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 األسس التقوميية للمهارات الرياضية
م

ماٌكؿؾػةانماظؿؼوؼمماٌوتورىمظقسمضاصرامسؾىمتؼوؼمماظؼدراتمواٌفاراتماٌوتورؼهم

صؼةطملةتمتعةدىم ظةىلممإاممجمةا تممممممماظؾطوظةة م)ضطاعمماظعاظقةيفمجمالمرؼاضةماٌلؿوؼاتم

ماظطؾقعي.اظعالجمماٌعاضني،رؼاضةمم،ةاظرؼاضةماٌدردقطؿفالممأخرى،

دورامادادةقامصقفةامولة ظىلمأخة مأػؿقةةممممممماٌوتةورك مميـةتم)ممواظة معنمتؾةىلمااةا تممم

ماظعؾؿقةيفمتؾىلمااا تموخصوصامجمالماظؾقوثمواظدراداتممةاآلوغةماألخريطؾريةميفم

وتطوؼعفةاماةامممماٌكؿؾػةةمعنمثممأخ ماٌفؿؿونمل ظىلمتطوؼرماداظقبماظؿؼةوؼمماٌوتةورىمممو

ماٌؿاحة.ؼؿـادبمععما عؽاغاتمواظؼدراتم

لؿؾةةىلماظؼةةدراتممماًاصةةةميفمادةةؿكدامما خؿؾةةاراتممماٌوتورؼةةه متؿؿـةةتم)اظؼةةدراتم

ظعـاصةرممعةنمتؾةىلماممم....واىؾةدمملاظلةرسةمواظؼةوةماٌؿقة ةممممةاظعضؾقةمواظلرسطاخؿؾاراتماظؼوةم

مدجفةةمواظؿكطةممعةنمممداظلةـقةمظفصةراممواظ متؿـادبمععماٌراحتمماألدادقةاٌوتورؼهمماظؾدغقة

يفمماٌؿكصصةةمأخةرىمواٌراجةعممممجفةعنمثؾاتموصدقموعوضوسقهمتؾىلما خؿؾاراتمعنم

مل ظىل.ػ امااالمشـقهم

م

تؿؿـةةتميفمادةةؾو مصةةنماألدا ممم)ايرطقةةة مواظةة أعةةامتؼوميـةةامظؾؿفةةاراتماٌوتورؼةةهممممم

محمةددة،مصؿقؿاجممإامماداظقبمخاصةهموعواصةػاتمممماظرؼاضقةلاٌفاراتمماظؿؽـقىل ماًاص)

ثؼاصؿهمخرباتهموعلؿوىمتكػقؾهموتعؾؿهماوماةامؼؿعؾةقممم-ضدراتهمغػله،دوا ماامؼؿعؾقملاٌؼومم

ماتقةمطؾؿاظ اعؾؿعدؼنمسنممعوضوسقا،تلعىمدوعامأنمؼؽونممواظ يلطرؼؼةموادؾو ماظؿؼوؼمم

ماثـا مسؿؾقةماظؿؼوؼم. ظىلممأعؽن

ثةالثمأدةسمػاعةهممةبمعراساتفةامسـةدمممممممم7711ؼ طرمحاعدمسؾدماًاظقمسةنمعاؼـةتمممم

وتؾةىلمممايرطةيمرؼاضقهمدوا مطانماظؿؼوؼممسنمررؼقماًربا مأوماظؿقؾقةتمممتؼوؼممأيمعفاره

مؼؾي:ا دسمميؽنمحصرػامصقؿام

م

م

م

 :فالهـــــدأوال: 

 ألاصالة الاقتصاد الهدف



أنمظؽةةتمعرحؾةةهمعةةنمعراحةةتماظةةؿعؾمماٌوتةةورىمممم7717وسؾةةىم ظةةىلمؼةةرىمذةةـالتممم

هؼقؼهموظ ظىلمتؼوممطةتمعرحؾةهمسؾةىمأدةاسممممممةاظرتلقةماظؾدغقػدفمؼلعىمععؾممم)ايرطي 

معوضوسقا.ؼؽونماظؿؼوؼممملاٌرحؾة.م...حؿىاًاصممايرطياعؽاغقهمهؼققماهلدفم

وسؾىمدؾقتماٌـالمصفدفماٌرحؾةماألوامعنمعراحةتماظةؿعؾمماٌوتةورىمػةومأدا ممممممممم

لشؽؾفاماألولمواًاممحقثم مؼلةؿطقعماٌةؿعؾممتعةدىمػة اماٌلةؿوىمعةنماألدا مممممممماٌفارة

واظة متعطةىمظؿؾةةىلمممماظشةا ة مو)ماٌصةاحؾةمؼؿؿقة ملؽـةرةماألخطةا موزفةورمايرطةةاتمممممماظة يم

حقةثمممايرطةيمعةنمعراحةتماألدا ممممةحؾةةماظـاغقةمموـةبم ظةىلماٌرممثممم.ااٌرحؾةمعواصػاتف

لشؽؾفاماىؿقتمعةعمممايرطةوتظفرممةاظشا ةمواٌصاحؾؼؿكؾصماظالسبمعنمتؾىلمايرطاتم

ثةمموةبملعةدم ظةىلمممممم.ةاٌرحؾةةماظـاغقةمم..مواظ ممتق معلؿوىمماظؾلقطةوجودملعضماألخطا م

صـقةةهمأومم عةةنمأيمأخطةةاوغظقةة مموآظةةيثالةةتممحرطةةيواظةة متؿؿقةة ملةةكدا ممةاٌرحؾةةةماظـاظـةة

وسؾىم ظةىلمصؾؽةتمعرحؾةهمػةدصفاموعلةؿواػاماظة ممةبمأنمهؼؼةهمحقةثمميؽةنممممممممممممحرطقه.

م.ةاٌرحؾةماظؿعؾقؿقتؼوؼممطتمعرحؾهمتؼوميامعوضوسقامعؿـادؾامععمػدفم

ساعةهماومممواظرعةيمطؿةاميفمعلةالؼاتماظوثةبممممماٌلةاصةمصاظؿؼوؼممضةدمؼؽةونمسؾةىمادةاسمممممممم

طؿةةاميفمماظؽؿؾةةةودراجةةاتم.دةةؾاحه ماىمساعةةهم)سةةدو،مجةةرماظلةةرسةاظةة عنمطؿةةاميفمعلةةاصاتم

معوضةوسي مؼؽةونماظؿؼةوؼمممممظؽيعلالؼاتمرصعماألثؼالموػـامغطرحماظؿلاؤل.مػتمػ امطاصقام

م.ةععؾؿيماظرتلقةماظؾدغقػ امتلاؤلمحمريمظؽـريمعنم

صةقق مممةواٌلةاصةمواظؽؿؾةمموسؾىم ظىلمغرىمأنماظؿؼوؼممسؾىمأدةاسمطةتمعةنماظة عنمممممممم

ظالسبموظؽةنمممماظرؼاضيوأغهمحمصؾهموغاتجمأدا موميؽنماسؿؾارهمحمصؾهمعؽوغاتماٌلؿوىم

إاممجاغبم ظىلممبماألخ ميفما سؿؾةارماظـظةرممإاممعلةؿوىمررؼؼةهماألدا م)اظؿؽـقةىلم مممممم

ممةػة املاضضةاصمملؿوصقؾفامظؾؿؿعؾمموػىمدوعةامذةغؾهماظشةاشتمممممةاظرتلقةماظؾدغقواظ مؼؼوممععؾمم

يفمسؿؾقةهماظؿؼةوؼمموخصوصةامممممورئقلةيمواظ متعؿربمعؽوغاماخرمماظؾدغقةاظعـاصرمإاممعلؿوىم

حقةثمميـةتمطةتمعةنماظؿؽـقةىلمواظؼةدراتماٌوتورؼةهمأدةاسمورطقة ةممممممممممماظرتلةويميفمجماظـةامم

لؿؼوؼممعلةالؼاتمممةاٌعقارؼةماًاصصقق مغؾفكممإاممسؿتماٌلؿوؼاتمماٌوضوسيظؾؿؼوؼمم

وظؽةنممإاممجاغةبم ظةىلممممماظلةؾاحةمطة ظىلميفمميفمأظعا ماظؼةوىموممواىريواظوثبمماظرعي

ضةامماٌعؾةمملؿدرؼلةهمممممتعؾقؿةيمترلةويمممبماظـظرممإاممعلؿوىم)ماظؿؽـقىلم مطـةاتجموجفةدممم

مظؾؿلؿوىمعنمغاحقهمأخرى.مرئقليعنمغاحقهموطوغهمعؽونم

م



 االقتصاد:–ثانيا 
مواظة يمانمل لماظالسبمىفدمزائدمأثـا ماألدا ماٌوتورىمؼعؿتمسؾةىمزفةورماظؿعةبممممممم

ؼـادبمطتمعرحؾهممايرطةسؾىماج ا ممةاٌؾ وظةماٌؼــؼؤثرمدؾؾامسؾىماألدا مصؿوزؼعماظؼوةم

ظةةهمماىفةد،ميفممصا ضؿصةادموسؾةىم ظةةىلممماىقةدؼن.م ؼؼةاعمماوما غلةةقالقةصةػهمممايرطةةمؼعطةىمم

محموران:

مايرطة.سؾىمعراحتمماٌؾ وظةوؼؿؿـتميفماظؿوزؼعما عـتمظؾؼوةمم–ألولمام

ظؽتمعفارةمطؽتماامؼؿـادةبمعةعمعةامهؿاجةهمممممماٌـادؾةصقؿؿـتميفمل لماظؼوةمم–ماظـاغي

ماظؼوة.عنمتؾىلم

عةنماظالسةبمممماٌؾ وظةةماألدا مواظؼةوةممم)تؽـقةىل موسؾىم ظىلمصفـاكمارتؾاطمطةؾريملةنيمممم

وظة ظىلمؼلةعىماظعةاعؾونمممممواضةقا.مصؽؾؿامطانماظؿؽـقىلمجقدامطؾؿامطانما ضؿصةادميفماىفةدممم

حؿىمميؽةنمظالسةبمممماىفد.ا ضؿصادميفمماواهظؿؽـقىلمدائؿاموصقيفمػ امااالملؿطوؼرما

ماغلقالي.لشؽتممايرطةحؿىمتظفرممممؽن.لكسؾىمعلؿوىموأضتمجفدممةتكدؼةماٌفار

ٌفةارهمعةامممماظرؼاضةقنيمأومسـةدمعشةاػدهمأدا مأحةدمممممايرطةيموسؾىم ظةىلمسـةدماظؿقؾقةتممممم

م.ةظؾقرطماظؿؼوميقةطكداسمعنماألدسمماىفد يفمم)ا ضؿصادمبمأ مغغػتم

 األصالة–ثالثا 
و طرغةةاماغةةهميفما عؽةةانممةتؼةةومييمظؾقرطةةطةةكولمأدةةاسمم)اهلةةدف ظؼةةدمتؽؾؿـةةامسةةنمم

أعةةامماظقةةه،غلةةعىممحرطةةيطفةةدفمماظؽؿؾةةةأومماٌلةةاصةاسؿؾةةارمغةةاتجماألدا مدةةوا ملةةاظ عنماومممم

أسةةممهمأدىممإامماهلةةدفماـظةةارمماظةة يصــظةةرممإامماألدةةؾو ممم ةلاظـلؾة)ظفصةةاظةمايرطقةةم

ؼظفرم ظىلمواضةقاممماظرتلويماظؿعؾقؿيموطؿاوخصوصاميفمااالممتؼومييوأمشتمطكدؾو م

أومماظلةةؾاحةيفماىؿؾةةازمأومماظؾطوظةةة،اٌلةةؿوؼاتماظعؾقةةامضطةةاعممملاظـلةةؾةمظالسةةيسـةةدماألدا م

وا غلةقا مماىؿالمواظؿواصةقمم"تعـىممةاألصاظةمايرطقول ظىلمؼرىمعاؼـتمأنمماظؼوى.اظعا م

ماظؿؼوميقةمظؾقرطة.طكداسمػاممعنماألدسمم.يظفدا مايرطؾىماٌـماظطرؼؼةمي"أ

م

 االهداف امليكانيكية االساسية للمهارات -3
 

خةاللمادا مممهؼقؼةهمرةمحرطقةمػدصامعقؽاغقؽقامادادقامؼلعيماظالسبماظةيمماانمظؽتمعف   

اٌفارةموظؾـفاحميفمهؼققماهلدفممبماظؿعرفمسؾيمجمؿوسةماحملدداتماٌرتؾطةملؾقـةم

اظظروفماًارجقةمعـتم)موزنموذةؽتما دا م،معلةاحةماهلةدفم،مضةدرةممممممتػرضها دا ملؽتمعام



اغطالضةامعةنمتؾةىلما ػةدافماٌقؽاغقؽقةةمممممموسؿؾقةاتماظؿعؾةقممواظؿةدرؼبمممممخاللاظالسبم معنم

صعـةدمهدؼةدماهلةدفماٌقؽةاغقؽيمممممماٌفةارىما دا مموطػائهسؾيمتطوؼرمصاسؾقةممميؽنماظرتطق 

دمةومضةر ممممغؿفةهما داديمٌفارةماظضرلةماظلةاحؼةميفماظؽةرةماظطةائرةمسؾةيمدةؾقتماٌـةالممممممم

ػـامتصةؾ ماظؽةرةمجلةؿامممممصسالضفام)مهرطفام ملاسؾيمدرسةمواهمعؾعبماٌـاطاظؽرةملغرضماغ

اظعالضاتماًاصةملؼةواغنيماٌؼة وصاتمورشةمم ظةىلمصعـةدممممممعؼ وصامؼعاجلمعقؽاغقؽقاملادؿكدامم

اظؿعؿقميفمدرادةمتػاصقتمحرطةماظؽرةمغالحظماؼضاملاغهمؼؿممض صفامللرسةمساظقةموظؽنمؼؿؾةعمم

اظؽرةماظيمعؽانمحمددماؾعبماٌـاصسمػة امؼصةؾ ماظدضةةممواظلةرسةمععةامدورامممممممتوجقه ظىلم

عفةةارةميفماظـشةةاطماٌعةةنيمعؼةةدارماخةةرمغةةريمانمظؽةةتممىػاعةةاميفمتع ؼةة مصاسؾقةةةما دا ماعـةة

وػة امؼعةكمطة ظىلمممممهؼقؼةهمواهلةدفماٌطؾةو ممممظفدا عـاظيمعنماظلرسةمواظدضةمتؿـوعمتؾعام

ماػؿقةمهدؼدماوظوؼةما ػدافم.

م

غعرفمل ظىلماٌفاراتماظ متفدفماظةيمهؼقةقمممماٌـال دؾقتمم)سؾىانمعفاراتماظرعيم

يفمضةةو م ظةةىلمتؿؿـةةتماػةةمما ػةةدافمممممايرطقةةة.اسؾةةيمدةةرسةمخطقةةةميفمغفاؼةةةماظوصةةؾةمممم

م-ؼؾي:مطاغتمدصعماومرعيماوماراحةمصقؿامم دواساممملوجهاٌقؽاغقؽقةمٌلالؼاتماظرعيم

م

 افقية.مدافة  أقصىتحقيق  -
 الدقة.توافر عنصر  -

 الهدف.تتداخل كال من الدرعة والدقة لضمان فاعلية تحقيق  -
 

اجة ا ماىلةممعةنمحقةثما وضةاعمممممما عرمػـامؼؿطؾبمهؼققماصضةتمادةؿغاللميرطةاتمممم

ععةةد تمايرطةةةمواؼؼاسفةةاميفمضةةو محمةةدديماظؿوزؼةةعماظةة عكمودؼـاعقؽقةةةمايرطةةةمو ظةةىلم

لغرضمهؼققماصضتماظـؿائجمطؿامؼالحظمانما ررافماٌشارطةميفما دا ممتعؿتمعةعملةاضيممم

ا جةة ا مطلؾلةةؾةمحرطقةةةمطوغفةةامجمؿوسةةةماظوصةةالتماٌشةةارطةميفماظعؿةةتموتؽةةونماظلؾلةةؾةمم

خريةمحرةمايرطةمتؿممعنمخالهلامترمجةمطتمعةامدةدثمعةنملةاضيماجة ا ماظلؾلةؾةمواةامممممممما 

خيدمماظـفاحميفمهؼققمػدفماٌفارةمػة اموهةددمجمؿوسةةموصةالتماظلؾلةؾةماٌشةارطةممممممم

اظقةدم م ممم-اظلةاسدممم-اظعضةدم–اظة راعممم-ح امماظؽؿة مم-اى عمم-يفمسؿؾقةماظرعيم)مايوض

ةمتؾعةامٌلةؿويماظرعةيمواٌلةارمايرطةيماًةاصممممممماًاصةممحرطؿةهموظؽالمعنمػة هماظوصةالتممم

ملـوعماٌفارةماٌؿطؾبمادائفام.

م



انما ػةةدافماٌقؽاغقؽقةةةما دادةةقةمميؽةةنمادةةؿكداعفامطؼاسةةدةمتصةةـق ماٌفةةاراتممممممم

املرتبطاة تتوار الا الاداتا   ألا ار  يساادد ياا اليد اد  ا   اظرؼاضقةموانمطاغةتممتـةتمهدؼةدمعؾةدئيمممم

ضائؿةمعنما ػدافماٌقؽاغقؽقةما دادقةموتصـق ماٌفاراتماظرؼاضقةمماظؿاظيو رضح الجدول 

ماٌفارى.يفمضوئفاملغرضما درتذادملفامسـدمهؾقتما دا م

م

م

م

مضائؿةما ػدافماٌقؽاغقؽقةما دادقةمظؾؿفاراتماظرؼاضقة

 ( 3جدول ) 
  

 املهـــــــارة اهلدف امليكانيكي االساسي م

1 
م–اظوثبماظطوؼتمم–اىؾةمم–اظرع مم–اظؼرصمماغطالقما داةماوماىلممألضصيمعلاصةماصؼقةم

معطرضةمم–اظوثبماظـالثيم

2 
اظوثبمم–اظؼػ ملاظ اغةمم–اظوثبماظعاظيمماغطالقما داةماوماىلممألضصيمعلاصةمرادقة

ماظعؿودي

3 
م–اظرعاؼةملاظلفاممم–رعاؼةملاظؼوسمواظلفممماغطالقما داةملاسؾيمعلؿويمدضةم

ماظؿصوؼبميفماظؽرةم

4 
اغطالقما داةملاسؾيمعلؿويمدضةمععمتواصرم

مسـصرماظلرسةمظؿع ؼ مصاسؾقةما داةم

ا ردالمم–اظضر ماظلاحقميفماظرؼشةماظطائرةم

ما ردالميفماظؽرةماظطائرةمم–يفماظؿـسم

5 
م–ا ثؼالمم–اىودومم–اٌصارسةمم–اظلؾاحةمماٌؼاوعات مم)ععاىةعؼاوعاتممسؾىاظؿغؾبم

محائطماظصدميفمطرةماظؼدمم

6 
حرطةماىلممٌلاصةمحمدودةمععماوملدونم

مهدؼدمزعنما دا م

سؾىماظؿ حؾقم–اخرتاقماظضاحقةمم–اظلؾاحةم

ماظ  جات )مداىؾق

7 
يفممنو جمعػرضممأج ائههرؼىلماىلمماوم

مظغرضمانازممنطمحرطيماداديم

ماجلامممطؿال-تروعؾؾنيم–شطسمم–مجؾازم

8 
هرؼىلماىلمميفمزروفملقـهمعقؽاغقؽقةم

مخمؿؾػةم

ما حبارم–تلؾقماىؾالمم–اظغوصم

م)اظقكوت 
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يفمتوضقةتمممأطـةرماٌؼصودملةاظؿ اعنمتواظةتما حةداثماعةكمانمؼةؿممادا مسؿؾةنيماوممممممم 

وؼلةةؿكدممػةة اماٌػفةةومميفمجمةةالماظؿقؾقةةتمايرطةةيملـلةةقةمطةةؾريةموػةةومؼؿكةة ممممممممواحةةد،

مرئقلني:اواػنيم

م.اٌؽاغيمت اعنماظؿغريم-او :م

ماظؿغري.اٌرتؾطمالؾؾاتمػ امماظؿ اعنم-ثاغقا:م

 -المكاني: التغيير  تزامن-1
صراشقةا،مصةانممممةوحمةاورمايرطةمملاظعودةماظيما داسماظ يممتملـا مسؾقةمهدؼدماظلط مممم

يفملقؽةةةمممعةامتةؿمماوما دا اتماظرؼاضةقة،موشاظؾةاممممةايقةاةماظعادؼةةمحرطةاتماىلةمماظؾشةريميفمممم

ودةائتمممتلةفؾهمصراشقةمهلةامالعةادمثالثةة،موانمتشةاػدهماظعةنيمؼؿؿقة مااصةقةماظعؿةق،مأؼةانمعةاممممممممممم

اظعةنيمممتةراهمحرطةمسؾيمدط مصراشيمواحدماالفمعةامممطوغهاظؿؾػ ؼونماٌرئيم مخيرجمسنم

صةةانمدرادةةةمحرطةةةماىلةةمماظؾشةةريملؿلةةفقؾفامسؾةةيماحةةدما دةةط ماظػراشقةةةمضةةدم مماظيولاظؿةة

ؼعطيمصورةمحؼقؼقةمسنماظ يمدؿاجمٌامػوماطـةرمسؿؼةامافةردمتلةفقتمايرطةةمسؾةيمأيممممممم

عةةنمادةةطقفاماظػراشقةةةماظـالثةةةماظةة يماديماظةةيمزفةةورمررؼؼةةةماظؿقؾقةةتملاظؿصةةوؼرماٌؿةة اعنم

تماظرؼاضقةمصػيماظؾقظةماظة يمؼؿقةركمصقفةامجلةمممممميفمهؾقتماظعدؼدمعنماٌفاراموؼلؿكدم

 سبماظرعيمسؾيمعلؿويمصراشةمجاغيملا غؿؼالماعاعاموخؾػاماثـا مسؿؾقةماظرعيمصفومؼؿقركم

مرادقامسؾيمعلؿويمصراشيماصؼي.

م-اػؿفا:موظؾؿصوؼرملاظؿ اعنمذروطمادادقةمتؿؾعمظؿقؼققماهلدفمعـه،م

مغػله.هؼققماظؿ اعنمماعؽاغقة-م١

اظؿصةوؼرماٌلةؿكدعةملاظـلةؾةمظؾؿلةؿوؼاتماظػراشقةةماظة متةؤديمممممممممآ تاعةاطنمممضؾط-م۲

مسؾقفامايرطة.

ضةؿانمممسؾةىماجف ةمعؿعددةمتعؿؿدمصؽرتفاماألدادةقةممممتلؿكدوظؿقؼققماعؽاغقةماظؿ اعنم

اظؿصوؼرماٌلؿكدعةموطة ظىلمععةد تماظؿلةفقتمواٌؼصةودملفةاممممممماظؿشغقتمأل تثؾاتمعصدرم

ماظـاغقة .صورميفمسددماظاظؿصوؼرم)ترددماظةم



اٌلةةؿوؼاتماظػراشقةةةماظةة ممسؾةةىظضةةؾطماعةةاطنما تماظؿصةةوؼرماٌلةةؿكدعةمماظـلةةؾةاعةةاممم

سؿؾةارمانمتوضةعممم صةانماظؼاسةدةما دادةقةماظة ممةبمانمتوضةعميفمامممممممايرطة،تؤدىمسؾقفام

ماٌعني.اٌلؿوىماظػراشيممسؾىحمورمسؿوديممسؾىطتماظةمتصوؼرم

م

حمةورمممسؾةىمتوضعماظةماظؿصةوؼرمممعـال،جفازماظعؼؾةممسؾىصػيمحاظةماظدورانماوماٌرجقةممم

اٌلؿويماظػراشيماىةاغيموؼؽةنمػة اماحملةورماصؼقةاماعةامسـةدمهةررما سةبمممممممممممسؾىسؿوديم

أيمغفاؼةةةمحرطقةةةمعلةةؿكدعاميفم ظةةىلمسؿؾقةةاتماظؾةة محةةولماحملةةورماظطةةوظيماثـةةا مممممألدا 

داعفاميلةا محرطةةمممكحولماحملورما صؼيمصانماظةماظؿصوؼرماظـاغقةمواٌطؾو مادةؿممدوراغه

حمورمرادةيملاظـلةؾةمظؾلةط ماظػراشةيماظة يمؼةؿممسؾقةةمممممممممسؾىاىلمميفماواهماظؾ متوضعم

ما صؼي.اظؾ موػوماظلط ماظػراشيم

م

اىلممسؾقفامسـةدمادا مأيمعفةارةمؼعةكمممممؼؿقركصراشقةممأدط وػؽ امصانموجودمثالثةممم

ماظـالثة. دط مامسؾىمػ هادؿكداممثالثما تمتصوؼرمعؿ اعـةمظؿلفقتمايرطةم

م

اعامسـدماظؿقؾقتمصانماظطرؼؼةماظلالقما ذةارةماظقفةامميؽةنمانمتلةؿكدمملشةؽتمعـػةردمممممممممم

ػة هما دةط موانممممسؾةىممايرطةيماظؿقؾقةتممطتمصؾممعنما صالمماظـالثةماظة متلةفتمممموسؾى

يفما سؿؾةارماظلةطقنيممممغكخة مأيمعنمػ هما دط معنماٌؿؽنمانممسؾىعـاضشةمعامددثم

ما خرؼن.
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دةةددػاماٌلةةؿوؼاتماظػراشقةةةماظةة متعؿةةتمسؾقفةةاممأطـةةروصقةةةمتلةةؿكدمماظةةةمتصةةوؼرماوم     

ا جفة ةماٌعروصةةميفمضقةاسمعلةؾؾاتمايرطةةمممممممتلادةؿكداعامايرطةموؼرتؾطمػة اماظؿة اعنممم

 موؼعكم ظىلمتلةفقتمطةالمعةنمممم…ضقاسماظـشاطماظؽفرليمظؾعضالتمم–ضقاسماظؼويمم)طؿـصة

ماظؿغقري.ظؿصوؼرموط ظىلماظؼويماٌلؾؾةمواٌؤثرةميفمػ اممأظهسنمررؼقممياظؿغريماٌؽاغ

م

صادؿكدامماظؿ اعنملنيماظةماظؿصوؼرماظ متلفتمحرطةماظةدورانمحةولمحمةورماظعؼؾةةممممممممم

ضةةةماظعؼؾةةةمغػلةةفاماومجفةةازمضقةةاسماراظـاوةةةمسؾةةيمسموجفةةازمحلةةا ما جفةةاداتماٌقؽاغقؽقةةة

دةوفمؼعطةيمصةورةمطاعؾةةةمسةنمتػاصةقتماظةؿغرياتماظ عـقةةةممممممممأطـةةراظـشةاطماظؽفرلةيمظعضةؾةماومممم

ماظؿغريات.واٌؽاغقةمظؾفلممواظؿػصقتماظدؼـاعقؽقةماٌرتؾطةملف هم

 

 


