

158.91  146.591  

145.98  167.927  

149.99   157.23 

134.56   147.9 

 167,45 129.342  

134.97  162.354  

139.98   139.378 

118.25  162.671  

137.97  128.589  

 134.89 148.385  

190.67   123.784 

155.45   136.471 

193.94  158.793  

138.96  167.332  

183.98   134.967 

144.92  183.798  

186.134  183.689  

158.29  124.123  

 157.96 173.743  

 155.68  116.567 
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 (2الجدول )

 (_) والفاشلة( +)وىدو المحاوالت ال اجحة ترات اإلرسال اي المباراة قيد الدراسة  استقباليبين ىدو مرات 

 طبقت بالمبارياتالتي  الكرات  استقبالالمستفدمة ى د  بأنواىها للضربة األمامية والفلفية

 

ىدو مرات 

ترات  استقبال

 اإلرسال

 لترات اإلرسا ستقبالوالفاشلة ) _ ( الىدو المحاوالت ال اجحة )+( 

 (2الالىب رقم ) (1الالىب رقم )

 الضربة الفلفية الضربة األمامية الضربة الفلفية الضربة األمامية

ووران 

 ىلوي

ووران 

 سفلي

 ووران

 ىلوي

ووران 

 سفلي

ووران 

 ىلوي

ووران 

 سفلي

ووران 

 ىلوي

ووران 

 سفلي

1 +    +    

2 +    +    

3 +      + + 

4 +      + _ 

5   +  +    

6 +    +    

7 +      _ _ 

8 +    _    

9 _    _    

10   +  _  _  

11 _      +  

12 _    +    

13 +    _    

14 +        

15 +      +  

16 +    +    

17 +    _    

18 +    _    

19 +  _  _    

20   _    +  
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( اسييتخ م  تييلات  2( داراللييم )1( تبيي ن إن اراللييم )2يعيي  االطييال  للييى ارجيي دل اقييو )

ارضيي ي  األ ل  يي  دارضيي ي  ارخلف يي  د الهاييل يلريي داان ارعلييعي ) ارعلر يي  ( د تيي  ارضييعف 

رضيي ي  األ ل  يي  دارخلف يي  يلريي داان اريييفل  دان هلتييلن ارضيي يتلن رييو ارعاضييح  يي  اسييتخ ام ا

تيتخ م نتلئ ل    استقبلل اإلاسلل ح ث لتجابتل اراللم راععي  أ ائتل   كلن ك ل اغيو قعتتيل 

  دنزدرتل ق ا اريبك  دتكعن سلقط   ن ح ث االاتي ا  دت ي    فلجيفك  ي   لعيم ارخايو 

ارضي ي  اال ل  ي  دارخلف ي  يلري داان ارعليعي دارجي دل  ا ل ارضي يلك اال ثي  اسيتخ ا ل  لنيت

 دضح ل   ارا لدالك ارالج   دارفلشل  ركال ارض يت ن .

 ( 3) جدول

وىدو  اإلرسالالتي استفدمت من قبل ىي ة البحث اي استقبال   الضرباتمجموع يبين 

ولية لمربع ) والدرجة المحتسبة والجد ال اجحة والفاشلة والمجموع الكلي للضرباتات ضربال

 2تا(

من خالل  الضربات التي استفدمت بالمباراة أنواع

 التحليل الميكانيكي والوصفي

 

 الضربات

 ال اجحة

الدرجة المحتسبة 

 2لمربع )تا(

 

 الدرجة الجدولية 

 األمامية بالدوران ىلويالضربة 

 ) العالية(

 

 

 

13 

 

7.27 

 

5.02 
 الفلفية بالدوران ىلويالضربة 

  ) العالية(

7 

 المجموع
20 

              (0.05(  يتعى ار الر  )1 اج  ار  ل  )

( د قلانييي  يلرق اييي  ارج در ييي  7.27ارا ييييعي  ) 2 ييين خيييالل ارجييي دل يلغيييت ق اييي    ييييع ) يييل(

(  تيي  دجييع   يي ق  عاييعي يلسييتخ ام 5.05( د يييتعى  الريي  )1(ت ييت  اجيي  ح ليي  )5.02)

دهييذا ف ي  يلريي داان ارعليعي دراييلرح ارضي ي  اال ل   يلري داان ارعلييعي دارخل األ ل  يي ارضي يت ن 

 يين نجييلح ارضيي ي  ارخلف يي   أ ثيي يلريي داان ارعلييعي  ييلن  األ ل  يي نجييلح  تييلا  ارضيي ي   إنلعايي  

 اإلاسلل لال  لن  إن إرى دتعزد اربلحثتلن سبم ذرك اإلاسلليلر داان ارعلعي    استقبلل   اك 

لراقليييظ يلرايييب  رالسييتقبلل حتييى ليييتط ع اراللييم قييع  دسيي ل  ي إرييى لاييل احتييل   دسيي لعلقعلييل 

 األ ل  يي  تييلا  ارضيي ي   إنسييلح  ارا سييظ ياجييلح دتيي ى اربلحثتييلن  إرييىاركيي    إاجييل ارايييتقبظ 

ايع   إرىايتعل  اراض ا لن   عا ارجيو  إرى إضل  يلر داان ارعلعي لكعن   ه ذاا  ارقع  ا ب  

 دإاجل زم  داان للر  ديلرتلر  لعط تل قع  ي  قع  ل لعط تلدهذا  أخ ى ع  تلا  ح   قلان  

ارض ي  دارتق لي   إثالءارعضع ارا كلن ك  اراالسم  لاستخ    ناراللب إندهذا لعا   .نلجح رلك   

داراالحهيي  ارعل يي  ارز ايي  الاتيي ا  اركيي   يلرالعييم  ييع  قيي  تعج ييه اراضيي ا يلرزادليي  اراطلعييي  .

 بييي أ اريييي ط   لليييى اريييذاا  ار ل لييي  رلاضييي ا  إندارضييي دال  يلراييييب  رلاييي اي ن داراللبييي ن 

 قيي صرزادليي   األ ثييظدارييي ط   اركل ليي  للييى  لعييم ارخاييو  يين خييالل االسييتخ ام ارا كييلن ك  

اراض ا لا  ايط ام ارك   أي ت ق ا  ب أ ارتال م  ن خيالل قيع  دز ين  عي ن رل ايعل لليى 
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ارتيي  تتا ييز يقعتتييل  سييللاإلاخلييي   يي  اسييتقبلل  يي اك  أها يي زخييو ح  يي   السييم ارييذي ليييكظ 

    األاض دس لتتل    رعب  ارتاس 

 

 الفصل الفام 

 االست تاجات والتوصيات :  -5

 االست تاجات :  5-1

  ن خالل  القي  اراتلئج لاكن استاتل   ل لأت  :

اسيتخ ا ل  ي  اسيتقبلل  أ ثي هي  ارضي يلك ارعليعي ديلري داان   األ ل  ي ان ارض ي   .1

 . اإلاسلل

 اسيتقبللتخ ام ارط ق ارا كلن ك   راتلا  ارض ي  األ ل  ي  دارخلف ي   ي  ارتاع     اس .2

   اك اإلاسلل لكل  لكعن  فقع  .

يلري داان ارييفل  دارضي ي  ارخلف ي  يلري داان ارييفل   األ ل  ي ل م استخ ام ارض ي   .3

 . ألضل

 يي اك  اسييتقبللهاييلك ضييعف داضييح  يي  ارتخطيي ط ارايييبا  يي  ذهيين اراللييم أثاييلء  .4

  . اإلاسلل

 

 التوصيات: 5-2

جا ييع ارضيي يلك اهتاييلم ارايي ايعن يتيي الم اراللبيي ن دتطييعل  إ كلن ييلتتو  يي  أ اء  .1

دتعل اتو ارط ق ارا كلن ك   رتعج ه دجه اراض ا يزادل   ع ا  تكعن هل    د  ث   

. 

أي ارتخطي ط اريذها   اإلاسيلل ي اك  اسيتقبلل أثالءت الم اراللب ن للى ارتكت ك     .2

   ارض ي   يبقل .ارايبا دت  ل  نع

 يي   األسلسيي  تييياظ ت ل ييظ   كيلن ك  دديييف  ركييظ اراتيلااك  أخي ىي ييع   إجي اء .3

 ار در   . أدسعاء    اربطعالك ارا ل   اد ارع ي    األاض ارتاس 
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