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باستخدام نهعين  الزحف عمى البطن سباحةلمبدء في  لممدار حركة مركز ثقل الجدم اتيكيةالفروق الكين
   "OSB 9  & OSB 11"من مكعبات البدء 

 أ.د/ حسين دمحم حسن عيج
 أ.م.د/ عجلي حسين بيهمي
 عادل زکخيا عبج الحکيم

 : البحث  مقدمة
، مذليي   اليي ا ي ييا الحيهيييسس مكامييس بييين عميييا  تحظييي ريا ييس السييااحس ماكبيييام كبيييخ موي ا ييس مخمه يي

اسيييباامات لبح يييل أ  ييي  لجراسييس القييخأل مايسييياليي البجريبيييس البييي مي ييين اسييبىجامضا لمه يييهل  ليي  أ  يي  
 مسبهى ر يي.

كيا تعج السااحس مين اليسيام ات الخ يييس البيي تيإيخت  ماابييا مضي   ما ير مين تقيهر العميهم اليىبم يس 
ث طخأل مأساليي تجريي مإعجاد السااحين لخ ع مسبهاكم بج يا ممضارييا ممسياعجتضم  يي اليختاقس بضا ، من حي

 اله هل يعم  مسبهيات الينا سس .
متعببيخ مضيارا البيج  مين اليضييارات الضاميس البيي ىبحيجد عمي  أساسييضا  بيايس السيااأل حييث تسياكم عيميييس 

مبيخ   م  100 - 50سيات ال يييخا   البج   ي تحسين اليسبهى الخ ييي لمسيااحين ، مصا يس سيااحي الينا 
أ ه ببحسين مضيارا البيج  مين اليي ين أن م ي    Maglischo ۳۹۹۱(ضيه يسااحي الببامع ، حيث أيبت ماجم

ميين الييدمن ال مييي %  25ميين النا يييس ، كيييا أن زميين مضييارا البييج  مينيي  ت خياييا    10,۰زميين السييااأل مي ييجار  
%  ميين الييدمن ال مييي لسييااأل 5  مبييخ م 100ي السييااأل  ميين الييدمن ال ميي%  10مبييخ متينيي     50لسييااأل  

  36:  4مبخ.    200 
اليي ان اليدمن كيه الي ايخ ايساسيي لً اياز الخيا يي  يي   1994  ابه العال عبد الفتاحميضيخ    

السيااحه ما هاعضيا  يان ذلي  ىبقميي جيييع العنا يخ اليي يخا عميي كيحا اليدمن مالبيي تبيني   يي السيااحه مالبييج  
مين النا ييه ميي يخ  يي البختييي مكنيا مظضيخ اليجمر الضيام ليضيارتي البيج  ال ارأل بين السااحين جيد   حيث مي 

مصا ه لباييخكيا الها ير  يي اليسيبهل الخ ييي لمسياا  مان تقيهر طيخأل البيجريي  يي السيااحه ما بيخا  كنييخ 
قيهيخ ايدا  ال نيي من السااحين ميعجيت سخعه مب اروه صًل مسا ه السااأل ا ار معقي اكيييه صا يه بب

  15:  2لمبج  ماا ي اكييه تقهيخ طخأل البجريي الىا ه بضا  
 Hannulu(  يً عين كيا يهي   ۰۰۰۰م  ىضا   سيياعي     ۳۹۹۱  عزة عبد الغني ميضيخ ك  من

عم  أ ه مالخغم مين اصيبًأ أاي ال البيج  سيها  كيان تاعيا ل سيمه    Dixon   1996م دم سهن   ۳۹۹5
بيج  الي يار   أم تاعيا لقخي يس السيااحس اليي داا  ذ  -البيج  الىياط   -يدا   البيج  الب مييجل اليسيبىجم  يي ا

أن السييااحس الحييخا مسييااحس ال خااييس م سييااحس اليييجر تيي دل مالبييج  ميين  ييهأل م عييي البييج  ،  ييي حييين تيي دل 
أدا  البييج   سييااحس الظضييخ بييج ع الحيياخل ميين داصيي  الحيييام،  ي أ ضييا جييعييا تب ييل  ييي الضييجأ ، مكييه  ييخمرا

مقخي س  هيس م سخيعس ميا مساعج عم    ضا  مسا س السااأل  ي أ   زمن مذلي  مين صيًل ايسيبىجام ايمني  
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لمي اممس ال هييس لي عيي البيج  اعقيا  الاسيم أ يي  سيخعس مك يا ا لمحييهل عمي  أ يي   يها د يع لًميام ، 
   18،19:  9 ااحس مخات مع سخعس الس 3ميا ىنبج عنه سخعس طيخان  ي الضها  مبعادل 

حيث ااارما أن   Stewart at al  ۳۹۹5، مسيبهرت مأصخمن   ۳۹۹۱  جمال الجملما أكجا  مكحا
البهجييه ايمل لمسيياا  عميي  م عييي البييج  ىنييبج ميين ال ييها البييي تهلييجكا ع ييًت الييخجمين مالقا ييس البييي ىنباضييا 

   4:  5الياا  تااا اليا    الساا  أينا  البج  مالبي تحجد ايتااا ايساسي ممسا س القيخان
   جدهرجنس  يً عين   2002 جمال عبد الحميدد الجمدلا اابداي سديد اسدماعيلأاار كً من     

Juergens  1996 أ يييه عمييي  السييياا  أن ىبيييحل طا بيييه لييييي  يمعيييج مسيييا س مي نيييس  يييي الضيييها    مسيييا س  
عييجا مال ىييجىن مالسييا ين  ييي تبييامع القيييخان   مإسييخ  مييا مي يين ، مكييحا ىبقمييي اسييبىجام ع ييًت الاييح  مالي 

 (مأصييييخمن  وسدددديتهرث  komi  & Luhtanen  1994لددددهنتين و  ددددهم ميييينظم مكييييحا مييييا أكييييجا كيييي  ميييين 
Stewartetal 1995 أن ع ًت الاح  مالخجمين كيي اليسيلهلس مضي   أساسيي عين   بيا  أدا  حخكيي . 

   19:  6    .۳۹۹۳اماابي أينا  البج   
   ل  أن مضارا البج     مسام ات السااحس تضجأ ال  الحيهل Sanders 2002 ساندرزميضيخ   

عم  أكبخ مسا س أ قيس  ي أ   زمن مي ن ميا ىبقمي ايسبىجام اي    مايمن  لم ها الجا عس مالناتاس مين 
عي  أجدا  الاسم ميهرا عامس مأجيدا  القيخأ السي مي مييهرا صا يس ، متعببيخ ال يها الع يميس لميايهعيات 

العاممييس عميي  تميي  ايجييدا  ميين الاسييم كييي اليحييجد ايساسييي لم ييها اليبحملييس اكسييا  جسييم السيياا  الع ييميس 
  22:  12 سخعبه البداىجمس    اي قًأل من الي عي مالقيخان    الضها  حب    قس دصهل اليا . 

اكيبم معي  ميا سبل ىب ر لنا أكييس دمر م عي البج   ي تحسين مسبهى اا ااز الخ يي لمساا  ،   ج    
الااحنين بجراسس متقهر م عاات البج  الىا س بضحا اليضارا ، م ج ركيدت الجراسيات عمي  م يع ايسيبعجاد م 
 بخا القيخان  ي الضيها  عنيجما مديادر السياا  م عيي البيج  حبي  لحظيس دصيهل الييا  ، ماي   الاسيم محخكبيه 

   2:  23  عنج دصهل اليا . 
 :مذكمة البحث 

 ييي الياييال الخيا ييي كًعييي ممييجر  سييااحس مالعجىييج ميين اي جمييس الخيا يييس   ميين صييًل عييي  الااحييث
مميين صييًل اليًحظييس الجلي ييس لمعجىييج ميين الاقييهيت الخيا يييس العالييييس مويخاجعييس ايحييياخيات اليييادرا ميين 
ايتحيياد اليييجملي لمسييااحس ممعخ يييس اي ايياز الخ ييييي لسيييااحس الحييخا مجيييج الااحييث ان كنيييا  تقييهر ممحيييه   يييي 

هى الخ يي لمسااحين الييخيين  ي الاقهيت الجمليس م ار س مار امضم  ي الاقهيت اليحميس . ميا اد  اليسب
  خ الااحث لًكبيام ميعخ س ذل  البقهر مال ارأل  ي ار ام السااحين ، مك  ىخجع ذل  البقيهر اليي  عهامي  

ىبنيي عميضيا الااحيث مضي مبه.    سيس حيث ا ضيا مقيهيت دملييس ، ام أن كنيا   يخمأل اصيخل جهكخييس ممميهسيس
م ج اتاه الااحث الي الاحث عن كحا ال خمأل الاهكخيس  هجج ا ه ي ىهجج  ي الينا سات اليحميس ام  ي بيليس 

،   2& ايي    1  ايي    OSB11 البيجريي ماي جمييس الخيا يييس الييييخيس البقييهر الحيادا  ييي م عييي البييج  
لي يهن م عييي البيج  الخسييي لماقيهيت الجمليييس،  2008عيام  ماليحل تيم اعبييادا مين ايتحيياد اليجملي لمسيااحس 
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، ممييا أييار ايد     3  اي    OSB9ليا له من تاييخ اماابي عمي ار ام السيااحين م ار يس مي عيي البيج  
الااحث ا ه لم ىبم العنامس بجراسس كحا ال خمأل بين م عبي البج  عم  اليعيج اليحمي عم  حج عمم الااحث ، 

من الناحييس  OSB11م م عي بج   OSB9الي الاحث  ي م ع البجامس عم  م عي بج   ميا د ع الااحث
لييه مييييدات   OSB11البيهمي ا ي يييس ، م مييجل تيياييخ كيي  منضيييا عمييي ار ييام السييااحين ، مكيي  م عييي البييج  

بيهمي ا ي يس تناسي م ع البج   ي السااحات اليىبم يس مصا يس سيااحس الحيخا.  مكيحل  البعيخأ عميي اكيييس 
 م عبي البج   ي مسار مخكد ي   الاسم.

 

 
 OSB11يوضح مكعب البدء   )1 )شكل

 والمستخدم في البدء للسباحة حديثا

 
 
 

 OSB11يوضح مقياس وأبعاد مكعب البدء  2 ) شكل(

 والمستخدم في البدء للسباحة حديثا
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 OSB9يوضح مكعب البدء  ) 3شكل (

 والمستخدم في البدء للسباحة قديما

 
 OSB9يوضح مقياس وأبعاد مكعب البدء  ) 4شكل (

 والمستخدم في البدء للسباحة قديما

 أهمية البحث:
 االهمية العممية: 

 اسبىجام ايسذ اليي ا ي يس  ي تحجىج ا سي ايدمات اليسبىجمس  ي السااحس لبقهيخ ايدا  .
ماتيخ ذل  عمي مخكد ي     ي السااحس الب ني يس ليضارا البج  ال خمأل اسبىجام ايطار اليي ا ي ي  ي  ياغس 

 .الاسم
 االهمية التطبيقية :

تبينيي  ايكييييس البقبيقيييس لماحييث  ييي البعييخأ عمييي ال ييخمأل بييين م عبييي البييج  ممييجل تيياييخ كيي  منضيييا ليسييار 
 مخكد ي   الاسم.

 اهداف البحث:
ج اسييبىجام  ييهعين ميين  عنييالييج عا ال ييهاا كييييس الحخكييسا عييدم الجمران  ال يناتي يييسالبعييخأ عميي  ال ييخمأل  .1

 م عاات البج   ي سااحس الدح  عم  الاقن 
م ار س بين أدا  يعبي الينبىي ال همي الييخل لمسااحس الحخا اليين ين عالييا لميضارا  ييج الجراسيس  .2

   .OSB9 & OSB11عنج اسبىجام  هعين من م عاات البج   
 مجاالت البحث:
 م س: سااحي منبىي ميخ  لات مىبالمجال البذري 
  2020صًل ال بخا اضخ مارس : المجال الزماني
 : حيام سااحس اليجرسس البخيقا يس مال اكخاالمجال المكاني
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 الدراسات المرتبطة:
ايمحيياا ال ينياتي يييس اليب جمييس   ييي دراسييس م عاييات البييج    : دراسييس معنييهان  2018   فددان اددهن  اجييخل -1

ارض أكم الجراسس اليختاقس بجراسس الي عاات الحجىنيس  يي البيج  كج ت الجراسس  ل  اسبع  الحجىنس  ي السااحس
 ي السااحس م ج  سيت الي  ييًا مخاحي  رخيسيس مخحميس ايرت ياز ماارت يا  ممخحميس القييخان ممخحميس اليجصهل 

  ل  اليا ا مكج ت  ل  البعخأ  ل  اكييس ت سيم كحا اليخاح  
راسس معنهان البحمي  ال يي مال ي ي لمبج  لسيااحس  : د50م   2015مأصخمن   سهازان سينيدتاجاجخل  -2

الدح  عم  الظضخ، مالجراسس كج ت  لي البعخأ عم  اليبديخات ال ييس مال يفييس لمبيج  لسيااحس الدحي  عمي  
سيييياا  مسييييبهيات عميييييا، مأكييييم  بيييياخج الجراسييييس  16الظضييييخ،  جييييخا ات الييييينضج اله يييي ي مالعينييييس كا ييييت عميييي  

 بج  كامس يدا  لحظس اي قًأل الينالي.الًحظات البي تسبل ااارا ال
 Sebastianم سااسيبيهن ييضيخ   Kristina Bielمكخسبينا بيي   Armin Kibeleارمن كيبل اجخل  -3

Fischer   2015   ممه ييييهعضا  مجضييييات النظييييخ عنييييج أدا  البييييج   ييييي السييييااحس ماسييييبىجام م عييييي البييييج  
OSB11    بهى الجملي ، م ج تيم البحميي  عمي  منييس بيج  ساا  من سااحي اليس 17  اابيمت العينس عم

OSB11    امبييار . تضييي  اليبديييخات البديييخات الحاديييس يم ييا   5ميين صييًل م ييع البجامييس مالبييج  حبيي
الخج  ايماميس م اب  الىمفيس ، ممساحس اله هأ عخ ا   ال يل م اب  الهسيع   ، ممخكيد ال بميس ، متضيي  

س مالخأسيس ، مليم ال ها اي قيس م ار س مالخأسيس . متم ت ييم القيم اليبهسقس ام ا مبديخات سخعس اارت ا  اي قي
عنيييج اارت يييا  ييييييا ىبعميييل به يييع البجاميييس ، مزامييييس  ال يناتي ييييسعبيييخ البايييار  الييييحيحس لييياع  اليبديييييخات 

ن لينيييس مكييان ميين اكييم  بيياخج الجراسييس االييجصهل ، مزاميييس اا قييًأل ، ممسييا س القيييخان ، مزاميييس الييجصهل . 
البج  اليسبحجيس دمر  ي تقهيخ اليسبهل الخ يي لمسااحين مكنا   خمأل ليالر اليايهعس الباخيبييس لميضيارا 

  16  يج الجراسس ، ممجهد  خمأل ذات ديلس معنهيس  ي ليم مبديخات زاميس اا قًأل مالجصهل . 
  يا  اله يهأ لبيج  السيااحس مين   معنيهان 2015  ارمين كيبل وكريدتينا كيبل وسباستيان فيذردراسس  -4

  مكج ت الجراسس الي تحيم  ايصبً ات الينضايس يم ا  اله هأ البي م  مضا osb11 هأل منيس ال  د  
 5يييييا ىبعمييل م بييخا البحميييل مام ييات بييج  السييااحس حبييي  osb11 السييااحين لم  ييد ميين عمييي منيييس البييج 

 قييس م ابي   يها اليحرما الخاسييس. ماسيبىجمت الجراسيس اليينضج امبارمسخعات اي ًل اي قييس مليييس  يها اليخما اي
اله يي ي مكيييان مييين اكيييم  بييياخج الجراسيييس ان السيييااحين اليييحىن ىاحنيييهن عييين ا  ييي  م يييع لمه يييهأ مييين صيييًل 

ممه يي   يييل  ييج تبييه خ لضييم ا  يي  ال ييخ   cmاي ب ييال الييي ايتييدان ايمييامي به ييع مخت ييع ليخكييد ال بمييس 
 احس.لبحسين ادا كم ببجامس السا

  معنيييهان دراسيييس م يييعيات اله يييهأ 2015  فمدددهرون كهلدددهيا مددداثيه يومدددالين  تدددهني مهنيددد دراسيييس  -5
مكج ت الجراسس الي تحمي  م ع اله هأ لمسااحين يييا ىبعميل   osb11 لمسااحين من عمي منيات البج .

يم ذرما ال يها اي قييس امبار مسخعات اي قًأل اي قيس ملي 5بدمن اله هأ عمي الينيس مزمن   دا البج  الي 
ن ا يي  لمه ييهأ مييسيياا . مكييان ميين اكييم النبيياخج مجييهد تايياىن  ييي ز  17م ابيي  العيهدمييس مطا ييت الجراسييس عمييي 
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عمي الينيس  ي م عيات ميي  كبميس الاسيم ميع تحييي  اليهزن اليي ايميام مليم مًحيف مجيهد أل  يهارأل بيين 
ال يي س مييع تحييي  مزن الاسيم اليي ايمييام  م يعيس السياأل الي  يمس مغييخ الي  ييمس ا ي  يي م يعيس اله  يس

 عمي مسبهل مخت ع.
  معنييهان دراسييس م ار ييس بييين   ييدتين لمسييااحس ميين عمييي 2012  يونددا مهريددل واندددرو يراجهندداسدراسييس  -6

 osb11مكييج ت الجراسييس الييي دراسييس م ار ييس بييين ت نيبييين ميين بمييه  اممياييا   osb11منيييس البييج  اممياييا 
 4البيييج  ايسيييخ   مطا يييت ليييي سيييااحي جامعيييس ام بييياريه الضيييخليس مايييار   يضيييا عيييجد  لبحجىيييج ت نييييس ت نييييس   يييدا

سااحين مكان من اكم النباخج ان   يدا الينييس العادميس اسيخ  كنييخا مين   يدا البيج  الىياط  لايييع السيااحين 
 ايروعس.

ماييخا عميي ادا  ال  يد مالمهحيس الىمفييس لينييس ال  يد  2012  كازاماسا اوزيكيا وشين  ساكهرايدراسس  -7
  ييدا السيياا   ييي الينا سييات. مكييجأ الاحييث الييي تيييييد   ييا  ايصييبًأ  ييي ادا    ييدا الينيييس لمسييااحين ميين 
القماييس الاييامعيين الييحكهر ميين صييًل ال  ييد سييها  ميين عمييي المهحييس الىمفيييس ام بييجم ضا  ييي اطييار العجىييج ميين 

اخيبي مكان من اكم النباخج تحسين ادا    يدات اليبديخات الحخكيس اليياحاس. ماسبىجمت الجراسس الينضج الب
الينيات امخ له اكييبه  ي ت ميي  اله يت ال ميي يدا  سياا ات السيااحس لميحبيخ ين كييا ان ت نييس   يدا المهحيس 

 الىمفيس ماليت م  د  يضا الساا  من الينيس  تحسن من ادا  ال  دا م ار س بب نيس   دا الينيس العادمس.
 سات المرجعية:التعميق عمى الدرا

 ن البحمييي  العميييي ليايييه  كييحا الجراسييات ميين صييًل العييخض السييابل ىم ييي ال ييه  عميي  كنيييخ ميين 
اليعييالم مالاها يييي البيييي ت ييييج الااحيييث كييييا تبيييخز  يييه  العً ييس بيييين الجراسيييات مع يييضا بييياع  ليييحل  كيييان مييين 

ييس  بيحل  تنييخ القخييل أميام ال خمرل تحمي  كحا الجراسات مذل  لمبعخأ عم  كيفييس تنيامل اليضي ًت الاحن
الااحييث يييييا ىبعمييل ببحجىييج صقييس الاحييث مالعينييس مكييحل  ايدمات اليسييبىجمس مأكييم النبيياخج البييي ته يي   ليضييا 
كييحا الجراسييات لييحل   ضييي مينامييس حاييخ ايسيياس الييحل تخت ييد عميي  دراسييس الااحييث  ييي بجامييس ايمييخ ماسيياس 

 .البحمي  الحل تنبضي مه الجراسس  ي  ضامس اليقاأ
 أوج  االستفاية من القراءات النظرية والدراسات المرجعية:

ساعجت الجراسات اليخجعيس  ي تحجىج م ياغس جها ي مض مس الاحث متحمي  جها بضا مأعقيبه ييخا   .1
 ل اليعمهمات مالبيا ات اليبعم س مالاحث.

ا مايعبيياد عميضيا كيا ساعجا الجراسات السام س أم ًا عم  معخ س أكم اليخاجع البيي مي ين الخجيه  لضي .2
 مأماكن الحيهل عميضا صا س اليبعم س بخيا س السااحس.

البعخأ عم  ااطار النظخل الحل ت ينبه العجىج من الاحها مالجراسيات السياا س مايسيب ادا ميه  يي  .3
 الاحث الحالي.

 تحجىج أدمات جيع البيا ات مالبي تبناسي مطبيعس الاحث الحالي. .4
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حخكييي البيهمي ييا ي ي  ييي الب سيييخ ماي ايياز اليضييارل  ييي البييج  عميي  مجضييت الااحييث عميي  البحمييي  ال .5
 مىبم  ا ها  م عاات البج .

 اجخا ات الاحث
 منضج الاحث:

اتي ي ل ييجىه مالبحميي  الحخكيي البيهكينياسبىجم الااحث الينضج اله  ي .دراسس الحالس عن طخيل البيهيخ ما
 . OSB 9 مOSB11 لدح  عمي الاقن من عمي م عبي البج   ليضارا البج  لسااحي ا2dيناخي ايمعاد  
 منبىي ميخمن  ساا : مجتمع البحث
مإتي اصبيار عينس الاحيث  يين الن يا  ايساسييس  يي اجيخا ات الاحيث مالبيي اعبييجكا الااحيث  :عينة البحث

 سياا  ميني  1 لمه هل الي  باخج ذات ميجاليس عاليس لحا عيج الااحث الي اصبيار عينس عيجمس تب يهن مين
 الينبىي الييخل لمسااحس اليىبم س .  لس من

 شروط اختيار العينة:
  سنس 12ان ي م   العيخ البجريبي لمساا  عن 
 مها  س النادل البامع له الساا  مملي ايمخ 
 مها  س جضاز الينبىي ال همي لمسااحس 

 ابانات العينة محل الدراسة:
 يبيالعمر التدر العمر الزمني الوزن الطول

 سنوات 11 سنة 11 كجم 61 سم 161

 :وسائل جمع البيانات
 الييادر العخويس مايجنبيس .1
 الي امًت الضىييس .2
 اا س اليعمهمات الجمليس  اي بخ ت  .3

 :االجبزة وااليوات المدتخدمة
   كادر/ا59.9  ذات سخعس تخدد  Nikonالس تيهيخ  يجىه ماما يس الينع  ه   

  1ال يجىه عجد   حام  يًيي يلس  البيهيخ
  1  عجد  dill e744   ه   lap topحاسه   

 :البرمجيات المدتخدمة في جباز الحاسهي لغرض التحميل وهي
  Windows Movie Makerبخ امج  

 بخ امج البحمي  ميعي  كميس البخويس الخيا يس لمبنين مالضخم. جامعس حمهان
  KINOVEAبخ امج 
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 اجراءات التجربة الميدانية:
 ير الفيداه:تره 
  ي  2/3/2020تم تيهيخ الباخوس الخخيسيس  ي تيام الساعس الخامعس عيخا من ىهم ايينين اليها ل 

 مالبي تيت عم  ايسذ العمييس لمبيهيخ منضا  حيام سااحس اليجرسس البخيقا يس.
 تحجىج درجس اا ا ا صًل اتيهيخ 
  مبخ 2تحجىج مقياس الخسم بج س مالاالغ  جرا 
 ًمات ااراادمس البي مي ن منضا تحجىج اليسار الحخكي ليخكد ي   الاسم العامتحجىج الع 
 تحجىج زاميس آلس البيهيخ عم  الًعي صًل البيهيخ 
   تحجىج لحظات البجامس مالنضامس محيث م هن البيهيخ عم  أ    مسبهى 

 التحميل الكيناتيكي:
احث  من صًل  اسيبىجام عيجد مين بخماييات الحاسيي   اسبىخا  مبديخات الال يناتي ي ام الااحث مالبحمي  

 ايلي:
  AVCتم تحهي  ال يمم الياصهذ من اله البيهيخ الي جضاز الحاسه  من صًل بخ امج   -امي

 ام الااحث بب قيع ال ييمم الين يهل اليي جضياز الحاسيه  اليي عيجد مين الي ياطع اذ تيم م يع ممي  ل ي  –يا يا 
  Adobe Premiere هر لدخض اسبىامضا  ي الاحث من صًل بخ امج  ساا  مكحل  تحهي  ال يمم الي 

  KINOVEAمن صًل البخ امج الضضيخ   ال يناتي يستم اسبىخا  مبديخات الاحث -يالنا
 المدتخرجة: الكيناتيكيةمتغيرات البحث 

 م المتغير وحدة القياس التمييز

Ns 1 محصلة الدفع نيوتن/ثانية 

N نيوتن 
 2 ةالقو محصلة 

Nms 3 محصلة كمية الحركه نيوتن متر /ثانية 

Nm نيوتن/متر 
 4 محصلة عزم الدوران

 خطهات تنفيذ البحث:
 اإلجراءات االيرية:

تييم الحيييهل عمييي اليها  ييات ااداريييس ميين  دارا  اليجرسييس البخيقا يييس مييالايدا يجييخا  تاخوييس الاحييث متقبي اتييه 
 لحيام السااحس ماليجرسس.  2020اضخ مارس  بخا سس ايسبقًعيس مايساسيس صًل لمجرا
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 :إجراءات تنفيذ البحث
 لتجاري االستطالعية:ا
 ام الااحث مإجخا  يًا تاار  اسيبقًعيس لمبح يل مين ميجل  يًحيس م عايات البيج   الي بخحيس  لبقبييل  

 عاييات البييج  عييجا محيياميت لمبإكييج ميين مييجل  ييًحيس مياييات م السيياا تاخوييس الاحييث ماا ييا س الييي  أدا  
 الي بخحس لبقبيل الاحث.

 التجربة االستطالعية ألياء عممية الترهير:
 بخاىيخ  25 ام الااحث معج  تيام البختياات ااداريس الًزمس مإجخا  الجراسس ايسبقًعيس ىهم النًيا  ببياري   

السيييااحس ماليجرسيييس بضيييجأ  مخاجعيييس سيييًمس ااجيييخا ات الىا يييس معيمييييس البييييهيخ مال ييييجىه محييييام   2020
 البخيقا يس ممنضا:

 البإكج من  ًحيس الي ان يجخا  عيميس البيهيخ. -1
 تعيين اله ت اليناسي يجخا  عيميس البيهيخ موايت األ مع اليجىخ ال ني لينبىي ميخ لمسااحس. -2
 لبيهيخ مضارا البج   ي سااحس الدح  عمي الاقن. تحجىج م ان م ع ال اميخا مماال الحخكس اي سي -3

 تجريي اليساعجىن عمي  جخا ات البيهيخ متساي  اليحاميت.
 التجربة األساسية:

محييييام سيييااحس اليجرسيييس  2020-3-2ببييياري    ىيييهم ااينيييين  يييام الااحيييث ميييإجخا  الباخويييس ايساسييييس
   لمسياا حث . كيا راعي الااحث  عقيا   خ يس البخيقا يس حيث تم اعجاد متنبيت  م عاات البج  لدخض الا

محيياميت ل يي  سيياا  ليضييارا البييج   ييي سييااحس الدحيي  عمييي اليياقن عمييي م عييي  3عينييس الاحييث  مييإدا  عييجد 
مالبي تسبىجم يمل مخا  ي ميخ عمي حيج عميم    OSB11 محاميت عمي م عي البج  3م OSB9البج  

عبي البج   مكحل  م ار س ك  ساا  ميادا ا عميي م عيي البيج   الااحث  مذل   لي ار س ادا  السااحين عمي م 
OSB9   مكييحل  م عييي البييج ,OSB11  مذليي  حبييي ىبعييخأ عمييي ادا  السيياا  بييين م عبييي البييج  محبييي

  لينييات البيج  حبيي معقيي  finaىهاكي الااحث احجا البعجمًت اليعبيجا من ايتحاد الجملي لمسيااحس   
م يفيس م ع البج  معمي م عبي البج   م يفيس م ع اليجىن  اليناسي احساسال خ س ل   ساا  ماكبسا  ا

مال جمين من عمي م اات البج  كإحجل مخاح  ايدا  ال ني لميضارا. ذل   ب  اجخا  عيمييس البييهيخ لمباخويس 
 . ايساسيس

 يي  OSB11 م OSB9تااعا يدا  مضارا البج  مين عميي م عبيي البيج   الساا  ام الااحث ببيهيخ 
 ييجركا دلي بييين بييين كيي  محاملييس  محاملييسسييااحس الدحيي  عمييي اليياقن م بييخا راحييس بينيييس بييين اليحيياميت ل يي  

 مايصخى م ج اسبنج عمي تحجىج الخاحس البينيس لميحاميت الي ما ااارت اليس العجىج من الجراسات اليختاقس.
 عيميس البحمي  ماسبىخا  البيا ات:

تييييس يجيييخا  عيمييييس البحميييي  ماسيييبىخا  البيا يييات معيييج   ييي  ال ييييجىه اليييي  يييام الااحيييث معيييجا محييياميت ذا
كيبيهتخ اىيي عن طخيل اسبىجام عجا بخامج معيجا مسيا ا ل ين لعيجم تإكيج الااحيث مين  يحس اليىخجيات 
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ال ييس ليايهعس اليبديخات اليىبارا لمبحمي  مييا  دعيي الااحيث اليي  عيادا عيمييس البحميي  عين طخييل معيي  
الحيهيييس م ميييس البخويييس الخيا يييس لمبنييين. مييالضخم جامعييس حمييهان. صييًل ال بييخا ميين   الييي   ماا ييي اليي ا ي ييا 

  . KIONVEAاجخا  عيميات داعيس ماسبىجام بخ امج البحمي  الحخكي  
 ييج اعبيييجت عمييي تحمييي  اليخاحيي  اليختاقييس  ال ينيياتي يميضيييخ الااحييث الييي ان عيميييس البحييي  الحخكييي 

مالجصهل  بينيا لم ىبعخض الااحث لبحميي  حخكيس  امالقيخان اايرت ا  اارت ازم س م ع محخكس الساا  مب ين
 محاملييسالسيياا  تحييت اليييا  ميييا تب ييين عيميبييي   اي ييديأل مال ييخوات الجمل ينيييس  مذليي  لي ار ييس  ادا  كيي  

 دا .ماي لمساا مكحل  م ار س اليسبهل الخ يي  OSB11 م OSB9مم ار ه ادا ا عمي م عبي البج  
 ذل  من صًل مخاح  ايدا  ال ني ليضارا البج   ي سااحس الدح  عمي الاقن. مت ينت:

م   الساا  مسب خًا عم  م عي البج  مإن ميس  مإ امعه حا س الي عي مال عبيين  ايرت از مايرت ا :
ًً م  ميع ينيي ى مت يهن أحيج ال يجمين مب جميس عين ايصيخ  اتسيا  اليخجمين تعيادل عيخض الحيهض،مبااعيجىن  ميي

ًً . مم ع الحراعين ميبجىن يس   متباه راحس اليج لمىم   . الاح  أماما أس   مع يني الخكببين  مي
ميي  الساا  ل مام حبي  السي ه  ميع حخكيس اليحراعين ل ميام  ذا كا بيا لىميام حبي  ىن ي  مخكيد يم     

 عين لمحيهل عم  ال ها الجا عس.ي   الاسم  ل  أطخاأ أ امع ال جم مع  خد الخكببين مع مخجحس الحرا 
 مإصح الاسم اله ع الييبج الي خمد عنج دصهل اليا  . الحل م هن أمي ماي امع يم ما ي الاسم القيخان:
 .  جم مع مخاعاا أن مظ  الاسم م خمداً  2كهن عم  عيل مناسي حهالي  :الضبه 

 

 

  )5)شكل 

تحليل يوضح المراحل الثالثة اثناء عملية ال 

 OSB11على مكعب البدء 
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   )6)شكل 

يوضح المراحل الثالثة اثناء عملية التحليل 

 OSB9على مكعب البدء 
 

 نتائ  الدراسة
 (1رقم )
كً من مخاح  ايدا  النًيس معجد ال ادرات مأ   د يع مأ يي  د يع ماليج ع اليبهسيل مالييجى الحخكيي  ىه ر

   OSB9 الاسم العام صًل ايدأ عم  م عي بج  لميسار الحخكي ليخكد ي  
 المدى متوسط الدفع اقصى دفع أقل دفع عدد الكادرات المرحلة

 NS 1 NS 2.6 0.99 NS كادر 21 االرتكاز واالرتقاء

 

2.6 NS 

 NS 2.54 NS 2.2 NS 2.69 كادرات 3 الطيران

 

0.35 NS 

 NS 1 Ns 1 0 NS كادر 2 الهبوط

 

0 NS 

  2ججمل ر م  
ىه ر كً من مخاح  ايدا  النًيس معجد ال ادرات مأ   د يع مأ يي  د يع ماليج ع اليبهسيل مالييجى الحخكيي 

   OSB11لميسار الحخكي ليخكد ي   الاسم العام صًل ايدأ عم  م عي بج  

 المدى متوسط الدفع اقصى دفع أقل دفع عدد الكادرات المرحلة

 NS 1 NS 2.413 NS 1.29 كادر 15 االرتكاز واالرتقاء

 

2.413 NS 

 NS 2.503 Ns 2.41 NS 2.549 كادرات 3 الطيران

 

0.222 NS 

 NS 5.793 Ns 2.34 NS 2.592 كادر 5 الهبوط
 

3.201 NS 
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 تحميل النتائ 
 0  كيييادر مكيييان ا ييي  د يييع 21بميييغ الًعيييي  يضيييا    OSB9عمييي  م عيييي بيييج  مخحميييس اارت ييياز ماارت يييا : 

  يهتن/يا يس 2.6  مومغ اليجى   يهتن/يا يس 99. ممبهسل الج ع    يهتن/يا يس 2.6  أ ي  د ع   يهتن/يا يس
  أ يي  د يع   يهتن/يا ييس 0  كيادر مكيان ا ي  د يع 15بمغ الًعي  يضا   OSB11بينيا عم  م عي بج  .

  .  يهتن/يا يس 2.41  مومغ اليجى  يهتن/يا يس  1.29  ممبهسل الج ع   يهتن/يا يس 2.41
 يييهتن  2.54  مكييان ا يي  د ييع  اتكييادر  3بمييغ الًعييي  يضييا    OSB9عميي  م عييي بييج  : رحمددة الطيددرانم

 0.35  مومييييييغ اليييييييجى  يهتن/يا يييييييس  2.69  ممبهسييييييل الييييييج ع  يهتن/يا يييييييس  2.9  أ ييييييي  د ييييييع/يا يييييييس   
  . يهتن/يا يس

أ يي   يهتن/يا ييس   2.54  مكيان ا ي  د يعكيادرات  3بميغ الًعيي  يضيا   OSB11بينييا عمي  م عيي بيج  
 .  يهتن/يا يس 0.22  مومغ اليجى  يهتن/يا يس  2.41  ممبهسل الج ع   يهتن/يا يس 2.5  د ع

أ ي   0    يهتن/يا يس كادر مكان ا   د ع 2بمغ الًعي  يضا    OSB9عم  م عي بج   :مرحمة الببهط
 .  يهتن/يا يس 0  مومغ اليجى  /يا يس يهتن   0 ممبهسل الج ع يا يس  يهتن/ 0  د ع

أ ييي   يهتن/يا يس  2.59  كييادرات مكييان ا يي  د ييع 5بمييغ الًعييي  يضييا   OSB11بينيييا عميي  م عييي بييج  
 .  يهتن/يا يس 3.2  مومغ اليجى   يهتن/يا يس  2.34  ممبهسل الج ع   يهتن/يا يس 5.79  د ع

  3ججمل ر م  
مأ يي   يها مال يها اليبهسيقس مالييجى لميسيار   يها النًييس معيجد ال يادرات مأ ي ىه ر كيً مين مخاحي  ايدا  

   OSB9الحخكي ليخكد ي   الاسم العام صًل ايدأ عم  م عي بج  

 عدد الكادرات المرحلة
أقل قوة 
 محصلة

اقصى قوة 
 محصلة

 المدى متوسط القوة محصلة

 N1 7.296 N 3.564 N كادر 21 االرتكاز واالرتقاء

 

 

7.296 N 

 N 1 8.96 N 4.609 N كادرات 3 الطيران

 

 

8.96 N 

 N 1 N 1 0 N كادر 2 الهبوط

 

0 N 

  4ججمل ر م  
مأ يي   يها مال يها اليبهسيقس مالييجى لميسيار  يها ىه ر كيً مين مخاحي  ايدا  النًييس معيجد ال يادرات مأ ي  

 OSB11عم  م عي بج الحخكي ليخكد ي   الاسم العام صًل ايدأ 
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 عدد الكادرات المرحلة
أقل قوة 
 محصلة

اقصى قوة 
 محصلة

 المدى متوسط القوة محصلة

االرتكاز 
 واالرتقاء

 N 1 6.225 N N 3.65 كادر 15

 

  

6.225 N 

 N N 9.273 N 7.32 5.786 كادرات 3 الطيران

 

  

3.487 N 

 N N 85.047 N 646.1 7.909 كادر 5 الهبوط

 

 

N 77.138 

 تحميل النتائ 
 يي خ    ييهاكييادر مكييان ا يي   21بمييغ الًعييي  يضييا    OSB9مخحمييس اارت يياز ماارت ييا : عميي  م عييي بييج  

 .  يهتن 7.29  مومغ اليجى   يهتن 3.56  ال هاممبهسل    يهتن 0   هاأ ي     يهتن
 0   يهاأ يي     ي خ  ييهتن   يهاان ا ي  كيادر مكي 15بميغ الًعيي  يضيا   OSB11بينيا عمي  م عيي بيج  

 .   يهتن 6.22  مومغ اليجى  يهتن 3.65   هاممبهسل ال  يهتن
 8.96   هاأ ي   0 ها كادرات مكان ا    3بمغ الًعي  يضا    OSB9: عم  م عي بج  مرحمة الطيران

 .  يهتن 8.96  مومغ اليجى  يهتن 4.6   هاممبهسل ال   يهتن
   ييهاأ ييي   يييهتن   8.78   ييهاكييادرات مكيان ا يي   3بمييغ الًعييي  يضييا   OSB11  بينييا عميي  م عييي بييج

 .  يهتن 3.48 مومغ اليجى    يهتن 7.32  ممبهسل ال ها   يهتن 9.27
 يها أ يي    ييهتن  0  يها كيادر مكيان ا ي   2بميغ الًعيي  يضيا    OSB9عم  م عي بج   :مرحمة الببهط

 .  يهتن 0 مومغ اليجى    يهتن  0  ممبهسل الج ع   يهتن 0 
  أ ييي  د ييع يييهتن   7.9 كييادرات مكييان ا يي  د ييع  5بمييغ الًعييي  يضييا   OSB11بينيييا عميي  م عييي بييج  

 .  يهتن 77.13  مومغ اليجى   يهتن   46.16 ممبهسل ال ها   يهتن 85.4
  5ججمل ر م  

حخكييس مأ ييي  كييييس حخكييس ممبهسييل كييييس ىه يير كييً ميين مخاحيي  ايدا  النًيييس معييجد ال ييادرات مأ يي  كييييس 
   OSB9الحخكس ماليجى لميسار الحخكي ليخكد ي   الاسم العام صًل ايدأ عم  م عي بج  

 أقل كمية حركة عدد الكادرات المرحلة
اقصى كمية 

 حركة
 المدى متوسط كمية حركة

االرتكاز 
 واالرتقاء

 NMS 0.069- كادر 21
0.005 
NMS 

-0.022 NMS 

 

 

0.074 NMS 
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 NMS 0.094- كادرات 3 الطيران
-0.073 
NMS 

-0.081 NMS 

 

 

0.021 NMS 

 NMS 1 NMS 1 0 NMS كادر 2 الهبوط

 

0 NMS 

  6ججمل ر م  
ىه يير كييً ميين مخاحيي  ايدا  النًيييس معييجد ال ييادرات مأ يي  كييييس حخكييس مأ ييي  كييييس حخكييس ممبهسييل كييييس 

 OSB11كد ي   الاسم العام صًل ايدأ عم  م عي بج  الحخكس ماليجى لميسار الحخكي ليخ 

 المرحلة
عدد 

 الكادرات
أقل كمية 

 حركة
اقصى كمية 

 حركة
 المدى متوسط كمية حركة

 NMS 1 NMS 0.068 0.0345 NMS كادر 15 االرتكاز واالرتقاء

 

 

0.068 
NMS 

 الطيران
3 

 كادرات
0.068 NMS NMS 0.086 0.07833 NMS 

 

 

0.018 
NMS 

 NMS 0.072 NMS 0.188 0.1188 NMS كادر 5 الهبوط

 

 

0.116 
NMS 

 تحميل النتائ 
-  كيييس حخكيسكادر مكان ا ي   21بمغ الًعي  يضا    OSB9مخحمس اارت از ماارت ا : عم  م عي بج  

 0.02- كيييييييس حخكيييييس ممبهسيييييل    يهتن/مبخيا ييييييس 0.005  كيييييييس حخكيييييسأ يييييي     يهتن/مبخيا ييييييس 0.06
 .   يهتن/مبخيا يس 0.07 مومغ اليجى    يهتن/مبخيا يس

   يهتن/مبخيا يييس 0  كييييس حخكييسكييادر مكييان ا يي   15بمييغ الًعييي  يضييا   OSB11بينيييا عميي  م عييي بييج  
 0.06  مومغ اليجى  يهتن/مبخيا يس 0.03  كييس حخكسممبهسل    يهتن/مبخيا يس 0.06  كييس حخكسأ ي  

 .   يهتن/مبخيا يس
 0.09-   كيييس حخكيس كيادرات مكيان ا ي   3بميغ الًعيي  يضيا    OSB9: عم  م عي بج  مرحمة الطيران

   يهتن/مبخيا يس 0.08-  كييس حخكسممبهسل    يهتن/مبخيا يس 0.07-  كييس حخكسأ ي   يهتن/مبخيا يس  
 .  يهتن/مبخيا يس 0.02  مومغ اليجى
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 يهتن/مبخيا يس  0.06  كييس حخكس كادرات مكان ا    3ا بمغ الًعي  يض  OSB11بينيا عم  م عي بج  
  موميييغ الييييجى   يهتن/مبخيا ييييس 0.07  كيييييس حخكيييسممبهسيييل    يهتن/مبخيا ييييس 0.08 كيييييس حخكيييس أ يييي   

 .  يهتن/مبخيا يس 0.01
 0  كيييييس حخكيييسكيييادر مكيييان ا ييي   2بميييغ الًعيييي  يضيييا    OSB9عمييي  م عيييي بيييج   :مرحمدددة الببدددهط

مومغ الييجى    يهتن/مبخيا يس 0  كييس حخكسممبهسل    يهتن/مبخيا يس 0 كييس حخكس أ ي    س يهتن/مبخيا ي
 .  يهتن/مبخيا يس 0 

   يهتن/مبخيا يس 0.07  كييس حخكسكادرات مكان ا    5بمغ الًعي  يضا   OSB11بينيا عم  م عي بج  
موميغ الييجى    يهتن/مبخيا ييس 0.11   كيييس حخكيسممبهسيل    يهتن/مبخيا ييس  0.18   سكيييس حخكيأ يي  

   يهتن/مبخيا يس 0.11 
  7ججمل ر م  

عيييدم ممبهسيييل  عيييدم دمرانمأ يييي   عيييدم دمرانىه ييير كيييً مييين مخاحييي  ايدا  النًييييس معيييجد ال يييادرات مأ ييي  
   OSB9ماليجى لميسار الحخكي ليخكد ي   الاسم العام صًل ايدأ عم  م عي بج   الجمران

 الكادرات عدد المرحلة
أقل عزم 

 دوران
اقصى عزم 

 دوران
 المدى متوسط عزم الدروان

 NM1 0.069 NM 0.023 NM  كادر 21 االرتكاز واالرتقاء

 

 

0.069 NM 

 كادرات 3 الطيران
-0.094 

NM 
-0.073 NM -0.081 NM 

 

 

0.021 NM 

   NM 1   NM 1   NM 1   NM 1 كادر 2 الهبوط

  8ججمل ر م  
 ييير كيييً مييين مخاحييي  ايدا  النًييييس معيييجد ال يييادرات مأ ييي  عيييدم دمران مأ يييي  عيييدم دمران ممبهسيييل عيييدم ىه 

 OSB11الجمران ماليجى لميسار الحخكي ليخكد ي   الاسم العام صًل ايدأ عم  م عي بج  

 عدد الكادرات المرحلة
أقل عزم 

 دوران
اقصى عزم 

 دوران
 المدى متوسط عزم الدروان

االرتكاز 
 رتقاءواال

 NM 1 NM 0.163 NM 0.09 كادر 15

 

 

NM 0.163 

 كادرات 3 الطيران
 0.165

NM 
NM 0.345 NM 0.241 NM 0.18 
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 NM 0.1 NM 2.987 NM 1.6 كادر 5 الهبوط

 

 

NM 2.887 

 تحميل النتائ 
 0  عيدم دمرانمكيان ا ي  كيادر  21بمغ الًعيي  يضيا    OSB9مخحمس اارت از ماارت ا : عم  م عي بج  

موميغ الييجى    يهتن/يا ييس 0.02  عيدم دمرانممبهسيل    يهتن/يا ييس 0.06  عيدم دمرانأ يي     يهتن/يا يس
 .   يهتن/يا يس 0.06 

أ يي     يهتن/يا ييس 0 عيدم دمران كادر مكيان ا ي   15بمغ الًعي  يضا   OSB11بينيا عم  م عي بج  
    يهتن/يا يس 0.16 مومغ اليجى    يهتن/يا يس 0.09  عدم دمرانممبهسل    يهتن/يا يس 0.16 عدم دمران 

 0.09-  عييدم دمرانكييادرات مكييان ا يي   3بمييغ الًعييي  يضييا    OSB9مخحمييس القيييخان: عميي  م عييي بييج  
موميييغ    يهتن/يا ييييس 0.08- عيييدم دمران ممبهسيييل    يهتن/يا ييييس 0.07-  عيييدم دمرانأ يييي   يهتن/يا ييييس  

 .  يهتن/يا يس 0.02 اليجى 
 يهتن/يا ييس   0.16  عيدم دمرانكيادرات مكيان ا ي   3بميغ الًعيي  يضيا   OSB11بينييا عمي  م عيي بيج  

 0.18  مومييييغ اليييييجى   يهتن/يا يييييس 0.24 عييييدم دمران ممبهسييييل    يهتن/يا يييييس 0.34 عييييدم دمران أ ييييي  
 .  يهتن/يا يس

  يهتن/يا ييس 0 عيدم دمران كيادر مكيان ا ي   2بميغ الًعيي  يضيا    OSB9عم  م عي بيج   مخحمس الضبه :
 .  يهتن/يا يس 0  مومغ اليجى   يهتن/يا يس  0  عدم دمرانممبهسل    يهتن/يا يس 0  عدم دمرانأ ي   

 يهتن/يا يييس   0.1 عييدم دمران كييادرات مكييان ا يي   5بمييغ الًعييي  يضييا   OSB11بينيييا عميي  م عييي بييج  
 2.88  مومييييغ الييييييجى   يهتن/يا يييييس 1.6 عييييدم دمران  ممبهسييييل    يهتن/يا يييييس 2.98  عييييدم دمرانأ ييييي  

 .  يهتن/يا يس
 مناقذة النتائ 

مم عيي بييج   OSB11 بياخج كيحا الجراسيس أن محيييمس اليج ع  يي صيًل مخحميس القيييخان عمي  جضياز اظضيخت 
OSB9  ج  ا  يييي حيييين اظضيييخت اماابييييس مضييي   ا  ييي   يييي مخحميييس الضبيييه  لييييالر م عيييي بيييمب ارويييسكا يييت

OSB11 
ا  يي  كا يت  OSB11عمي  جضيياز  ميين مالضبيه  القيييخان كييا اظضييخت أن محييمس ال ييها  يي صييًل مخحمبيي

 OSB9 ي اليخحمبين منضا عم  جضاز 
عمييي  جضييياز  OSB11ت ه يييت كيييييس الحخكيييس  يييي مخحميييس القييييخان مالضبيييه  مييين عمييي  م عيييي البيييج  كييييا    

OSB9 
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منيه مين عمي   OSB11مين عمي  م عيي البيج   ن مالضبيه ت هأل  ي مخحمس القيخا مكحل  عدم الجمران اظضخ
 OSB9جضاز 

ال يييي دراسييس معنييهان البحمييي  “موييالخجه   ليي  الاحييها اليضييابضس مجييج الااحييث تضييامه بييين  بيياخج الاحييث ايمل 
 مجضييات النظييخ عنييج أدا   مالنييا يلسييهازان سينيسييبا  مأصييخمن ،  ,مال ي ييي لمبييج  لسييااحس الدحيي  عميي  الظضييخ

 مالخاميع  يرمين كيبي  مكخسيبينا بيي  مسااسيبيهن ييضيخا   OSB11سااحس ماسبىجام م عيي البيج  البج   ي ال
ل مهرمن كهلهد مماييه دممالين متيه ي  osb11 ” دراسس م عيات اله هأ لمسااحين من عمي منيات البج 

م ا مهرييي    لييج osb11 دراسييس م ار ييس بييين   ييدتين لمسييااحس ميين عمييي منيييس البييج  اممياييا مالىييامذ مه يييه 
 ميا ى كج كجأ الجراسس موين الاحث مح  الجراسس ,ما جرم دراجه اس

 االستنتاجات
 اظضخت كحا النباخج ايسبنباجات ال يناتي يس ايتيس

 يييي مخحميييس صيييًل مخاحييي  ايدا   OSB11م عيييي البيييج  اظضيييخت  ماابييييس مالنسييياس ليبهسيييل اليييج ع  .1
مالضبيه ا مام يا  صًل مخاح  ايدا  القيخان OSB11والنساس ليبهسل ال ها م عي البج  الضبه ا م 

ا مكييحا مالضبييه  صييًل مخاحيي  ايدا  القيييخان OSB11مالنسيياس ليبهسييل عييدم الييجمران م عييي البييج  
 مالضبه . صًل مخاح  ايدا  القيخان OSB11مالنساس ليبهسل كييس الحخكس م عي البج  

 التهصيات 
 ا قً ا من  باخج كحا الجاسس

  ي مقهيت السااحس  ي ميخ OSB11البج   عي اتسىجام م
 اجخا  محها تإكيجمس عم  من  كحا الجراسس عم  مخاح  سنيس مىبم س

 اجخا  محها عم  عينات مبااىنس لباكيج كحا النباخج
 : المراجع
ميامي  م ار يس بيهمي ا ي ييس بيين طخي بيي البيج  مايرت ياز اي 2008عيخم ميق ي ميق ي كام   .2

مالىم يييي  يييي السيييااجس  رسيييالس ماجسيييبيخ غييييخ منضيييهرا كمييييس البخوييييس الخيا ييييس لمبنيييين ميييالضخم جامعيييس 
 حمهان .

تييإييخ بخ ييامج م بييخ  لبنييييس العنا ييخ البج يييس الىا ييس يدا  البييج  ،  2018دمحم سيييج بيييهمي عنيييان  .3
ييس البخوييس الخيا ييس الىاط  لناائ سااحس الدح  عم  الاقن ، رسالس ماجسيبيخ غييخ منضيهرا ، كم

 بنين ، جامعس حمهان .
 الينضا  الضام  يعجاد معميي ممجروي السااحس . منضاا اليعارأ الس نجريس1996محيهد ا يل  .4
ممه ييهعضا   دراسييس بيهمي ا ي يييس ليياع  أسيياليي البييج   ييي سييااحس   : ۳۹۹۹مضييا محيييهد ايي يل   .5

 .1986س الخيا يس لمبنات جامعس ايس نجريس.  رسالس دكبهراا غيخ منضهرا . كميس البخويالينا سات
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    تيياييخ بخ ييامج تييجريبي مالهيييي العييييل عمييي زميين البييج   ييي 1998ماخيي  دمحم ته يييل عبييج الاييارل   .6
 سااحس الدح  عمي الاقن   رسالس ماجسبيخ غيخ منضهرا كميس البخويس الخيا يس جامعس حمهان.
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