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تأثير التمرينات المهارية الهجومية الخاصة بأسموب التحكم بمتطمبات عنوان الرسالة : ) 
 (.األداء لتطوير بعض أنواع التحمل الخاص لالعبي كرة السمة لممتقدمين

 ستخمص:مال
بحث والتقصي والتجريب لمتمرينات المستخدمة والمبنية عمى في الوأهمية البحِث تجمت 

متطمبات المعبة من ناحية التحمل ،لغرض الخروج بالعبين لديهم القدرة في تحقيق النتائج الجيدة 
 :طول فترة المباراة وعدم ظهور التعب لتكيفهم عمى متطمبات المعبة في التدريب 

ومية خاصة وتطبيقها بأسموب التحكم بمتطمبات وضع تمرينات مهارية هج-:هدف الباحث إلى و 
 األداء لتطوير بعض أنواع التحمل الخاص)البدني() والمهاري الفردي والمركب(.

التمرينات المستخدمة والمطبقة وفق أسموب متطمبات المعبة تعطي نتائج جيدة  واستنتج الباحث:
 من ناحية التحمل البدني واألداء المهاري الفردي والمركب وخصوصا لممستويات العميا المتقدمين.
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Abstract  
The importance of the  researched  is  merged in investigation , searching and 
experimenting   applied    trainings  are   based upon   the requirements  of the 
game   in regards to the tolerance   for  make  athletes  have the  capacity   to  
achieve   good results   during  match   and not to be fatigue    as a result of  
their  adaptation with  the  requirements  f game  during training.  
The researcher  aims  to: put special   attack  skills  training   and its 
applications   using  control  mode  of    performance    requirements  to 
develop  some   physical  tolerance    types ( singular and  complex skills).  
The researcher concluded :that    applied    trainings   according to the 
requirements of  game   give   good results   in regards to  the physical 
tolerances ,  singular and complex  skill  performance   especially  for   higher 
level of    advanced   category.  

 


