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 هاجستيز الشهادة :                                               كزة سلت     التخصص :

 يعض أنواع السرعة واألداء المهار تــأثير تدريــــب حــــاالت الهجوم السريع في تطــــويـر ب ) عنوان الرسالة :
 ( الهجومي لالعبــي كــرة الــسَّمة الـمتقدِّميـن

يع في لعبت كزة السلت والتذريب عليه هستنذة الى حمائك علويت في هىاكبت اللعب السزتتجلى اهويت البحث 
 الث االداء الفعلي في الوباراة .حجن حا

 ولهذا هذف الباحث الى :
تحلٌل أفضل مبارٌات لنادي المٌناء الرٌاضً ومعرفة الحجم الحقٌقً لحاالت الهجوم السرٌع بكرة  -1

 السلة .
لحقٌقٌة وتطبٌقها على تدرٌبات أسلوب المنافسات لفرٌق وضع تمرٌنات لحجم حاالت الهجوم السرٌع ا -2

 .نادي المٌناء الرٌاضً البصري 
تطرق الباحث إلى منهج البحث الذي تمثلت بالمنهج التجرٌبً ذي المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة و

ٌّنة البحث المتمثلة بنادي المٌناء الرٌاضً  .وقد َتطّرق إلى مجتمع وع
ًّ على حقائق علمٌة وواقعٌة كما فً حاالت الهجوم السرٌع له أس :أهم االستنتاجات  لوب التدرٌب المقنن والمبن

تأثٌر إٌجابً فً تطوٌر المتغٌرات البدنٌة المرتبطة به ) أنواع السرعة ( والمهاري ) الفردي والمركب ( 
 لالعبً كرة السلة .

االث الهجىم السزيع لفزيك الويناء الزياضي اعتواد التوزيناث الوستخذهت والوطبمت على وفك حواوصى الباحث 
 لتطىيز بعض أنىاع السزعت والوهاراث الفزديت والوزكبت للفزق الوتمذهت العزاليت .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 The name of  Master thesis:( The effect of training on the fast break in developin 

some kinds of speed and skills of advanced players in basketball )  
the necessity of  research is shown by explaining fast play in basketball and training 
should depend on. 
So I aim to … 
1. Analyse the best matches of Al-Mina' club to know the real size of the fast break in 
basketball. 
2. Put exercise to the real fast break cases in order to apply that style in the 
competitions of Al-Mina' club . 
the researcher used the test programme on two groups ( a real level and a test level ) 
which is represented by a group from important match with the  Turkish club ( 
Yesliyort)  besides he deals with tests , field experiments and the forming of training .  
the researcher used the test programme on two groups ( a real level and a test level ) 
which is represented by a group from important match with the  Turkish club ( 
Yesliyort)  besides he deals with tests , field experiments and the forming of training .  
The most important conclusions .The limited style of training that based on 
scientific facts and reality as in fast break which has positive effect in developing the 
physical changeable for the players   
 The most important recommendations Depending on training based on fast break 
as it is used by Al-Mina' club to develop the ability of the advanced Iraqi tram in 
some kinds of  speed and skill . 
 
 

                                    


