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  الكلمة المفتاحية : سرعة االستجابة

 

 : البحثمخلص 

دراسأأأال ة سأأأال سأأأاةال ادسأأأألد ءال ءمسأأأال ا دا  اح  أأأ ر    نارتأأأال احث   أأأ 

حفايأأن دأأ د  ديأأ حا احاي لأأل  و حأأ  حخططأأل ح ةثأأل اح دأأة  ءقأأا  اح أأم  وا

حضعف ا دا  اح   ر  واحخططل ح ةثل خط اح دة   م   يأدد  ةىأا لأعف 

ساةال رد احفعل واحألأل تأد ا ةىأا مىأألةل احفايأن وقأل  وعن  سأاةال ادسأألد ءال 

تُعمُّ من أهم ةن صا احألفةق فل اح ث ري ت وهل ة مل مى ةم و  سم فل احنأليدأال 

  ت اح   ريال واحخططيال.   وتى ةم فل تنفيذ احةاجث

 

The prompt response and its relation to the accurate 

qualified and planned performance of the football attack 

line players 

Prof.Dr.Nathum Kathum Jawad 

Ali Kalf Hussain 

Abstract : 

The aim of the researchers is to study the relation of the 

prompt response with the accurate qualified and planned 

performance of the attack line of football players in Diyala 

sport club. It is just because of the lack of qualified and 

planned performance of the attack line which lead to the 

lack of  quick reaction which in its way affect the 

performance of the whole team. The prompt response is 

considered to be one of the most important factors to win 

championships. Therefore, it is considered to be an assisted 

final factor in the result and its help to achieve the qualified 

and planned duties.      
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 الباب األول 

 التعريف بالبحث  -0

 المقدمة البحث وأهميته:  0-0

تثأأأذع معدأأأم دوع احعأأأ حم اس أأأا احد أأأةد وتىأأأخا ايمق دأأأ ت اح   ىأأأال ء يأأأال  

احةصةع عِحا  اح ىألةي ت احعىي  فل اح د ع احاي لل ودسي   فل حعثال وأا  اح أم  

ح أأ  ح أأذل احىعثأأال مأأن اهأل أأ   واسأأ  اوألىأأثألة مأأن خأأ ع اي أأ ر  واح ألعأأال واح  أأ   

اح ىأخا  ح رت أ    واحألن فس احاجةحل احذ  تأل ف ءة  ومن لأ ن هأذل احد أةد

ءىعثال وا  اح م  احألخطيط احعى ل اح أمرو  مأن سثأل ج يأ  اح ىأدوحين واحعأ مىين 

 فل مد ع وا  اح م . 

وسم ءمأت اددد زات احاي ليال تاتف  شيئً  فشيئً  وأصأث   اح ن فىأ ت ة حيأال  

ح  احألطةر حألس حيب احألمريثيال احألل سطعأ  وا  اح م  وياج    ءين م  رسل حعثال

طً  وثيا  فل احألطةر وايءماع فل احدةادب احثمديال واح   ريال .وتدد  ساةال أشةا

ادسأأألد ءال اديد ءيأأال ح ةأأب اح دأأة  ءقأأا  اح أأم  دورا وثيأأاا فأأل ا دا  اح  أأ ر  

 واحخططل حىفاين وقل.

خأط اح دأة  مأن أهأم دسأألد ءال ح ةثأل وتق ن أه يال احث أ  فأل ان سأاةال ا 

ة مأأل مىأأ ةم و  سأأم فأأل احنأليدأأال وامأأأل   ةن صأأا احألفأأةق فأأل اح ثأأ را  وهأأل 

 دةب اح دة  ساةال اسألد ءال ة حيال تى ةمل فل تنفيذ واجث تة.

 

 مشكلة البحث  0-4

حألدا  اح   ر  واحخططل ح ةثل اح دأة  ءقأا  اح أم  دور أسأ   وم أم فأل  

ةثل اح دأة  ءقأا  اح أم  ءىأاةال وي  ظ وجةد لعف حمل دتنفيذ خطط احىعب 

ل تد ا ةىا مىأألةل أدا  احفايأن وقأل حأذا ارتأال احث  أ  دراسأال ادسألد ءال واحأل

ة سأأال سأأاةال ادسأأألد ءال ءمسأأال ا دا  اح  أأ ر  واحخططأأل ح ةثأأل اح دأأة  ءقأأا  

 اح م  حىفاين د د  دي حا احاي لل.

 

 أهداف البحث  0-3

 احألعاف ةىا ساةال ادسألد ءال ح ةثل خط اح دة  ءقا  اح م .  .1

   ر  واحخططل ح ةثل خط اح دة  ءقا  اح م .احألعاف ةىا دسال ا دا  اح  .2

احألعأأأاف ةىأأأا ة سأأأال سأأأاةال ادسأأأألد ءال ودسأأأال ا دا  اح  أأأ ر  واحخططأأأل  .3

 ح ةثل خط اح دة  ءقا  اح م .   

 

 فرض البحث  0-2

تةجم ة سال ايد ءيأال  ات ددحأال ع  أ  يال ءأين سأاةال ادسأألد ءال ودسأال ا دا   

 اح م  . اح   ر  واحخططل ح ةثل خط اح دة  ءقا 
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 مجاالت البحث  0-5

اح د ع احثشا : ةينال من دةثل خط اح دة  فل د د  دي حا احاي لل    1-5-1

. 

 . 11/12/2113وح  يال   11/11/2113اح د ع احزم دل: اح م  من    1-5-2

 اح د ع اح ق دل: مىعب د د  دي حا احاي لل.   1-5-3

 

 الباب الثاني 

 الدراسات النظرية  4-0

 مفهوم سرعة االستجابة  4-0-0

تعم ساةال ادسأألد ءال سسأاةال رد احفعأل ن مأن احعن صأا اح   أال فأل  يأ     

احاي لأأأل وتخألىأأأف أه يألأأأة مأأأن حعثأأأال ا خأأأال ومأأأن م أأأ ر  عحأأأا أُخأأأال ف أأأة 

ض احىأايعال  روأحيأ ت ادلاور  فل و يا مأن ا حعأ ا احاي لأيال و أ  فأل فع 

ء حقا  . ويعأاف سشأ ي ن سأاةال واح  و ال واح ث رز  وج ي  ا حع ا احخ صال 

رد احفعأأأل ءاد أأأ  سساحفألأأأا  احزمنيأأأال احةاسعأأأال مأأأ ءين  أأأمو  اح  يأأأا ساحث أأأا  أو 

احىأأأ علن وأوع اد ثأأأ ض ةضأأأىل وأأأاد فعأأأل ح أأأذا اح  يأأأا عحأأأا ءمايأأأال اسأأأألد ءال 

احشخصنن من خ ع احألعايفيين احىأ ء ين يثأين حنأ  وجأةد ف صأل زمنأل ءأين ءأم  

ءال حذاح  اح  يا.و ين ىم رد احفعل ةىا دأةةين ظ ةر اح  يا وءين  مو  ادسألد 

 ه  :

 رد احفعل احثىيط. .1

 رد احفعل اح ع م. .2

 

 رد الفعل المعقد: 4-0-4

يد ا هذا ةنمم  يقةن اح  يا معاوفأ  مأن سثأل احاي لأل فضأ  ةأن معافأال  

احاي لأأل أسأأىةا ادسأأألد ءال ح أأذا اح  يأأا و أأ  فأأل ءمايأأال ادروأأ ض اح  أأيا  فأأل 

 واحىث  ال.احى  ال واح يمان 

ن سأأأاةال رد احفعأأأل ء دأأأة سساحفألأأأا  احزمنيأأأال 1891وةأأأاف م  أأأم ة  أأأ ن  س 

احةاسعأال مأ ءين  أأمو  اح  يأا س ء أأا  او سأ عل ن وأوع اد ث ًلأأ  ةضأىل وأأاد 

 ن361: 1891فعل ح ذا اح  يانن.سة   ن  

ن فيعافة ءـ سسايج ءأال ءةاسأطال  اوأال معاوفأة 1899أم  س سم  ىن  ىين س 

حأ  اددط سأال فأل وو  أ ع ةىأا   عاوفال وتاتل ءشقل مف جئمىث   ةىا عش ر  م

احأأاوا او سأأاةال احأل أأميف فأأل اح ىأأم  ةىأأا ا شأأق ع اح أل اوأأالنن. س ىأأين 

 ن319: 1899ود يف  

ان اددألث ل يىثن احألاويز ويىثن رد احفعل وي قن تةليح هأذا اح  أ ع ايتأل:  

ةر وةىأأا مألأأا ن سأأةف ينألثأأة احعأأما  ةىأأا احد  أأ111فأأل ءمايأأال سأأث ق روأأاس 

نأمم  يىأ    ق أة ةىأا اح ألى ء ين ايخاين وةىا ول مأ  يأمور  ةحأة   وحقنأة ة
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مألا ن 111ة ىيال احألاويز حأل ضيا ادسألد ءال وهن  ياوز ةما  س أاحخط سةف تثم

حى  ع احطى ال   ءادة وى   و ن احألاويز مضثةط  وى   و ن رد احفعل جيأما وأسأاع 

احألاويز سةف ياتل اح  يا وهأة احطى أال   فعنمم  تألد   احع ىي ت احفقايال ح اض 

 حأأمم   وةأأن طايأأن سأأ  ع اح أأةت ةثأأا ا  ن  أأم احع أأب احىأأ عل وتفىأأا ء

حأأ  ةأأن طايأأن ادأل أأ ع عشأأ ر  ة أأثيال عِحأأا أةضأأ   ويقأأةن رد احفعأأل مث شأأاا و 

 اح اوال.

 

 األداء المهاري  4-0-3

ا مأةر يقةن ا دا  اح   ر  واحخططل ح ةثل خط اح دة  ءقأا  اح أم  مأن  

دءأم من أ  ع    ويعأم لأاور اح   ال جما فل ة ىيأال معأافأل م اح  أ رات ا س سأيال

ن سساوألى ا اح ةثين اح   رات ا س سأيال مأن 1881ةافة مفألل عءااهيم    د  س

خ ع احأل اين ت واح عىةم ت واح ع رف ء مف احةصأةع عحأا احمسأال وايت أ ن فأل 

 ن18: 1881أدا   نن. س   د  

ألااءطأأال ءأأين اح  أأ رات واح ثأأ دل ا خأأال حىعثأأال ومأأ  أشأأ ر عحيأأة وهنأأ   ة سأأال م

ن سساح  أأ رات ا س سأأيال تعأأم  دأأا احزاويأأال فأأل ا دا  1881احأأة و واح فألأأل س

خأأ ع مث ريأأ ت وأأا  اح أأم  ووف  ت أأ  تعأل أأم عحأأا  أأم وثيأأا ةىأأا ايةأأماد احثأأمدل 

 ن21: 1881ح ةب و   يثنل ةىية ايةماد احخططلنن. ساحة و وعءااهيم  

 وت ىم اح   رات ءقا  اح م  احا : 

   اح   رات ا س سيال من دون اسألخما  وا  سم 

 احدا  وت يا ادتد ل  .1

 احة ب  .2

 احخماع ء حدىم  .3

 وسفال اح ةب اح ماف  . .1

 :  اح   رات ا س سيال ء سألخما  وا  اح م 

 لاا احقا  ء ح م   .1

 احدا  ء حقا   .2

 احىيطا  ةىا احقا   .3

 لاا احقا  ء حاأ  .1

 اح ااوغال  .5

 م  ج ال احقا . .6

 

 األداء الخططي لالعبي خط الهجوم بكرة القدم 4-0-2

تعم حعثأال وأا  اح أم  مأن ا حعأ ا احد  ةيأال احألأل تقأةن غ يأال احىعأب في أ  هأة  

تىديل ا هماف واحأل م  ةىا احخ م ويقأةن ةأن طايأن ادسأأل ةا  ةىأا احقأا  
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احةصأأةع عحأأا هأأمف  واد ألفأأ ظ ء أأ  واح يىةحأأال مأأن دون سطأأ  احقأأا  وم  وحأأال

 احخ م ح اض تىديل عص ءال فل مام ل.

ن عحأأأا ان  سساحةسأأأ  ل احخططيأأأال ا س سأأأيال هأأأل 1891ا  اشأأأ ر احفايأأأم وأأأةدزا س

احطاق ادس سيال احفاديال واحد  ةيال احألل ي قن اسألخمام   فل اح دة  واحمف ع م  

 ن118: 1891احقا  او ءمود  نن. سوةدزا  

ن ا  يأأذوا سسهنأأ   مد ةةأأال مأأن 1881ا  وهأأذا مأأ  اوأأم ةىيأأة سمةفأأن اح أأةح 

ةىأا مدأ مي  معينأة لأ ن اح ةاةم تطثن ةىا وأل دةأب ءشأقل فأاد  وسةاةأم 

 ن1: 1881ح  اح ةاةم اح طث ال حىفاين وقلنن. ساح ةحا  احفاين ووذ

 دىألمع من  ح  ان ا دا  احخططل يدأب ان يةلأ  ءشأقل مأمرو  مأااةين 

احىعب احفاد  احذ  يقةن ا س   فل احىعب ح  احدةادب احألل تدمن ء   وس  ل ءذ

احد أأ ةل ةنأأم احفايأأن وءشأأقل مأأندم ءعيأأم ةأأن ةأأم  احمسأأال حىةاجثأأ ت اح عطأأ   

 ح ةثين فل أ ن   اح ث را .

 

 الباب الثالث 

 منهج البحث وإجراءاته الميدانية  -3

 منهج البحث  3-0

يأن أهأماف اسألخم  احث    اح ن ج اح ى ل ح    ألة م  طثيعال اح شأقىال وت   

 احث  . 

 

 مجتمع البحث وعينته 3-4

ن دةثأين حخأط اح دأة  حنأ د  ديأ حا احاي لأل 9اشأل ى  ةينال احث أ  ةىأا س 

 حىمرجال اح  أل ز . 

 

 وسائل جمع المعلومات 3-3

 اح   در احعاءيال وا جنثيال.  .1

 ادخألث رات واح ي  .  .2

 

 تحديد متغيرات البحث  3-2

 تحديد اختبارات سرعة االستجابة لالعبي خط الهجوم  3-2-0

 مألا ةقس ايش ر . 15اخألث ر روا  .1

 اخألث ر ديىىةن حى م  واحيم. .2

وعِن  هأأأأأذِل ادخألثأأأأأ رات اخألثأأأأأ رات م ننأأأأأال  ع  ة أأأأأل ح أأأأأ  اح أأأأأمق واح ثأأأأأ ت 

 واح ةلةةيال.

 

 االختبارات المستعملة في البحث  3-5
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 متر عكس اإلشارة  05اختبار ركض  3-5-0

 : معافال ساةال ادسألد ءال ح ةب خط اح دة  ءقا  اح م الغرض من االختبار

مألا خ حل من احعةا ن شايط مىةن ءطأةع  15: ميمان ءطةع األجهزة واألدوات 

واسأأل منضأأمل ء رتفأأ ع من سأأب   أةأأ    2مألأأا سأأ ةال تةسيأأ   مي أأال ةأأمد  15

 وصفاا .مىةدال ا ن ن   اا  

 اختبار المسطرة )اليد والرجل نيلسون(:  3-2

 : سي   ساةال ودسال اسألد ءال احيم سساةال رد احفعل ن الغرض من االختبار

: مىطا  ممرجال ء ي  ياسم خأط ءأ حةن ا سأةد ءأين رس أل  األجهزة واألدوات

 واسل . –سم منضم  ء رتف ع من سب 13سم وخط 12خط 

 

 الوسائل اإلحصائية  3-7

جل مع حدال احنأل  ج واخألث ر فاض احث   وت  ين أهمافة اسألخم  احث    من ا 

 ن(SPSSاحةس  ل اي    يال اح ن سثال ء سألخما  ءاد مج 

 س دةن احنىثال اح ئةيال  -

 احةسط اح ى ءل  -

 ادد ااف اح عي ر   -

 مع مل ادرتث ط احثىيط سءياسةن ن -

   spssخط ت ىيل احـ -

 

 الباب الرابع

 وتحليلها ومناقشتهاعرض نتائج البحث  -2

 عرض نتائج اختبار سرعة رد الفعل وتحليلها: 2-0

 (0جدول )

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الختبارات سرعة االستجابة 

 لالعبي خط الهجوم بكرة القدم

 ع± -  و م  اح ي   ادخألث ر ت

 1918 3985   ديال   من احثم  احع حل15روا  1

 1952 9938 سم ساح ىطا  حىيمنديىىةن  2

 1911 8953 سم ديىىةن ساح ىطا  حى م ن 3
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 (4الجدول )

 يبين متغيرات دقة األداء المهاري الخططي لالعبي خط الهجوم بكرة القدم

 ف% ف ن% ن اح أل ياات ت

 %31 111 %61 112 احأل طيال 1

 %3598 116 %6191 198 اح ااسثال 2

 %39 19 %6399 219 سط  احقا  3

 %39 19 %62 19 احز ى ال 1

  392  611 اح د ةع 

 

ن اح  أأ ودت احن ج أأال واحف شأأىال واحنىأأثال اح ئةيأأال ح  أأ  2يثأأين احدأأموع س  

ح أل ياات دسال ا دا  اح   ر  احمف ةل ح ةثل ادرتق ز  أَّم  اح   ودت احن ج ال 

احف شأىال  %ن وءى أ  اح  أ ودت61ن م  وحال ودىأثأل   س112فل احأل طيال فق د  س

%ن. وو دأأأ  اح  أأأ ودت احن ج أأأال فأأأل اح ااسثأأأال 31ن م  وحأأأال ودىأأأثأل   س111س

ن 119%ن فأل  أين ءى أ  اح  أ ودت احف شأىال س6191ن م  وحال ودىثأل   س198س

ن 19%ن  أَّمأأ  اح  أأ ودت احن ج أأال فأأل احز ى أأال فق دأأ  س3598م  وحأال وءنىأأثال س

 %ن.39وءنىثال سن م  وحال 19%ن وءى   اح   ودت احف شىال س62وءنىثال س

 

 (3الجدول )

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات دقة األداء الهجومي

 لالعبي خط الهجوم

 اح أل ياات ت
 اح   ودت احف شىال اح   ودت احن ج ال

 ع± -  ع± - 

 3915 16951 1956 29911 احأل طيال 1

 1919 11911 1921 21931 اح ااسثال 2

 6921 11996 1919 25913 احقا سط   3

 1939 6911 3916 11913 احز ى ال 1

 

ن ا وسأ ط اح ىأ ءيال وادد اافأ ت اح عي ريأال ح أل يأاات دسأال 3يثين احدأموع س 

ا دا  اح  أأ ر  احأأمف ةل ح ةثأأل ادرتقأأ ز ءقأأا  اح أأم  ف أأم ءىأأ  احةسأأط اح ىأأ ءل 

ن أَّم  احةسط 1956ن وادد ااف اح عي ر  س21911حى   ودت احن ج ال حأل طيال س

ن. 3915د أااف اح عيأ ر  سن واد16951اح ى ءل حى   ودت احف شأىال ف أم ءىأ  س

ن 21931احةسأأأط اح ىأأأ ءل حى  أأأ ودت احن ج أأأال سءىأأأ  أَّمأأأ  فأأأل اح ااسثأأأال ف أأأم 

ن أَّمأ  احةسأط اح ىأ ءل حى  أ ودت احف شأىال ف أم ءىأ  1919وادد ااف اح عي ر  س
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ن. فأأأل سطأأأ  احقأأأا  ف أأأم ءىأأأ  احةسأأأط 1919ن وادد أأأااف اح عيأأأ ر  س11911س

ن أَّمأأأ  1919ن وادد أأأااف اح عيأأأ ر  س25913اح ىأأأ ءل حى  أأأ ودت احن ج أأأال س

ن وادد أأااف اح عيأأ ر  11996احةسأأط اح ىأأ ءل حى  أأ ودت احف شأأىال ف أأم ءىأأ  س

ن 11913ن. وفل احز ى ال ف أم ءىأ  احةسأط اح ىأ ءل حى  أ ودت احن ج أال س6921س

ن أَّمأ  احةسأط اح ىأ ءل حى  أ ودت احف شأىال ف أم ءىأ  3916وادد ااف اح عي ر  س

 ن.1939ف اح عي ر  سن وادد اا6911س

 

مناقشة نتائج متغيرات دقة األداء المهاري والخططي لالعبي خط الهجوم  2-4

 بكرة القدم:

ن ءاَن  دةب خط اح دة  ءقا  اح م  حمية م  وحال د ج أال 3  2يثين احدموحين س 

ن د ج أأال  أَّمأأ  مد أأةع اح  أأ ودت احف شأأىال 611فأأل ا دا  اح  أأ ر  احخططأأل س

 ن. 392فق د  س

أَن  هأأذِل احنألأأ  ج و دأأ  دأليدأأال حعأأم  احألطثيأأن اح أأ يح حأأثعا   نويأأال احث   أأ 

مأل ياات ا دا  اح   ر  اح دةمل ح ةثل خط اح دة  ءقأا  اح أم   ع  عِن  ة ىيأال 

اح دة  تثمأ ء ط  احقا  مأن سثأل اح ةأب اح أ  ز ةىأا احقأا  وهأذا مأ  أشأ ر عحيأة 

: "احمف ع هة1881سمفألل عءااهيم   اح  حال احألل يقأةن ةىي أ  دةثأة احفايأن  ن ءاَن 

 أين مأأ  يف أم احقأأا  سأةا  وأأ ن  حأأ  ءعأم ادأل أأ   اح دأة  احأأذ  ينفأذل ةىأأا مامأأا 

احفايأأن اح نأأ فس  أو  ين أأ  يأأأل قن دةثأأة احفايأأن اح نأأ فس مأأن ادسأأأل ةا  ةىأأا 

 ن.25: 1881احقا ". س   د  

 

 الباب الخامس: االستنتاجات والتوصيات: -5

 االستنتاجات: 5-0

تةجأأأم ة سأأأال  ات ددحأأأال معنةيأأأال ءأأأين سأأأاةال ادسأأأألد ءال ومأل يأأأاات ا دا   .1

 اح   ر  واحخططل واح دةمل ح ةثل خط اح دة  ءقا  اح م .

تةجأأأم ة سأأأال  ات ددحأأأال معنةيأأأال ءأأأين سأأأاةال ادسأأأألد ءال ومأل يأأأاات ا دا   .2

 احخططل احمف ةل واح دةمل ح ةثل خط اح دة  ءقا  اح م .

اار احألمريب اح ثنل ةىا أسأس ةى يأال  مي أال يىأ م فأل زيأ د  ا دا  عِن  اسأل  .3

 اح   ر  واحخططل ح ةثل خط اح دة  ءقا  اح م .

 احألةصي ت: 5-2

احع ل ةىا ت ىين ا دا  اح   ر  احخططل ح ةثل خط اح دأة  ءقأا  اح أم   .1

 من خ ع احألمريب اح ىأل ا اح ثنل ةىا ا سس احعى يال.

ث ري ت سةا  اح  ىيال من أ  أو غياهأ  ومن سشأأل   حىفأاق اةأل  د مثمأ ت ىيل اح  .1

ةىا مىألةل أدا  دةثل خط اح دة  ءشقل مىأأل ا يأدد  عِحأا تطأةيا اح ىأألةل 

 اح   ر  واحخططل واح دةمل وت  يح ا خط  
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 المصادر: 

: ساح أأ ها   ادخألثأأ ر واح يأأ   فأأل احألاءيأأال احثمديأأالعءأأااهيم أَ َ أأم سأأ مال   -

 ن.1898مطثعال احديز   

  ستاج أأأالن مأأأ ها احثيأأأ تل  سأأأىي  ن ةىأأأل: وأأأا  اح أأأم احفايأأأم وأأأةدزل   -

 ن.1891ساح ةصل  دار احقألب حىطث ةال واحنشا  

: 2  طةىأأأم احألأأأمريب احاي لأأألس سأأأم  ىأأأن  ىأأأين وةثأأأمةىل د أأأيف   -

 ن.1899ساح ةصل  مطثعال دار احقألب حىط ءعال واحنشا  

احألاءيأأال اح يأأ   فأأل م  أأم  ىأأن ةأأ و  وم  أأم د أأا احأأّمين رلأأةان   -
 ن.2111: ساح  ها   دار احفقا احعاءل  احاي ليال وةىم احنفس احاي لل

: أس سأأأي ت وأأأا  اح أأأم م  أأأم ةثأأأمل صأأأ حح احأأأة و ومفألأأأل عءأأأااهيم   -

 ن.1881ساح ن ةر   دار ة حم اح عافال  

: ساحقةيأ   دار 1  طاحألعىأيم اح اوأل واحألأمريب احاي لألم  م ة  أ ن   -

 ن.1891اح ىم حىنشا واحألةزي   

  أسس احث   احعى ل يةماد احاس  ل احد معيالماوان ةثماح ديم عءااهيم   -

 ن.2111: سة  ن  مدسىال احةراق حىنشا واحألةزي   1ط

احدميم فل ايةأماد اح  أ ر  واحخططأل ح ةأب وأا  مفألل عءااهيم    د   -
 ن.1881: ساح  ها   دار احفقا احعاءل  اح م 

: ساح ةصأأل  مطثعأأال دار  أأم ا سأأ حيب احخططيأأال ءقأأا  احمةفأأن اح أأةحا   -

 ن.1881اح ق ال حىطث ةال واحنشا  

: سء أماد  دار اح ق أال 3  ط  طاق احث   احعى ل ومن هدةوجية م دةا -

 ن.1883حىطث ةال واحنشا  

 

 

 

 

 
 


