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 المستخلص                                             
 لذلك قام الباحثفي الفعاليات الرياضية جميعيا  احدى ادوات التقييم االساسية اتعتبر االختبار ت      
 اختبارات مجموعة وضع فيتكمن أىمية البحث  إذعبي كرة قدم الصاالت الاختبارات خاصة ل تصميمب

 أتقان لمستوى مؤشرات وضع امكانية وبالتالي المعبة ىذه اداء ومتطمبات الزمني العمر مع تتناسب مركبة
لالعبي كرة  التخصصية المركبةختبارات الا معالجة ندرةمشكمة البحث في  حيث كانت . المياري االداء

ايجاد درجات و  قدم الصاالتيم اختبارات تخصصيو لالعبي كرة تصم فكان بحثال اىدف اما قدم الصاالت.
قام  حيثقد استخدم الباحث المنيج الوصفي باألسموب المسحي و  المصممةومستويات معيارية لالختبارات 

تم الحصول  والباحث بعرض وتحميل ومناقشة النتائج والحصول عمى الدرجات والمستويات المعيارية. 
عمى اختبارات ميارية مركبة لالعبي كرة قدم الصاالت والتوصل الى جداول خاصة بالمستويات والدرجات 

 . المعيارية لالختبارات المصممة
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                                                                 Abstract 
    Testing is one of the basic assessment tools in sporting events, all of that, the researcher 
designed special tests for soccer players lounges, as is the importance of research in the 
development of vehicle tests range commensurate with the chronological age and the 
requirements of the performance of this game and thus the possibility of developing 
indicators for proficiency skill performance. Where the research problem in addressing the 
scarcity of specialized tests for composite footballers lounges. The goal is to design specialty 
search of football players lounges and find a standard grades and levels of tests designed 
tests researcher has used the descriptive method survey manner where the researcher 
display, analyze and discuss the results and get the grades and levels of standard. And it 
was obtained vehicle skill tests for soccer players lounges and private tables to reach the 
levels and grades of standard tests designed. 


