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 فربق الاوملبي في تعية ثرة اتيا اهررا  اتصويب  كثر  اسصداا  تعابين تحليلية ملدراسة    

 )) فئة الاوسط ((   

 أ. إبراهيم رجب شعرون     أ. فؤاد علي العربي            أ. هشام مولود السيد
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 :تيحثمسصدلص ا

أن كرة اليد من الرياضات الجماعية التي تمارس من قبل العبين من أجل أحراز أكبر  قردرة مرن اهردا  

للفوز على الفريق املنافس فري مباريرات التري ت رام بيروإم  وإن املردررين  عرىرون علرى تردريب ال عبرين علرى 

ات الح ي يرة  نن للرك املهارات التصويب بجميع أنواعها وكذلك في ظرو  مختلر  ششربظ ظررو  املبارير

 جعرررل ال عبرررين  ت نرررون جميرررع مهرررارات التصرررويب بمختلررر  مسرررتوياتظ نن ال ا رررة مرررن أجررررا  املبررراراة هرررو 

حيرررؤ  ؤكرررد معمرررد أشرررر  . شسرررجيل أكبررر  عررردد مرررن ةهررردا  فررري مرمرررة الفريرررق املنرررافس والفررروز باملبررراراة 

اليد ولهرذا شعتبر  مهرارة التصرويب مرن ( أن إىابة الهد  هي ال رض اساس ي ملباريات كرة  8002كامل ) 

 املهارات ةساسية وأن كل املهارات والخطط تصبح بدون فائدة إلا لم تنتظ بإد .

 يإد  البعؤ للتعر  على: كهااف اتيحث :

 .وفعالية في مباريات كرة اليد للفريق ةوملبي فئة ةوسط 
ً
 أكث  أساليب التصويب استخداما

   وفعالية في مباريات كرة اليد للفريق ةوملبي فئة ةوسط.مراكز التصويب اكث 
ً
 استخداما

 .وفعالية في كرة اليد للفريق ةوملبي فئة ةوسط 
ً
 مستويات التصويب اكث  استخداما

 تسرؤال  وفروض اتيحث :

  وفعالية في مباريات كرة اليد للفريق اوملبي فئة ة 
ً
 وسط.ما هي أكث  أساليب التصويب استخداما

 .وفعالية في مباريات كرة اليد للفريق ةوملبي فئة ةوسط 
ً
 ما هي أكث  التصويب أكث  استخداما

  وفعاليرررررة فررررري مباريرررررات كررررررة اليرررررد للفريرررررق اوملبررررري فئرررررة 
ً
مررررراهي مسرررررتويات التصرررررويب اكثررررر  اسرررررتخداما

 ةوسط.

  : إجراءا  اتاراسة 

  : لوب املسرررررئي مل ئمترررررظ لطبيعرررررة الدراسرررررة اسرررررتخدم البررررراحاون املرررررن   الوىرررررفي بانسرررررمنننننلبح اتيحنننننث

 مجرال  اتاراسة :.

 : 8008 – 3 – 31تم إجرا  الدراسة في الفت ة املجرل اتزمرني. 
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 :  عينرررررة مرررررن العبرررررين املشررررراركين فررررري البطولرررررة تنشررررريطي لفئرررررة ةوسرررررط بنررررراد  اوملبررررري املجنننننرل ات: نننننر

ملشررراركة فررري البطولرررة وقرررد بلررر  ( مباريرررات للفرررر  ا 5بالزاويرررة وسرررو  تتنرررمن عينرررة الدراسرررة تعليرررل ) 

 ( العب. 80درهم ) 

 : صالة نادي األولمبي بالزاوية لأللعاب الرياضية. املجرل املكرني 

 :  استخدم الباحاون استمارة تعليل مهارات التصويب.وسرئل جمع اتييرنر 

 : ل رررررد ترررررم إجررررررا  تجرررررررة ةسرررررتط عية علرررررى  عررررر  مباريرررررات تجريبررررري لفريرررررق  اتاراسنننننة الاسنننننص عابية

التصرررويب مرررن مراكرررز املهررراجم الخلفررري ا مرررن هرررو أكثررر  مراكرررز  :الاسنننصجصرجر   اوملبررري فيئرررة اوسرررط.

 في إحراز اهدا  ونتيجة املباراة.
ً
 إ جابيا

ً
 التصويب فعالية في املباريات ويؤثر تأثي ا

Study summary 

Handball is one of the team sports practiced by players in order to achieve the greatest ability 

of goals to win over the opposing team in matches that are held between them. It makes 

players master all shooting skills at all levels because the purpose of the match is to score the 

largest number of goals in the opposing team's goal and win the match 

Where Muhammad Ashraf Kamel (2008) confirms that hitting the target is the main purpose 

of handball matches, and therefore the skill of shooting is considered one of the basic skills 

and that all skills and plans become useless if they do not end with a goal. 

research aims  :  

The research aims to find out: 

 •The most used and effective shooting techniques in handball matches for the Olympic team 

in the middle category. 

 •The most used and effective shooting centers in handball matches for the Olympic team in 

the middle category. 

 •The most used and effective shooting levels in handball for the Olympic team in the middle 

category. 

Research questions and hypotheses: 
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    •What are the most used and effective shooting techniques in handball matches for the 

Olympic team in the middle category? 

 •What are the most used and effective shooting in handball matches for the Olympic team in 

the middle category? 

 •What are the most commonly used and effective shooting levels in handball matches for 

the Olympic team in the middle category? 

Study procedures: 

• Research Methodology  :  

 •The researchers used the descriptive approach in the survey method to suit the nature of 

the study. Fields of study: 

Time domain: 

 •The study was conducted in the period 13- -    . 

 •The human domain: 

 •A sample of the players participating in the refresher tournament for the middle category at 

the Olympic Club in Zawiya. The study sample will include an analysis of (5) matches for the 

teams participating in the tournament, and it amounted to (20) dirhams of players. 

Spatial domain: 

 •The Olympic Club Hall in Al-Zawiya for sports. 

 •Means of data collection: 

 •The researchers used the correction skills analysis form. 

 •Survey study: 

 •A pilot experiment has been conducted on some demo matches of the middle class 

Olympic team. 

 

Conclusions and Recommendations: 

Conclusions: 
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   The researchers found the following: 

 •Shooting from the right rear striker's positions is the most effective shooting position in 

matches and has a positive impact on scoring goals and the outcome of the match. 

 

 

 

 

 

 

 فربق الاوملبي في تعية ثرة اتيا اهررا  اتصويب  كثر  اسصداا  تعابين تحليلية ملدراسة 

 )) فئة الاوسط ((

ك. ه ر  ميتيد اتسيا            ك. فؤاد بلي اتعربي     ك. إبراهيم رج  شعرو   

 

 امل دمة ومشكلة البعؤ:

أن كرة اليد من الرياضات الجماعيرة التري تمرارس مرن قبرل العبرين مرن أجرل أحرراز أكبر  قردرة مرن 

اهررردا  للفررروز علرررى الفريرررق املنرررافس فررري مباريرررات التررري ت رررام بيررروإم  وإن املررردررين  عرىرررون علرررى ترررردريب 

ات ال عبرررررين علرررررى املهرررررارات التصرررررويب بجميرررررع أنواعهرررررا وكرررررذلك فررررري ظررررررو  مختلررررر  ششررررربظ ظررررررو  املباريررررر

الح ي ية  نن للرك  جعرل ال عبرين  ت نرون جميرع مهرارات التصرويب بمختلر  مسرتوياتظ نن ال ا رة مرن 

 (.   7:  5أجرا  املباراة هو شسجيل أكب  عدد من ةهدا  في مرمة الفريق املنافس والفوز باملباراة   ) 

ناسرربة السررتخدام مررا ( شعتبرر  كرررة اليررد مررن أكثرر  العرراب الجماعيررة امل 8005 رررع عمرراد عبرراس  ) 

يعرررررر  بنأررررررام وأسررررررلوب تعليررررررل املبرررررراراة  حيررررررؤ تتررررريح ظرررررررو  هررررررذ  اللعبررررررة واسررررررلوب ممارسرررررر إا الفرىررررررة 

املناسرربة لتتبررع املبرراراة لحأررة بلحأررة  وللررك مررن لرر ا الطررر  واسرراليب املتعررددة واملسررتخدمة فرري هررذا 

 ( 835:  4النوع من التعليل) 

 

بأنواع متعددة من املهارات الحركية اساسية كما أنإا شعد كرة اليد من انشطة التي تزلر 

بدرجة عالية من إلاثار وكرة اليد من العاب الجماعية الفنية بمهارتإا الفنية وششكي تإا ال جومية 

  سوا  ل عب أو املتفرج   ومن ضمن املهارات الحركية 
ً
 وحماسا

ً
والدفاعية  مما  ني  إليإا ششوي ا

ليد مهارة التصويب التي  اني الجميع على دورها في تعد د نتيجة املباراة كما  عزم اساسية في كرة ا
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الجميع على مدع إثارتإا وششوي ها  لذلك فإن  ع  املدررين وال عبين يعطونإا الوقت الكافي والكاي     

ان مهارة من الجهد من أجل الرقي بمستوع أدا  هذ  املهارة إلى أعلى مستوع  لذا  جب على ال عب أت 

 (. 51:  2التصويب بجميع أنواعها ومن مختل  ةماكن    ) 

 

مررن املؤكررد أن إلانجرراز الريا رر ي لررم  كررن وليررد الصرردفة بررل هررو ثمرررة نتررائ  التخطرريط كهميننة اتيحننث :     

 العلمي املدروس للوىوا بكرة اليد وةرت ا  بإا إلى أعلى مستوع واملعافأة عليظ.

 

( أن إىررابة الهررد  هرري ال رررض اساسرر ي ملباريررات كرررة اليررد  8002  كامررل ) حيررؤ  ؤكررد معمررد أشررر      

ولهرذا شعتبر  مهرارة التصرويب مرن املهرارات ةساسررية وأن كرل املهرارات والخطرط تصربح بردون فائردة إلا لررم 

 (. 40:  7تنتظ بإد  ) 

 

(  علرررى أن ال جررروم فررري كررررة اليرررد بمجررررد اسرررتعوال أحرررد العبررري  8005يشررري  عمررراد الرررد ن عبررراس ) 

الفريرررق علرررى الكررررة أثنرررا  العمرررل الررردفا ي ليبررردأ ال جررروم مرررن لررر ا ال يرررام برررال جوم الخرررا   أو ال جررروم 

ال جوميرررة املرررنأم  و بيعرررة ادا  ال جرررومي فررري كررررة اليرررد يعتمرررد علرررى درجرررة كفرررا ة ال عرررب ندا  املهرررارات 

 (. 80:  4سوا  بالكرة أو بدونإا  وتوظي  تلك املهارات أثنا  ال يام بالعمل الخططي ) 

 

( إلررى أن جميررع  ررر  اللعررب ال جوميررة تصرربح عد مررة الفائرردة إلا  3773كمررا أشررار مرراهر ىررال  ) 

 (. 77:  30لم تتوج بالتصويب نعو املرمى وإىابتظ ) 

 

 لى:يإد  البعؤ للتعر  عكهااف اتيحث :

 .وفعالية في مباريات كرة اليد للفريق ةوملبي فئة ةوسط 
ً
 أكث  أساليب التصويب استخداما

 .وفعالية في مباريات كرة اليد للفريق ةوملبي فئة ةوسط 
ً
 مراكز التصويب اكث  استخداما

  وفعالية في كرة اليد للفريق ةوملبي فئة 
ً
 ةوسط.مستويات التصويب اكث  استخداما

 

 تسرؤال  وفروض اتيحث :

 .وفعالية في مباريات كرة اليد للفريق اوملبي فئة ةوسط 
ً
 ما هي أكث  أساليب التصويب استخداما

 .وفعالية في مباريات كرة اليد للفريق ةوملبي فئة ةوسط 
ً
 ما هي أكث  التصويب أكث  استخداما

 وفعال 
ً
يرررررة فررررري مباريرررررات كررررررة اليرررررد للفريرررررق اوملبررررري فئرررررة مررررراهي مسرررررتويات التصرررررويب اكثررررر  اسرررررتخداما

 ةوسط.
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 مو لحر  اتيحث :

   املهرررارة : هرررري ال رررردرة علرررى ادا  املررررنأم املتكامررررل لدعمررراا الحركيررررة املع رررردة بدقرررة وسررررهولة والتكيرررر

 (. 43:  7للأرو  املت ي ة املعيطة بإذا ادا  ) 

 وضرع الكررة فري مرمرى املنرافس بردون مخالفرة  التصويب : هو املرحلة الوإائيرة للنشراا ال جرومي هدفرظ

 (. 301:  2ال انون ) 

  ال جروم : هرري قردرة ال عررب أو الجماعرة أو الفريررق علررى اقتعرام املنررا ق الدفاعيرة للخصررم باسررتخدام

اسرررررلوب املناسرررررب واملهرررررارات املختلفرررررة لكررررررة اليرررررد للحصررررروا علرررررى أكبررررر  عررررردد مرررررن ةهررررردا  مسرررررت ل 

 (. 57:  7يجة عمل املهاجمين ) ضع  الدفاع أو فتح ث رات نت

 الدراسات الساب ة:

 ( : 0( )  0222دراسة كثر  كرمل إبراهيم ) 

 عنررروان دراسرررة تعليليرررة للتشررركي ت ال جوميرررة والدفاعيرررة للمنتخرررب ال رررومي املصرررر  لكررررة اليرررد 

 وع ق إا بنتائ  املباريات في دورة ةلعاب بأت نتا.

 وتإد  الدراسة إلى:

 والع قة بين أنواع التشكي ت ال جوميرة ونترائ  مباريرات التشكي ت 
ً
ال جومية اكث  استخداما

  الع قرررررة برررررين أنرررررواع التشررررركي ت  املنتخرررررب ال رررررومي لكررررررة اليرررررد.
ً
التشررررركي ت الدفاعيرررررة اكثررررر  اسرررررتخداما

مل ئمترظ  واستخدام الدارس املرن   الوىرفي املسرئي الدفاعية ونتائ  مباريات املنتخب ال ومي لكرة اليد.

( مباريرررات للمنتخرررب ال رررومي املصرررر  املشرررت   فررري  7وقرررد اشرررتملت عينرررة الدراسرررة علرررى )  لهرررذ  الدراسرررة.

% ملجمررررررروع الكلررررررري 37(  والتيررررررر ت بالطري رررررررة العمد رررررررة بنسررررررربة  3777دورة العررررررراب اوملبيرررررررة بأت نترررررررا ) 

حأررة املنأمررة  واسررتمارة جمررع واشررتملت أدوات الدراسررة علررى امل   مبرراراة. 12للمباريررات الترري بلرر  عررددها 

 البيانات وكانت أهم النتائ  ال جوم الخا   اكث  فاعلية من ال جوم من املراكز.

 

 ( : 0( )  0202دراسة املدصرر كبيبكر محما الاحيمر ) 

(  8033 عنررروان ) فاعليرررة ادا  الخططررري ال جرررومي لفرررر  املسرررتويات العليرررا فررري بطولرررة العرررالم السرررويد ) 

       وتإررررد  الدراسرررررة إلرررررى التعررررر  علرررررى ادا ات ال جوميرررررة  كموجهرررررات لترررردريب الفرررررر  اللي يرررررة (. لكرررررة اليرررررد

 لفررر  
ً
 واكثرر  فاعليررة ومراكررز اللعررب اكثرر  اسررتخداما

ً
) الفرد ررة  الجماعيررة  الفري يررة ( اكثرر  اسررتخداما

الوىررفي بأسررلوب مسررئي  واسررتخدم املررن   لكرررة اليررد. 8033املسررتويات العليررا فرري بطولررة العررالم السررويد 

مل ئمتررررظ لطبيعررررة البعررررؤ واشررررتملت عينررررة الدراسررررة الفررررر  املشرررراركة فرررري بطولررررة العررررالم لكرررررة اليررررد رجرررراا 
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 هرررو ال جررروم الجمرررا ي  ليرررظ ال جررروم  8033بالسرررويد )    
ً
(  وقرررد توىرررل إلرررى أنرررواع ال جررروم اكثررر  اسرررتخداما

 الفرد  وال جوم اكث  فاعلية هو ال جوم الفرد .

 

 ( : 2( )  0200ي خمر  بليا  ) دراسة بل

(  8030 عنوان ) تعليل ادا  ال جومي للمنتخب الو ني العراقي بكرة اليد لبطولة أسيا الرا عرة عشرر ) 

تإرررررد  الدراسرررررة إلرررررى تعليرررررل ادا  ال جرررررومي لررررر ا الشرررررو ين للمباريرررررات التررررري لاضرررررها املنتخرررررب الرررررو ني 

ن   الوىفي بأسلوب مسرئي واشرتملت عينرة الدراسرة علرى واستخدم امل العراقي وم ارنتظ بالفر  الرع.

 الرا عرة عشرر ) 
ً
( ترم توىرل  8030املباريات التي لعبإا منتخب العراقي معا الفر  املشاركة في بطولة أسيا

إلرررى ضرررع  فررري التصرررويب مرررن ال جررروم السررررمع ورالترررالي  جرررب ةهتمرررام برررالنوا ي البدنيرررة واملهريرررة وأعرررداد 

 لخط الخلفي. جيدون التصويب من ا

 إجراءا  اتاراسة : 

 .استخدم الباحاون املن   الوىفي بانسلوب املسئي مل ئمتظ لطبيعة الدراسة ملبح اتيحث : 

 

 مجرال  اتاراسة :.

 .8088 – 3 – 31تم إجرا  الدراسة في الفت ة  املجرل اتزمرني :

 

عينررة مررن العبررين املشرراركين فرري البطولررة تنشرريطي لفئررة ةوسررط بنرراد  اوملبرري املجننرل ات: ننر  :

 عدد( مباريات للفر  املشاركة في البطولة وقد بل   5بالزاوية وسو  تتنمن عينة الدراسة تعليل ) 

 ( العب. 80)    

 ىالة ناد  اوملبي بالزاوية لدلعاب الرياضية.املجرل املكرني :

 

 استخدم الباحاون استمارة تعليل مهارات التصويب.   :وسرئل جمع اتييرنر

ل رررد تررم إجررررا  تجرررررة ةسررتط عية علرررى  عررر  مباريررات تجريبررري لفريرررق  اتاراسننة الاسنننص عابية :

 اوملبي فئة اوسط.

إل جررررراد الوسرررررائل ةحصرررررائية  Spssسرررررو   رررررتم اسرررررتخدام الح يبرررررة ةحصرررررائية  الاجنننننراءا  الاحونننننرئية :

 امل ئمة الدراسة.

 برض اتلصرئج وملرق تهر:

 
ا
 :برض اتلصرئج -كوال
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 ( يبين ترتيب مراكز التصويب بحسب فاعليتها1شكل )

 
 ( يبين ترتيب مراكز التصويب بحسب استخدامها2شكل )
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 ( يبين ترتيب مستويات التصويب بحسب فاعليتها3شكل )

  
  ( يبين ترتيب مستويات التصويب بحسب استخدامها4)شكل 
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 ثانيًا : مناقشة النتائج :

  ( بررأن التصررويب مررن مركررز املهرراجم الخلفرري ا مررن هررو أكثرر  التصررويب  3 وضرر  الرسررم البيرراني رقررم )

بينمررا كرران التصررويب مررن مركررز ىررانع العرراب هررو أقررل بلنني خمننر  بلننيا  . تتفررق مررع دراسررةفعاليررة 

   التصويب فعالية.مراكز 

 

  ( هرررو العرررب الررردائرة بينمرررا كررران  8 وضررر  الرسرررم البيررراني رقرررم 
ً
( برررأن أكثررر  مراكرررز التصرررويب اسرررتخداما

.
ً
دراسنة كثنر  كرمنل إبنراهيم  التصويب من مراكز الجنرا  ايسرر هرو أقرل مراكرز التصرويب اسرتخداما

 ال جوم الخا   اكث  فاعلية من ال جوم من املراكز.

 

( بأن التصويب من مسرتوع الحروض هرو أكثر  مسرتويات التصرويب فعاليرة  1لبياني رقم )  وض  الرسم ا

تررم توىررل إلررى ضررع  فرري  وأن التصررويب مررن فررو  مسررتوع الكترر  هررو أقررل مسررتويات التصررويب فاعليررة.

التصررررررويب مررررررن ال جرررررروم السرررررررمع ورالتررررررالي  جررررررب ةهتمررررررام بررررررالنوا ي البدنيررررررة واملهريررررررة وأعررررررداد  جيرررررردون 

 التصويب.

  

  (  بررررررأن التصررررررويب مررررررن فررررررو  مسررررررتوع الكترررررر  هررررررو أكثرررررر  مسررررررتويات  4 وضرررررر  الرسررررررم البيرررررراني رقررررررم )

.
ً
  وأن التصويب من مستوع الحوض هو أقل مستويات التصويب استخداما

ً
 التصويب استخداما

 الاسصجصرجر  واتصيصير  :

 الاسصجصرجر  :

 توىل الباحاون إلى ةشي :

  التصويب من مراكز املهراجم الخلفري 
ً
ا مرن هرو أكثر  مراكرز التصرويب فعاليرة فري املباريرات ويرؤثر ترأثي ا

 في إحراز اهدا  ونتيجة املباراة.
ً
 إ جابيا

 .التصويب من مركز ىانع العاب هو أقل مراكز التصويب فعالية  في املباريات 

 .في املباريات 
ً
 التصويب من مركز العب الدائرة هو أكث  مراكز التصويب استخداما

 في املباريات.الت 
ً
 صويب من مركز الجنا  ايسر هو أقل مراكز التصويب استخداما

 .
ً
 التصويب من فو  مستوع الكت  الكرراجية هي أكث  مستويات التصويب استخداما

 .في املباريات 
ً
 التصويب من مستوع الحوض هو أقل مستويات التصويب استخداما

 في املباريات.أسلوب التصويب من الابات هو أقل أساليب التص 
ً
 ويب استخداما
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 اتصيصير  :   

 . تدريب ال عبين على التصويب في ظرو  مشابإة للمباراة.3

 . تدريب ال عبين على التصويب من جميع زوا ا امللعب.8

 . تدريب عل التصويب من جميع منا ق امللعب.1

 .  جب رفع الا ة لدع ال عبين في التصويب دون الت دد.4

 . ضررررورة إعطررررا  5
ً
فترررر ات  ويلرررة مررررن قبررررل املرررردررين للمهرررارة التصررررويب علررررى املرمرررى بوجررررود حررررارس وأ نررررا

 بوجود دفاع سلبي ثم إ جابي.

 املراجع :

: فاعليررة ادا  الخططرري ال جررومي لفررر  املسررتويات العليررا فرري بطولررة  8031املختررار أبرروركر ةحيمررر   .3

 العالم السويد لكرة اليد كموجهات لتدريب الفر  اللي ية.

: دراسرة تعليليرة للتشريك ت ال جوميرة والدفاعيرة للمنتخرب ال رومي لكررة  8000كرم كامل إبرراهيم أ .8

اليرررررد وع ق إرررررا بنترررررائ  املباريرررررات فررررري دورة العررررراب اوملبيرررررة بأت نترررررا  رسرررررالة ماجسرررررتي   كليرررررة الت بيرررررة 

 الرياضية للبنات بال اهرة  جامعة حلوان.

ا  ال جررررومي للمنتخررررب الررررو ني العراقرررري بكرررررة اليررررد لبطولررررة ( :تعليررررل اد 8033علرررري لمرررران علرررروان )  .1

 (. 8030اسيا الرا عة عشر ) 

التخطرريط وةسررس العلميررة لبنررا  وإعررداد الفريررق فرري العرراب أبوزيررد  ( : 8005عمرراد الررد ن عبرراس )  .4

 الجماعية ) نأريات وتطبي ات (.

اليرررررررد ) التررررررردريب  الطرررررررر  التررررررردريب العلمررررررري الحرررررررد ؤ فررررررري رياضرررررررة كررررررررة  : 8030فتئررررررري أحمرررررررد هررررررراد   .5

النأريررررررات  التطبيررررررق  اسرررررراليب  الوسررررررائل  الفسرررررريولوجيا  التخطرررررريط  إنترررررراج الطاقررررررة (  حررررررورس 

 للطباعة والنشر  إلاسكندرية.

فاعليرة  عر  املهرارات ال جوميرة املسراهمة فري نترائ  مباريرات كرأس العرالم  : 3770قدر  سيد مرس ي  .7

 م وفنون  دراسات ورعوث.سنة في كرة اليد  بعؤ منشور  علو  80تعت 

سررعة ةدا ات الخططيرظ ال جوميررة املركبرة برين العبري الفرر  إلافري يررة  : 8002معمرد أشرر  كامرل  .7

 .15واورورية لكرة اليد  املجلة العلمي كلية الت بية الرياضية للبنات جامعة إلاسكندرية  العدد 

ين وترردريب الناشررئين كرررة اليررد  مررا شعلرريم املبترردئ : 8031معمررد أشررر  كامررل  -معمررد لالررد حمررودة  .2

 هي للنشر والتوزمع.

 ال جوم والدفاع في كرة اليد  دار الكتاب للنشر. : 8002معمد لالد حمودة  .7

 ج ا سالم

 كرة اليد الحد اة دار السياسة الكويت. ( : 3773ماهر ىال  )  .30
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