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 موضوعات المحاضرة

 .ماهية المصارعة •

 FILAالدولي للمصارعة  باألتحادأنواع المصارعة المدرجة •

 . Greco roman wrestlingالمصارعة الرومانية  -1

 . free style wrestlingالمصارعة الحرة  -2

 . woman wrestlingالمصارعة النسائية  -3



 ماهية المصارعة 

علط   األهتمطا نالط   التط أن رياضة المصارعة أحد األنشطةة •

مططر الوصطط ر ع  يوتلططر الاططدماي المصططريين مططن أ ططد  الشططو   

مارسطططط  المصططططارعة لصطططط ري ا تنتلطططط    يططططرا عططططن  التطططط 

ال    الحاضطر مطن مسط ا   حر طا  ع  هنطا   ف ص رتها 

 فط دائل تشير إل  ذل  إذ سطلل الرراعنطة مسط ا   حر طا  

" لا  "عدي ص ر  اضحة النا ش عل  لدران موالد األمير 

من األسري الحادية عشطر  لطل المطيود  ذلط  " لنت " األميري 

 .المنيا لماالر لني حسن لالار  من مدينة 



المصارعة أحطد األنشطةة الرياضطية التطي لطدأ    رياضة 

مع لداية نشأي  تة ر اإلنسطان  يرلطع تطاريل المصطارعة 

تسليو  أ    ائق تارينية حيث تود من  أىإلي الود من 

الطدفا   فط أسطتندمها اإلنسطان الاطدي   التط أ د  الرياضا  

 . األنريعن نرسه  لل ان يور  فن ن الدفا  



تحسطين الطنمة اللسطمي لوعلطين نتيلطة  فط  المصارعة تسطه  

الصططرا  مططا يططىدي إلطط   فطط موظطط  عضططو  اللسطط   إلشططترا 

التنميطة الوضطلية  ايطادي  تلطة الوضطو  ع  فط  اإلتطاانتحايق 

تنمية  ف المصارعة تسه  المظهر الوا  لللس  ع  ما  تحسين 

 فطططط ةليوططططة األداي مططططن ت ييططططر  تتةللططططهالرشططططا ة نظططططرا لمططططا 

المست يا   أ ضا  اللس  ل رض التهيئة أ  اإلعطداد للهلط   

أ  لإلفو  مطن حر طة  شطي ة الحطد ث  المصطار  الليطد هط  

مططن  ضططع الهلطط   إلطط   ضططع  األنتاططالالططذي يمتلطط  ناصططية 

مططع  األلتحططا الططدفا  أ  الو ططو ع  الاططدري علطط  ت ييططر  ضططع 

  لأ صطيإل  المست ى المننرض  الوال المنافو من المست ى 

 .سرعة مم نة  لت  ي  سلي  



 FILAالدولي  باألتحادأنواع المصارعة المدرجة 

   Greco roman wredtlingالمصارعة الرومانية •

  free style wrestlingالمصارعة الحرة •

 woman wrestlingالمصارعة النسائية •



   Greco roman wrestlingالمصارعة الرومانية 

ه  نطاال لطين فطردين يحطا ل  طوم منهمطا السطيةري •

علي حر ة األنر لإلياا  لطه  تسطليل ناةطة فنيطة 

السا ين  أستندا أ  حد ث لمو األ تا  مع عد  

 .لراعلية 



   free style wrestlingالمصارعة الحرة 

ه  نطاال لطين فطردين يحطا ل  طوم منهمطا السطيةري •

علي حر ة األنر لإلياا  لطه  تسطليل ناةطة فنيطة 

السطططا ين  أسطططتندا أ  حطططد ث لمطططو األ تطططا  مطططع 

 .لراعلية 



 woman wrestlingالمصارعة النسائية 

 هذا الن   من المصارعة ينةلق عليه •

 .نرو   انين المصارعة الحري 



 مع أطيب أمنياتي لكم بالتوفيق


