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 ثاًٍا / هـهـاسة الـغـٍـطـشة ػـلـى الـكـشة                  

فٟ وشح اٌمذَ الػت ٕغبػ اٌّؤصشح ٌىشح ِٓ اٌؼٛاًِ اٌشئ١غ١خ اٌغ١طشح ػٍٟ اٌِٙبسح رؼزجش 

ؽ١ش أٗ الثذ ِٓ اعبدح ِٙبسح اٌغ١طشح ػٍٟ اٌىشح اصٕبء , اٌٙغ١ِٛخ رٕف١ز خطؾ اٌٍؼت اٌذفبػ١خ ٚ

لبدس ػٍٟ اْ رظجؼ اٌىشح رؾذ ع١طشرٗ فٟ الً صِٓ ِّىٓ  ٠ظجؼ اٌالػتع١ش اٌّجبساح ثؾ١ش 

٠ىْٛ اوضش فبػ١ٍخ ٚا٠غبث١خ ِٓ اٌالػت اٌزٞ ٠غزغشق ٚلزب ؽ٠ٛال ٚثبٌزبٌٟ ثؼذ اعزالِٙب ِجبششح 

 . فٟ اٌغ١طشح ػٍٟ اٌىشح 

اْ ؽبثغ وشح اٌمذَ اٌؾذ٠ضخ ٘ٛ اٌغشػخ فٟ االداء ِٓ ؽ١ش االعزالَ ٚاٌزغ١ٍُ ِٚٓ اٌّالؽظ 

فبٌٍؼت اٌغش٠غ ٌٍىشح ثؾ١ش ٠غزط١غ اٌالػت اعزالَ اٌىشح ٚاٌزظشف ف١ٙب فٟ اعشع ٚلذ ِّىٓ . 

. ٌزٌه دْٚ ِشاػبح ٌٍذلخ ٠ؤدٞ اٌٝ فمذاْ اٌىشح ِّب ٠زطٍت عٙذا وج١شا الػبدح اِزالوٙب ِشح اخشٜ 

وٍّب طشح ػٍٟ اٌىشح ِٓ اٌّٙبساد االعبع١خ اٌزٟ ال غٕٟ ػٕٙب ألٞ الػت وشح لذَ , ار رؼزجش اٌغ١

 .  صادد لذسح اٌالػت ػٍٝ اٌغ١طشح صاد إؽغبعٗ ثبٌىشح ٚأطجؼ أوضش رؾىّبً ثٙب

اِزالوٙب ٌٍزظشف ف١ٙب ثبٌطش٠مخ إٌّبعجخ ؽغجّب ٠مزؼٟ  "ِٚٙبسح اٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح رؼٕٟ 

  ."اٌّٛلف , ٚرزطٍت اٌغ١طشح رٛل١زب دل١مب ٚؽغبع١خ ثبٌغخ ِٓ اعضاء اٌغغُ اٌزٟ رمَٛ ثبالداء 

ػٍٝ اٌىشح اوضش عضء اٌغغُ اٌّغ١طش  ٠ىْٛ ا٠ْغت ِشاػبح ٚػٕذ رؼٍُ ٘زٖ اٌّٙبسح 

ِٚضبي رٌه , اٌغ١طشح ٚثبٌزبٌٟ ٔغبػ ػ١ٍّخ ح فٟ اٌٛلذ إٌّبعت الِزظبص لٛح اٌىش اعزشخبءا

وّب فٟ شىً اْ اٌزظ٠ٛت اٌّشرذ ِٓ اٌمبئُ رىْٛ ف١ٗ اٌىشح عش٠ؼخ اِب اٌزظ٠ٛت فٟ اٌشجىخ فبْ 

   فبٌمبئُ عغُ طٍت ٠شد اٌىشح ل٠ٛخ اِب اٌشجىخ فٟٙ رّزض لٛح اٌىشح., اٌىشح ال رشرذ 

 اًـىاع الـغـٍـطـشة ػـلـى الـكـشة 

 -اٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح ٌٙب صالس أٛاع ٟٚ٘ :اْ ِٙبسح 

 اعتالم الكشة اثٌاء دحشجتها ػلى االسض -1

 كـتـن الـكـشة -2

 اهتـصـاص الـكـشة -3
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 اعتالم الكشة اثٌاء دحشجتها ػلى االسض  -1

ِزذؽشعخ ػٍٝ األسع , ٠ٚمَٛ اٌالػت  ٟٚ٘ ٠غزخذَ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح         

ثٛػؼٙب رؾذ ع١طشرٗ ػٓ ؽش٠ك رمذ٠ُ اٌغضء اٌّغزخذَ فٟ اعزالَ اٌىشح ٚعؾجٗ ٌٍخٍف ثّغشد 

ٚػبدح ِب رىْٛ اٌىشح لبدِخ ِٓ اٌالػت اٌض١ًِ وزّش٠شح اٚ ثبٌخطب ِٓ اٌالػت ِالِغزٗ ٌٙب , 

 ت ِٛلف اٌٍؼت , ٚرشًّ : إٌّبفظ ١ٌؾبٚي ثؼذ٘ب اٌالػت ثٕبء ٘غّخ اٚ رٕف١ز اٌزىز١ه ؽغ

 :  اعـتـالم الـكـشة بـبـاطـي الـقـذم -

٠ٚؼذ ٘زا إٌٛع أوضش األٔٛاع اعزخذاِبً ٌغٌٙٛخ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح ثغجت وجش اٌّغبؽخ     

إر إْ رمٛط ثبؽٓ اٌمذَ ٚرؾذة اٌىشح , اٌّغزخذِخ فٟ االعزالَ ٚإِىب١ٔخ اٌزؾىُ ف١ٙب 

 ٠ؤد٠بْ اٌٝ اٌذلخ فٟ اٌزٛع١ٗ ٚؽغٓ اٌزمذ٠ش . 

  :  اعـتـالم الـكـشة بـىجـه الـقـذم الـخـاسجـً -

 .  ٠غزخذَ ٘زا إٌٛع ػٕذِب رىْٛ اٌىشح لبدِخ ِٓ ارغبٖ عبٔجٟٚ  

 :  اعتالم الكشة باعفل القذم -

 برغبٖ ِجبشش اٌٝ اٌالػت اٌّغزٍُ عش٠ؼخ ٚلبدِخ ث ٚ٘زا إٌٛع ٠غزخذَ ؽ١ٓ رىْٛ اٌىشح غ١ش  

  

 كـتـن الـكـشة  -2

٠ٚزُ ف١ٙب اٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح اٌؼب١ٌخ ثٛاعطخ عضء ِٓ اٌغغُ ثؼذ اْ رشرطُ اٌىشح ثبالسع 

 : اٌغغُ اٌزب١ٌخ بعضاء ٚرىزُ ث, 

 :  كـتـن الـكـشة بـاعـفـل الـقـذم -

اٌالػت اٌغ١طشح اٌزبِخ ػٍٝ اٌىشح ٚثمبء٘ب صبثزخ ٠ٚغزخذَ ٘زا إٌٛع ػٕذِب ٠ٕجغٟ ػٍٝ     

 .  رؾذ لذِٗ ٚاٌزؾىُ ثٙب ؽغت اٌّٛلف اٌّطٍٛة

   كـتـن الـكـشة بـبـاطـي الـقـذم وخاسجها : -

ٚغبٌجب ِب ٠غزخذَ ٘زا إٌٛع ِٓ أٛاع اٌىزُ ػٕذِب ٠ٕٛٞ اٌالػت اٌزؾشن اٌغش٠غ ثبٌىشح   

 رؾذ اٌمذَ  .اٞ ػذَ اثمبء اٌىشح صبثزخ , ثبرغبٖ ِؼ١ٓ 
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 اهتـصـاص الـكـشة  -3

ٚعؼٍٙب رؾذ رظشفٗ ػٓ ؽش٠ك ٠ٚزُ ف١ٙب اٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح اٌؼب١ٌخ فٟ اٌٙٛاء ِجبششح 

 ٠ٚغزخذَ ػذح اعضاء سئ١غ١خ فٟ اِزظبص اٌىشح ٟ٘ :  , اِزظبص لٛح ٚعشػخ ؽشوخ اٌىشح

 :  اهتصاص الكشة بىجه القذم االهاهً -

ِٙبسح ػب١ٌخ ِٓ اٌالػت ٌٍغ١طشح ػٍٝ اٌىشح ٚػذَ اثزؼبد٘ب  ٚرزطٍترّزبص ثبٌظؼٛثخ      

 اٌٝ اؽغبط وج١ش ِٓ لذَ اٌالػت . ا٠ؼب ٠ٚؾزبط ٘زا إٌٛع  ,ػٕٗ 

 

 اهتصاص الكشة بباطي القذم :  -

ِٓ اٌّٙبساد اٌؼشٚس٠خ ٚاٌزٟ رغزخذَ ثىضشح خالي اٌّجبس٠بد ٚرز١ّض ثغٌٙٛزٙب ؽ١ش    

ٌزٌه ٠فؼً اٌجذء ثزؼ١ٍّٙب ٌٍظغبس فٟ ثذا٠خ , اٌىشح  رؼزجش ِٓ أعًٙ ؽشق اِزظبص

 . رؼ١ٍُّٙ ػٍٝ اِزظبص اٌىشح

 

 اهتصاص الكشة بالفخز :  -

ِٓ اٌّٙبساد اٌزٟ ٠ّىٓ ٌالػج١ٓ إعبدرٙب عش٠ؼب ؽ١ش رؼزجش ِٓ اٌّٙبساد اٌغٍٙخ ل١بعب      

, ٚرُغزخذَ ٘زٖ ػٍٝ اٌىشح ٚرٌه ٌىجش ِغبؽخ االِزظبص  ثبٌّٙبساد األخشٜ ٌٍغ١طشح

اٌزم١ٕخ ػٕذِب رىْٛ اٌزّش٠شح لذ ٌُؼجذ فٟ اٌٙٛاء ِشرفؼخ ػٓ اٌمذ١ِٓ ِٕٚخفؼخ ػٓ 

 . اٌزخف١ف ِٓ عشػزٙبِٚىبْ العزمجبي اٌىشح ٚرش٠ٚؼٙب  اٌظذس, ف١ىْٛ اٌفخز أفؼً

ِٚٓ اٌّّىٓ رؾ٠ًٛ اٌىشح فٛس اعزالِٙب ػٓ ؽش٠ك ٌّغخ ٚاؽذح فمؾ ثبٌشوجخ إٌٝ الشة    

اٌٛاؽذح وأفؼً ٚأعشع ٚأرمٓ ؽش٠مخ . ٚرغزخذَ اٌفخز ٕٚ٘ب رُغزخذَ اٌؾشوخ  ,ص١ًِ 

وزٌه فٟ ػشة اٌىشح أػٍٝ اٌشأط أٚ ِب رغّٝ ثبٌزٕط١ؾ . ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّٙبسح ال 

 .٠زطٛس إال ثىض١ش ِٓ اٌّّبسعخ ٚاٌزذس٠ت , ٚاٌزشو١ض اٌزبَ 
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 اهتصاص الكشة بالصذس :  -

٠ٕٚفز ٘زا , إْ اِزظبص اٌىشح ثبٌظذس ٠زىشس ثظٛسح ِغزّشح فٟ ِؼظُ ؽبالد اٌٍؼت     

ِٓ أٛاع اٌغ١طشح ػٕذِب رىْٛ اٌىشح فٟ ِغزٜٛ اسرفبع اٌظذس ٌُٚ ٠زّىٓ ِٓ  إٌٛع

ح إلعزمجبي اٌىش ٠غزخذَ اٌظذس وغضء ِٕبعتٌزٌه ,  اٌشعٛع ٌٍخٍف ٌٍغ١طشح ػٍٝ اٌىشح 

 صُ اٌزمذَ ثبٌىشح ٚاٌزؾىُ ثٙب ثبٌمذَ . ِٓ أػٍٝ ٚرش٠ٚؼٙب إٌٝ أعفً 

ىٓ ثبٌظذس رّش٠ش ٚاٌّٙبساد اٌّزؼٍمخ ثّٙبسح اٌزؾىُ ثبٌظذس ػذ٠ذح ِٚزٕٛػخ , ار ٠ّ    

. ٚاألعٍٛة األِضً ٌإلعزفبدح ِٓ اٌظذس دْٚ  اٌىشاد , ٚوزٌه اعمبؽ اٌىشح ػٍٝ اٌمذ١ِٓ

إعزالِٙب ػٍٝ عبٔجٟ ظذس دْٚ اٌزؼشع إلطبثبد ِؼ١ٕخ , ٟ٘ اعزمجبي اٌىشح ثىبًِ اٌ

 س . اٌظذ

 اهتصاص الكشة بالشاط :  -

 ف ِؼ١ٓ اعزمجبي اٌىشح اٌؼب١ٌخفٟ ثؼغ ؽبالد اٌٍؼت ٠فشع ػٍٝ اٌٍؼت ٚفٟ ِٛل    

ٚ٘زٖ اٌّٙبسح رغزخذَ فٟ ػذح ؽبالد , الِزظبص لٛرٙب صُ اٌزؾىُ ثّٙب ػٓ ؽش٠ك اٌشاط 

ػٍٝ اٌمذ١ِٓ , ٚرغزخذَ فٟ اٌٙغَٛ وئعزمجبي اٌىشح ٚإعمبؽٙب  . ال غٕٝ ػٕٙب فٟ وشح اٌمذَ

ىشح فٟ ؽبٌخ عش٠بٔٙب ثّغزٜٛ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌ ٚاٌٙذف ِٓ رؼٍُ ٘زٖ اٌّٙبسح ٘ٛ ٚاٌذفبع

ْْ ٠ٍزضَ اٌضجبد ٚاٌزٛاصْ إلعزمجبي اٌىشح ثبٌشأطط , اٌشأ   . ٕٚ٘ب ٠زطٍت ِٓ اٌالػت أ

 أعظ ػاهت لوهاسة الغٍطشة ػلى الكشة * 

اْ اٌالػج١ٓ اٌز٠ٓ ٠غّؾْٛ ٌٍىشح اْ رٕضٌك ٚرجزؼذ ػٓ الذاُِٙ ٔز١غخ ػذَ اٌزؾىُ اٌغ١ذ ثبٌىشح     

الُٔٙ ٠ز١ؾْٛ فشطخ ثشىً وج١ش ٌالػت إٌّبفظ ثٕٙت اٌىشح , دائّب ِب ٠مؼْٛ رؾذ اٌؼغؾ 

ٌزٌه ٚعت االػزٕبء ثٙزٖ اٌٛلذ ٚٚ٘زا ٠ىٍف اٌفش٠ك اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙذ ٚ, ُِٕٙ ف١فمذٚٔٙب رّبِب 

اٌّٙبسح ٚاالخز ثؼ١ٓ االػزجبساد ثؼغ االعظ اٌٙبِخ الرمبْ ِٙبسح اٌغ١طشح ػٍٝ اٌىشح 

 ٚاٌزؾىُ ثٙب ِٕٙب : 

 اى ٌتوتغ الالػب بذسجت ػالٍت هي االحغاط بالكشة ػلٍها .  -1

 قفضل الطشق تبؼاً للوىواعتخذام أفتخار القشاس الغشٌغ قبل الغٍطشة القذسة ػلى ا -2

 التوتغ بإهكاًٍت ػالٍت فً تىقٍت حشكت الكشة والتحشك ًحى الوكاى الزي تأتً هٌه الكشة .  -3
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 هي الالصم لحظت الغٍطشة ػلٍها .  اكثشضشوسة ػذم االبتؼاد ػي الكشة  -4

 ضشوسة اعتشخاء اجضاء الجغن الوغتخذهت لحظت الغٍطشة ػلى الكشة .  -5

 

 اصٕبء دؽشعزٙب ػٍٝ االسعاٌٛطف اٌؾشوٟ الداء ِٙبسح اعزالَ اٌىشح * 

 ثجبؽٓ اٌمذَ ٚٚعٙب اٌخبسعٟ : -

 ٠مَٛ اٌالػت ثضٕٟ سعً االسرىبص ِٓ ِفظً اٌشوجخ ثذْٚ رظٍت .  -

 ر١ٙئخ اٌمذَ اٌزٟ عزغزمجً اٌىشح ػٓ ؽش٠ك اٌم١بَ ثؾشوخ إػذاد فٟ ارغبٖ اٌىشح اٌمبدِخ إ١ٌٗ .  -

جٍخ ثؾشوخ سعٛػ١خ اٌٝ اٌخٍف ٌٍّغبػذح فٟ اِزظبص عشػخ اٌىشح ل١بَ اٌمذَ اٌّغزم -

 ٚاٌغ١طشح ػ١ٍٙب . 

 سفغ اٌزساػ١ٓ ٌٍغبٔت ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌزٛاصْ .  -

 ٠ىْٛ ٔظش اٌالػت ػٍٝ اٌىشح اصٕبء ٌؾظخ اعزالِٙب ٚاٌغ١طشح ػ١ٍٙب .  -

ٚرٌه ,  ِىبّْؾبفظخ ػ١ٍٙب لش٠جخ لذس اإلاٌل١بَ اٌالػت ثؾّب٠خ اٌىشح ثغغّٗ اصٕبء اٌغ١طشح ٚ -

 . ِٓ خالي إثمبء اٌىشح لش٠جخ ِٓ اٌمذ١ِٓ

 اِب ثأعـفـــً اٌــمـــذَ 

 . اٌشعً سوجخ صٕٟ ِغ اٌّزذؽشعخ اٌىشح ِٕٗ اٌمبدِخ االرغبٖ إٌٝ اٌضبثزخ اٌشعً لذَ رش١ش -

 إٌٝ ِبئٍخ صا٠ٚخ اٌمذَ رؼًّ ثؾ١ش أػٍٝ إٌٝ ٌٍىشح اٌّغزمجٍخ األخشٜ اٌشعً لذَ ٠ش١ش -

 . األسع

 اٌىشح ٌّظ ثّغشد , اٌّزذؽشعخ اٌىشح ِٕٗ اٌمبدِخ االرغبٖ فٟ األِبَ إٌٝ اٌشعً رزؾشن -

 . ثمٛح اٌشعً سوجخ صٕٟ ؽش٠ك ػٓ ٚرٌه خٍفبً  اٌشعً رزؾشن اٌمذَ ألعفً

 اثٌاء دحشجتها ػلى االسضاداء ههاسة اعتالم الكشة االخطاء الشائؼت فً 

ػذَ ارخبر اٌٛػغ اٌظؾ١ؼ ثبٌشىً اٌّطٍٛة ٌٍمذَ اٌّشاد اٌغ١طشح ف١ٙب ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ فمذاْ  -1

 اٌزٛاصْ . 

 . صجبد اٌالػت الٔزظبس اٌىشح ٌزظً ا١ٌٗ ٚػذَ اٌزؾشن  العزمجبٌٙب . 2

 ػذَ صٕٟ اٌشوجخ ثبٌشىً اٌظؾ١ؼ ٚػذَ ١ًِ اٌغزع ٌألِبَ أٚ اٌخٍف الِزظبص صخُ اٌىشح .  -3
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 وزُ اٌىشح  ٌؾشوٟ الداء ِٙبسحاٌٛطف ا* 

 ِٕٗ رأرٟ اٌزٞ االرغبٖ اٌٝ ٚرش١ش ِٕبعجخ ثّغبفخ اٌىشح عمٛؽ ٔمطخ أِبَ اٌضبثزخ اٌمذَ رٛػغ -

 اٌىشح

 . االسرىبص سعً اٌضبثزخ اٌشعً سوجخ رضٕٝ -

 ارغبٖ فٟ ٚإٌظش ِٕبعجخ ثّغبفخ ٌٍخٍف اٌغبق سفغ ِغ ل١ٍالً  اٌىشح عزٍؼت اٌزٟ اٌشعً سوجخ رضٕٝ -

 اٌمذَ ث١ٓ ِبئٍخ صا٠ٚخ ٕ٘بن رىْٛ ثؾ١ش أػٍٝ إٌٝ اٌىشح عزٍؼت اٌزٟ اٌمذَ ِشؾ ٠ٚش١ش . اٌىشح

 . ٚاألسع

 ثؾ١ش اٌّغزخذِخ اٌمذَ ٚرزشن , اٌغغُ رٛاصْ ػٍٝ ٌٍّؾبفظخ اٌغبٔت إٌٝ ثخفخ اٌزساػبْ رشفغ -

 . األسع ِٓ اسرذاد٘ب ٌؾظخ اٌىشح اعفٍٙب اٚ اٌمذَ ثبؽٓ رمبثً

 .  اٌشعً رؾذ ٚرغزمش اٌىشح رشرذ ال ؽزٝ ل١ٍالً  اٌشعً رغؾت ٌٍمذَ حاٌىش ٌّظ ثّغشد -

 كتن الكشةاداء ههاسة االخطاء الشائؼت فً 

 اثزؼبد سعً االسرىبص ػٓ ِٛػغ عمٛؽ اٌىشح  -

 ػذَ صٕٟ اٌشوجخ ل١ٍال  -

 ػذَ سفغ اٌزسػبْ ثشىً ِٕبعت ثبٌزبٌٟ خًٍ فٟ ارضاْ اٌغغُ  -

 

 اِزظبص اٌىشح  اٌٛطف اٌؾشوٟ الداء ِٙبسح

 اِزظبص اٌىشح ثٛعٗ اٌمذَ االِبِٟ -

 اٌالػت ثبٌغشٞ ٌٍّىبْ اٌّزٛلغ عمٛؽ اٌىشح ف١ٗ ٠مزشةااللزشاة :  -

٠شرىض ػ١ٍٙب اٌالػت ثؾ١ش ٠ٕزمً ػ١ٍٙب ِشوض صمً عغّٗ ٠ٚىْٛ االسرىبص ػٍٝ   :ٌشعً اٌؾشح ا  -

 .اٌمذَ ػٍٝ أْ رٕضٕٟ ِٓ اٌشوجخ ِشؾ

رشفغ اٌشعً اٌّّزظخ ٌٍىشح ألػٍٝ ٚرٌه ثضٕٟ ِفظً اٌمذَ ثؾ١ش   :ٌشعً اٌّّزظخ ٌٍىشح ا -

٠ٛاعٗ ٚعٗ اٌمذَ األِبِٟ ِغبس اٌىشح ٚ٘ٛ ِشرخٟ , ٚفٟ اٌٍؾظخ اٌزٟ رغجك ِالِغخ اٌىشح 

 رٕخفغ اٌمذَ ألعفً الِزظبص أذفبػٙب ٚٔمً عشػزٙب ثبٌزذس٠ظ ٌٛػؼٙب ػٍٝ األسع أِبَ

  . اٌالػت



 جمهورية العراق                                                             
  دمـقـرة الـكادة : ـــالم                                      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                      

  ىــولاألالمرحلة :                                   ار                                     ــبـنـة األعـامـج          
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة       

 م0202/0202
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                 

 دادــإع                                                                                                    
 محمد صادق أحمد الكبيسي                                                                                   

 التدريسي بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                                  
 جامعة االنبار                                                                                  

 

 

أصٕبء سفغ اٌشعً اٌّّزظخ ٌٍىشح ١ّ٠ً اٌغضع ٌألِبَ ل١ٍال وّب  : ع ٚاٌزساػ١ٓ ٚاٌشأط زٌغا -

٠ٚالؽظ أٔٗ , رؼًّ اٌزساػبْ ػٍٝ ػجؾ ارضاْ اٌغغُ ٚرضج١ذ اٌشأط ٠ٚزشوض إٌظش ػٍٝ اٌىشح 

اسرفبع ِٕخفغ فبٔٗ ١ٌظ ٕ٘بن ؽبعخ ٌشفغ اٌشعً  فٟ ؽبٌخ ِب إرا أرذ اٌىشح ٌالػت ػٍٝ

  . ٠شرخٟ ٚعٗ اٌمذَ الِزظبص اٌىشح اٌّّزظخ ألػٍٝ ثذسعخ وج١شح ؽ١ش ٠ىفٟ أْ

 األخطاء الشائؼت فً ههاسة  اهتصاص الكشة بىجه القذم االهاهً

 فشد اٌشعً اٌّّزظخ ِزأخشا أٚ لجً اٌٛلذ إٌّبعت -

 ِاللبح اٌمذَ ٌٍىشح ٟٚ٘ ِزظٍجخ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ اثزؼبد٘ب ػٓ اٌالػت -

ٌؾظخ االِزظبص ِّب ٠ؤدٞ إٌٟ اثزؼبد ػذَ رشاعغ اٌشعً اٌّّزظخ ٌٍىشح ثبٌغشػخ إٌّبعجخ  -

 . اٌىشح ػٓ اٌالػت

 

 اِزظبص اٌىشح ثجبؽٓ اٌمذَ : -

 . ٠ىْٛ الزشاة اٌالػت ثبٌغشٞ إٌٝ خؾ الزشاة اٌىشحااللزشاة :  -

ٌشعً اٌؾشح : رضٕٝ ِٓ اٌشوجخ ٠ٕٚزمً ِشوض صمً اٌغغُ ػ١ٍٙب ٠ٚىْٛ االسرىبص ػٍٝ اٌّشؾ ا -

 ١ٌٚظ اٌىؼت

ٌٍىشح : رشفغ ٌٍغبٔت ٟٚ٘ ِٕض١ٕخ ِٓ اٌشوجخ ثؾ١ش ٠غزذ٠ش عٓ اٌمذَ ٌٍخبسط ٌشعً اٌّّزظخ ا -

ِغبس اٌىشح ٚ٘ٛ ِشرخ الِزظبص لٛح أذفبػٙب ػٍٝ أْ رزشاعغ اٌمذَ ٌٍخٍف  ١ٌٛاعٗ ثطٓ اٌمذَ

 .  ل١ٍال ٌؾظخ ِالِغزٙب ِّب ٠غبػذ ػٍٝ اِزظبص لٛرٙب أ٠ؼب

 ماهتصاص الكشة بباطي القذفً ههاسة  األخطاء الشائؼت

ِالِغخ اٌىشح ٌٛعٗ اٌمذَ اٌخبسعٟ أٚ وؼت اٌمذَ اٌذاخً ثذال ِٓ ِالِغزٙب ٌجبؽٓ اٌمذَ ِّب  -

  . ٠ؤدٞ إٌٝ اثزؼبد٘ب ػٓ اٌالػت

ؽ١ش رزشاعغ اٌمذَ ٌٍخٍف الِزظبص لٛح , ٌزٛل١ذ غ١ش اٌظؾ١ؼ ٌزشاعغ اٌمذَ ٌٍخٍف ا -

 لٛرٙبأذفبع اٌىشح ِجىشا أٚ ِزأخشا ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ فشً اٌالػت فٟ اِزظبص 

 . اٌزشٕظ ٚشذ اٌؼؼالد أصٕبء األداء -
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 اِزظبص اٌىشح ثبٌفخز -

 ٠غت أْ ٠زغٗ اٌالػت إٌٝ اٌىشح ٚ٘ٛ ِٛاعٗ ٌٙب ثؾ١ش ٠ىْٛ خؾ ع١ش٘ب أِبِٗ   :اللزشاة ا -

٠ٕمً اٌالػت صمً عغّٗ ػٍٝ اٌشعً اٌغ١ش ِّزظخ ٌٍىشح ِغ أضٕبء خف١ف فٟ  : ٌشعً اٌؾشح ا -

 ِفظً اٌشوجخ

رشرفغ سوجخ اٌشعً اٌّّزظخ ٌٍىشح ألػٍٝ ثؾ١ش ٠ظجؼ اٌفخز ِٛاص٠ب   :ٌشعً اٌّّزظخ ٌٍىشح ا -

ٌألسع رمش٠جب ِٚٛاعٙب ٌّغبس اٌىشح ٠ٚالؽظ أْ رىْٛ ػؼالد اٌفخز األِب١ِخ ِشرخ١خ لذس 

اٌّغزطبع ٚفٟ ٌؾظخ ِالِغخ اٌفخز ٌٍىشح ٠ٕخفغ اٌفخز ألعفً ثغشػخ رزٕبعت ِغ عشػخ اٌىشح 

 ب وٟ رغمؾ ػٍٝ األسع أِبَ اٌالػتالِزظبص لٛرٙ

٠أخز اٌغزع ٚػؼٗ اٌطج١ؼٟ ٚر١ًّ اٌشأط ٌألِبَ ل١ٍال ٚرؼًّ   :ع ٚاٌزساػبْ ٚاٌشأطزٌغا- 

  . اٌزساػبْ ػٍٝ ؽفظ ارضاْ اٌغغُ ٚإٌظش ٠ىْٛ ِشوضا ػٍٝ اٌىشح

 

 

 اِزظبص اٌىشح ثبٌظذس -

 ثظذسٖ ٠مزشة اٌالػت فٟ ارغبٖ خؾ ع١ش اٌىشح ػٍٝ أْ ٠مطغ خؾ ع١ش٘ب - 

٠زجبػذ اٌغبلبْ ػٓ ثؼؼّٙب ثبٌّغٍفخ اٌزٟ رش٠ؼ اٌالػت ) رمش٠جب ثبرغبع اٌؾٛع (  : ٌمذِبْ  -

  ٠ّٚىٓ رمذ٠ُ أؽذ اٌمذ١ِٓ ػٍٝ األخشٜ ِغ أضٕبء اٌشوجز١ٓ ٚرٛص٠غ ِشوض صمً اٌغغُ ػٍٝ اٌغبل١ٓ

رمٛط اٌظٙش ١ّ٠ً اٌغضع ٌٍخٍف ل١ٍال ٠ٚزُ رٌه ثشعٛع اٌشأط ٌٍخٍف ٠ٕٚزظ ػٓ رٌه  : عزٌغا -

ٌألِبَ , ٚفٟ ٌؾظخ ِالِغخ اٌىشح رىْٛ ػؼالد اٌظذس ِشرخ١خ رّبِب ٠ٚؼًّ  ِغ ثشٚص اٌظذس

اٌالػت ػٍٝ اٌشعٛع ثظذسٖ ٌٍخٍف ل١ٍال ٚرٌه ثذفغ اٌشأط ٌألِبَ ل١ٍال ٚٔظشا ٌىْٛ اٌظذس 

  . ِفشغب اٌٝ ؽذ ِب ٔظشا ٌٛعٛد اٌشئز١ٓ فأْ اٌىشح رفمذ عشػزٙب ٚرغمؾ أِبَ اٌالػت

رؼًّ اٌزساػبْ ػٍٝ ؽفظ اٌزٛاصْ ٠ٚىْٛ إٌظش ِشوضا ػٍٝ اٌىشح ٚاٌشأط  : زساػبْ ٚاٌشأطٌا -

 . رزؾىُ فٟ رمٛط اٌظذس ٚؽشوزٙب ٌألِبَ ٚاٌخٍف رغبػذ فٟ االِزظبص
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 اهتصاص الكشة بالصذسفً ههاسة  األخطاء الشائؼت

اٌالػت ٚفمذاْ ػذَ سعٛع اٌظذس ٌٍخٍف ٌؾظخ ِالِغخ اٌىشح ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ اثزؼبد٘ب ػٓ  -

 اٌغ١طشح ػ١ٍٙب

ػذَ ِزبثؼخ اٌالػت ٌٍىشح أصٕبء خؾ ع١ش٘ب ٔؾٖٛ ِّب ٠ؼشػٗ ٌؼذَ اٌزٛاعذ فٟ اٌّىبْ   -

ٚاٌزٛل١ذ اٌغ١ٍُ ألداء اٌّٙبسح ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ اططذاِٙب ثأٞ عضء آخش ِٓ اٌغغُ ٚفمذاْ 

 اٌغ١طشح ػ١ٍٙب

ال إساد٠ب ٠ظٍجْٛ  ثؼغ اٌالػج١ٓ ٚخظٛطب اٌّجزذئ١ٓ ٠خبفْٛ ِٓ اٌىشح ِّب ٠غؼٍُٙ -

 رٌه اثزؼبد اٌىشح ٚفمذاْ اٌغ١طشح ػ١ٍٙب ػؼالد اٌظذس ٚػذَ االعزشخبء ٠ٕٚزظ ػٓ 

ػُ اٌزساػ١ٓ ثبٌمشة ِٓ عبٔجٟ اٌغغُ ِّب ٠ؤدٞ إٌٝ فمذاْ اٌزٛاصْ ٚثبٌزبٌٟ فمذاْ اٌغ١طشح  -

 ػٍٝ اٌىشح

ثبٌزبٌٟ سفغ اٌزساػ١ٓ ػب١ٌب أوضش ِّب ٠غت ِّب ٠ؼشع اٌالػت إٌٝ ٌّظ اٌىشح ثب١ٌذ ٚ -

 . اؽزغبة خطأ ػذ اٌالػت

 

 اِزظبص اٌىشح ثبٌشاط -

 . ِغزّش ٚرّش٠ٓ ٚرٛافك دلخ اٌّٙبسح ٘زٖ رزطٍت -

 . اٌؾشوخ ِٚٓ اٌضجبد ِٓ ٜرؤد -

 . ٌٍىشح ِالِغزٙب ٌؾظخ اٌغجٙخ رؤد٠ٙب سعٛػ١خ ؽشوخ ثٛاعطخ اٌؾشوخ رزُ -

 . أػالٖ ِٓ اٌغزع ٚرمٛط اٌشوجز١ٓ صٕٟ اٌؾشوخ ٘زٖ ٠ظؾت -

 ِغبػذ وؼبًِ األسع إٌٝ ٌٍغغُ اٌٙجٛؽ ؽشوخ رغزخذَ اٌٛصت ِٓ االِزظبص ؽبٌخ فٟ -

 . اٌظذِخ الِزظبص

 االخطاء الشائؼت فً اداء ههاسة اهتصاص الكشة بالشاط 

 ػذَ صٕٟ اٌشوجز١ٓ اصٕبء ِؾبٌٚخ اِزظبص اٌىشح  -

 اٌؾشوبد اٌضائذح ٚػذَ االعزشخبء  -

 ػذَ إٌظش اٌٝ اٌىشح اصٕبء االعزمجبي  -


