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 امللخص : 
يهدف البحث إيل التعرف علي مدي أتثري برانمج تدرييب ابستخدام األجهزة الطبية والتمرينات العالجية إلعادة وأتهيل إصابة    

صلييب األمامي يف مفصل الركبة وقد أستخدم املنهج التجرييب أبسلوب القياس القبلي والبعدي ملالئمته لطبيعة البحث وقد الرابط ال

(مصااب ابلتمزق الرابط الصلييب األمامي من املرتددين واملسجلني مبجمع املرج 30مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية بواقع )
ملة وتكون الربانمج التدرييب من األجهزة الطبية والتمرينات العالجية وقد مت استخدام القياسات للرعاية االجتماعية الشا

واالختبارات من )أشعة حتت احلمراء وموجات صوتية وحمفزات كهرابئية وأشرطة قياس ودراجة اثبتة (وقد مت التوصل إيل نتائج 
كل من الفخذ والركبة والساق وأيضا حتسن ملحوظ يف املدى االجيايب اجيابية وممتازة حيث وجدان أن هناك حتسن وزايدة حميطات  

والسليب للفخذ والركبة والساق كما أوصينا ابالهتمام ابلربامج التدريبية املصحوبة ابألجهزة الطبية يف عالج إصابة الرابط الصلييب 
فري الوقت واجلهد للمصاب واملعاجل وأيضا األمامي واإلصاابت األخرى وان يكون التعامل مع هذه اإلصابة بسرعة وذلك لتو 

 االستمرار أبداء التمرينات العالجية بعد انتهاء مرحلة العالج.
 كلمات مفتاحيه : مترينات عالجية . الرابط الصلييب. اإلصابة. األجهزة الطبية . التأهيل .

Abstract: 
The research aims to identify the effect of a training program using medical devices and 

therapeutic exercises in the rehabilitation and rehabilitation of anterior cruciate ligament 

injury in the knee joint. The experimental method was used in the pre- and post-measurement 

method for its suitability to the nature of the research. The research sample was chosen 

randomly (30) with rupture of the ligament The anterior Crusader is a frequent and registered 

al-Marj complex for comprehensive social careThe training program consisted of medical 

devices and therapeutic exercises. Measurements and tests were used from (infrared rays, 

sound waves, electrical stimuli, measuring tapes and stationary bike). Positive and excellent 

results have been achieved as we found that there was an improvement and increase in the 

circumference of the thigh, knee and leg, as well as a marked improvement in The positive 

and negative range of the thigh, knee and calf, as we recommended to pay attention to 

training programs accompanied by medical devices in the treatment of anterior cruciate 

ligament injury and other injuries and that dealing with this injury quickly so as to save time 

and effort for the injured and the treatment and Also continue to perform therapeutic 

exercises after the end of the treatment phase 

Key words: curative exercises. Cruciate ligament. injury. medical equipments . Qualification . 
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 املقدمة ومشكلة البحث:
أصبحت إصابة الرابط الصلييب األمامي من اإلصاابت األكثر شيوعًا وانتشارًا خاصًة بني الرايضيني مما أدت يف بعض 

األحيان إلهناء حياة بعض الرايضيني وحرماهنم من ممارسة الرايضة وختتلف إصابة الرابط الصلييب األمامي من شخص آلخر لذا 

هلذه اإلصابة فانتشرت مستشفيات الطب الرايضي ومراكز العالج الطبيعي لعالج هذا النوع من اإلصاابت . توجب وجود حلول 

حيث أن إصابة الرابط الصلييب األمامي من اإلصاابت شديدة اخلطورة كثرية احلدوث لدى الرايضيني ويتمثل ميكاتيزوم حدوث 

 (.2حتريكها أمام  مفرودة ) اإلصابة يف اللف )الدوران(املفاجئ خارج للقصبة أثناء

وان إصابة الرابط الصلييب األمامي هي احدي اإلصاابت الشهرية كثرية احلدوث للرايضيني ألنه عند فرد الرجل فان  الرابط يقصر 

ث اإلصابة ويف هذه احلالة فانه عند زايدة املدى احلركي لفرد الركبة فان ذلك يعرض الرابط الصلييب للتمزق بطبيعة احلالة , قد حتد

نتيجة خلبطة مباشرة علي اجلهة الداخلية للركبة وقد تصاحب إصابة الرابط الصلييب األمامي يف بعض األحيان مع حدوث متزق يف 

 ( .7الغضروف الداخلي او الرابط الداخلي للركبة ) 

دة مرونة الركبة أو ضعف عضالت وهناك عوامل مركبة وعصبية تؤدي إىل زايدة معدل إصابة الرابط الصلييب األمامي نتيجة لزاي

 (.5الساق أو قله قدرة العضالت عن حتمل ردود الفعل ومعدل استطالة العضالت على وجه العموم )

% من حاالت متزق  98 - 93أمكن تشخيص ما بني  MRIوقد أثبت أسامة رايض أنه عن طريق تصوير الرنني املغناطيسي 

% من إصابة ومتزق الرابط 90التعرف على رضوض وكدمات العظام اليت تظهر حوايل  الرابط الصلييب األمامي كما أنه يستطيع

 (.2الصلييب األمامي )

إن املشاكل اليت تصاحب املصاب يف الرابط الصلييب األمامي واليت يعيشها املصاب يوميًا أثناء فرتة اإلصابة سواء كان املصاب 

حلركة يف مفصل الركبة بسبب إصابة الرابط الصلييب األمامي وتزداد اآلالم يف حاالت رايضياً أو غري رايضي هي اآلالم واملعاانة يف ا

ثين الركبة ومد املفصل أبي حركة حيث أن هلذه اإلصابة نسبة عالية قياسيًا بباقي اإلصاابت األخرى يف الركبة حيث أن هناك 
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اليت يقوم هبا املعاجلون وقلة انتشار ثقافة الوسائل العالجية  ضعف يف اجلانب العالجي ابلتمارين العالجية املرافقة لألجهزة الطبية

املتضمنة التمارين العالجية واألجهزة الطبية العالجية عند بعض مصايب الرابط الصلييب األمامي مما يؤدي إىل تدهور حالة املصاب 

ليومي بصفة مؤقتة أو هنائية وقد سعينا من وإخفاقه يف استعادة الوظيفة الكاملة يف اجلزء املصاب وإخفاقه يف ممارسة نشاطه ا

خالل هذه املشكلة إىل وضع برانمج تدرييب ابستخدام األجهزة الطبية والتمرينات العالجية بطريقة علمية مدروسة لتأهيل املصاب 

 ابلرابط الصلييب األمامي والعمل على أتهيله ورجوعه إىل حالته الطبيعية.

 أمهية البحث:
 جد أن أمهية البحث تكمن يف اآليت:من خالل الدراسة و 

ميكن أن يساهم يف عالج الرايضيني وغري الرايضيني املصابني ابإلصابة يف الرابط الصلييب األمامي وعودهتم إىل ممارسة  -1

 نشاطهم يف أسرع وقت ممكن.

ب اآلاثر النفسية السيئة املصاحبة يفيد طالب العالج الطبيعي وطالب كلية الرتبية البدنية والباحثني يف الطب الرايضي وجتن -2

 جلراحة وإعادة إصالح الرابط الصلييب.

 نشر ثقافة بني املصابني ابلرابط األمامي الصلييب عن كيفية التعامل مع هذه اإلصابة وخاصة أثناء فرتة العالج. -3

 فروض البحث:
 ة أتثرياً اجيابياً على إصابة الرابط األمامي الصلييب.يؤثر الربانمج ابستخدام األجهزة الطبية والتمرينات العالجية املقرتح -1

 األجهزة الطبية والتمرينات العالجية تؤدي إىل حتسن املدى احلركي إلصابة الرابط الصلييب األمامي. -2

 مصطلحات البحث :
 الرابط الصلييب األمامي: .1
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لساق وعظمة الفخذ وهو أحد الباسطني املتقاطعني يف عبارة عن ألياف تشبه احلبال قوية وجمدولة حول الركبة تصل بني عظمة ا  

منتصف الركبة يعمل على محاية عظمة الساق من االنزالق أمام عظمة الفخذ كما أن الرابط الصلييب يشبه احلبل حيث يزرع أو 

 ( . 3يرتبط طرفه العلوي ابلسطح السفلي لعظمة الفخذ وطرفه السفلي ابلسطح العلوي لعظمة القصبة )

 ق:التمز  .2

ويقصد به التمزق اجلزئي أو الكلي لرابط أو أكثر من اربطه املفصل نتيجة زحزحه مؤقتة , أي أن العظام تعود إىل وضعها 

 .(8الطبيعي اتركة الرابط  متمزق )

 التمرينات العالجية: .3

وفق أسس علمية وطبية  هي جمموعة من احلركات البدنية املقننة اليت تطبق يف اهلواء أو داخل املاء أو ابستخدام األجهزة

 (.4هبدف استعادة الوظائف  الطبيعية )

 التأهيل: .4

هو استخدام التمارين الرايضية العالجية سواء كانت على األرض أو داخل املاء أو من األجهزة اليت هتدف إىل احملافظة 

 (.6وعودة العضو املصاب إىل  طبيعته )

 مفصل الركبة: .5

ن الغضاريف واألربطة واألكياس الزاللية ابإلضافة إيل جمموعات عضلية تعمل كقوة حمركة يتكون مفصل الركبة من جمموعة م   

 ( .9هلذه العظام إلحداث حركات مفصل الركبة )

 الدراسات السابقة :

 ( : 11() 1989. دراسة مصطفي سيد طاهر ) 1

 ابة ابلرابط الصلييب األمامي (. قام الباحث بدراسة بعنوان )اثر برانمج جترييب مقرتح لتأهيل مفصل الركبة املص
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 هدف الدراسة :عودة مفصل الركبة املصابة إيل حالته الطبيعية بعد استئصال الغضروف املتمزق إبتباع برانمج التأهيل املقرتح 

 املنهج املستخدم : املنهج التجرييب

 ( مصااب ممن اجري له عملية 28العينة : مت إجراء الدراسة علي عينة قوامها ) استئصال الغضروف اهلاليل سواء كان ابملنظار أو

 الفتح اجلراحي .

  نتائج الدراسة : أدي الربانمج املقرتح إيل أتهيل الطرف املصاب حيت أصبحت القوي العضلية , املدى احلركي , احمليطات

 ابلطرف متساواي تقريبا مع الطرف الغري مصاب .

 ( : 12()1992. دراسة معتز ابهلل حممد حسنني ) 2

 قام الباحث بدراسة بعنوان )أتهيل مفصل الركبة املصابة ابلرابط الصلييب األمامي (.

  هدف الدراسة : التعرف علي أتثري برانمج مقرتح لتأهيل مفصل الركبة املصابة بتمزق الرابط الصلييب حلاالت اإلصالح اجلراحي

 ابلربانمج التقليدي .ابستخدام اجلراحة املفتوحة واملنظار املفصلي ومقارنتها 

 . املنهج املستخدم : املنهج التجرييب 

 ( ( مصااب مت تقسيمهم إيل أربع جمموعات متكافئة من حيث التغريات التالية )احمليطات , 32العينة : مت تطبيق الدراسة علي

 مسك اجللد والدهون , املدى احلركي املفصلي , القوة العضلية الثابتة ( .

 سة : نتائج الدرا 

 التحسن يف املدى احلركي . -

 حتسن القوي العضلية الثابتة . -

 زايدة احمليطات . -

 اخنفاض مسك اجللد والدهون . -
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 عند أتهيل مفصل الركبة . c.p.mاستخدام ال  -    

 ( : 6()1994. دراسة طارق حممد صادق )3

 الرابط الصلييب األمامي بدون جراحة ( .قام الباحث بدراسة بعنوان )أتثري برانمج مترينات أتهيلية مقرتحة لعالج 

. هدف الدراسة : التعرف علي أتثري التمرينات التاهيلية لعالج الرابط الصلييب األمامي دون جراحة 

 . املنهج املستخدم : املنهج التجرييب 

 ( مصاب ابلرابط الصلييب األمامي .14عينة البحث : مت اختيار عينة حبث قوامها ) 

 دراسة : مت التوصل إيل النتائج التالية نتائج ال 

 أ . عودة الوظائف الطبيعية يف املفصل أقرب ما يكون للمفصل السليم .

 ب . تفوق عنصر القوه العضلية علي عنصر احمليطات العضلي

 ( : 1()2003. دراسة امحد عبدالفتاح عمران ) 4

النعكاسية التغذية الراجعة للعوامل املؤثرة علي التحكم احلركي  قام الباحث بدراسة بعنوان )كفاءة املنظومة احلسية والتكيف

 للرايضيني املصابني ابلرابط الصلييب األمامي ( 

 . هدف الدراسة : دراسة العوامل احلسية العصبية املؤثرة علي التحكم احلركي للرايضيني املصابني ابلرابط الصلييب األمامي 

 املنهج الوصفي  املنهج املستخدم : استخدم الباحث 

 ( سنة وانقسموا إيل  22- 20( رايضي تراوحت أعمارهم من )24عينة الدراسة : أجريت الدراسة علي عينة عشوائية قوامها )

 ثالث جمموعات حبثية .

  : أهم النتائج 

فضون عن _ الرايضيني املصابني بتمزق الرابط الصلييب األمامي بدون جراحة أو بعد اجلراحة علي حد سواء ينخ

 الرايضيني غري املصابني يف إمجايل كفاءة املنظومة احلسية .
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_ يتساوي الرايضيني املصابني بتمزق الرابط الصلييب األمامي بدون جراحة أو بعد اجلراحة يف إمجايل كفاءة املنظومة 

 احلسية وهذا يظهر ان اجلراحة كعالج ال تشكل أتثريا يف استعادة كفاءة املنظومة احلسية .

_ اخنفاض التحكم احلركي لدي الرايضيني املصابني ابلرابط الصلييب األمامي بدون جراحة أثناء التحركات األمامية 

 متوسطة السرعة لسطح الرتكاز مقارنة ابلرايضيني غري املصابني .

_ ال يوجد اختالف بني الرايضيني املصابني ابلرابط الصلييب األمامي بدون جراحة أو بعد اجلراحة والرايضيني الغري 

 مصابني يف التكيف واالنعكاس يف التغذية الراجعة .

 االستفادة من الدراسات السابقة :

 ي :من خالل مالحظة وحتليل الباحثون للدراسات السابقة استفادوا منها يف مايل

 / اختيار منهج البحث والعينة واملتغريات اليت جيب قياسها مثل املدى احلركي واحمليطات . 1

 / اختيار األجهزة الطبية والتمرينات العالجية املناسبة واليت هلا أتثري بيولوجي حيوي علي ختفيف األمل يف الركبة املصابة . 2

 لمي لبياانت وقياسات البحث/ حتديد األسلوب اإلحصائي املناسب للتحليل الع 3

 إجراءات البحث :
 يتضمن هذا الفصل من البحث حتديد اإلجراءات العلمية اليت يتطلبها البحث.

 منهج البحث :
 استخدام الباحثون املنهج التجرييب حيث أنه األنسب لعرض ومناقشة وتفسري واستخالص نتائج البحث.  

 جمتمع البحث:
 .ددين واملسجلني مبجمع املرج للرعاية االجتماعية الشاملة املصابني ابلرابط الصلييب األمامي اشتمل جمتمع البحث علي املرت 

 عينة البحث :
 مصاب من جمتمع البحث . 30مت اختيار عينة البحث ابلطريقة العشوائية والبالغ عددهم 
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 جماالت البحث : 

 اجملال املكاين : جممع املرج للرعاية االجتماعية الشاملة 

 م 2020.2.2إيل    2019.9.1جملال الزماين : يف الفرتة منا

 الدراسة االستطالعية : 

م  ملعرفة من خالهلا األجهزة الطبية  2019-9-19اىل  2019-9-1قام الباحثون إبجراء دراسة استطالعية بتاريخ 

صابة وإعادة أتهيلها وذلك بعد عرض بعض والتمرينات العالجية اليت هلا أتثري بيولوجي حيوي علي ختفيف  األمل يف الركبة امل

األجهزة الطبية املراد استخدامها والتمرينات العالجية علي بعض أعضاء هيئة التدريس وفنيني متخصصني يف العالج الطبيعي 

 حيث امجعوا علي إن األجهزة الطبية والتمرينات العالجية املستخدمة هي األنسب لعالج إصاابت الركبة .

 : أدوات البحث 

 لقد استخدم الباحثون األدوات واألجهزة الطبية التالية : 

 ميزان طيب لقياس الوزن. .1

 شريط قياس مدرج ابلسنتيمرت. .2
 .R.Iاألشعة حتت احلمراء  .3
 . TENSاحملفزات الكهرابئية  .4
 .U.Sموجات فوق الصوتية  .5
 سلم تعليم املشي. .6
 الدراجة الثابتة. .7
 الدراسة االساسية  .8

م واجراء القياسات البعدية الصابة 2019-9-29لية االصلية للرابط الصلييب االساسي بتاريخ مت اجراء القياسات القب

 م 2020-2-2الرابط الصلبيي االساسي بتاريخ بتاريخ 
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 اإلجراءات اإلحصائية:
 مت استخدام اإلجراءات اإلحصائية التالية ملالئمتها لطبيعة البحث : 

 .املتوسط احلسايب .1

 ري .. االحنراف املعيا2
 عرض النتائج ومناقشتها :

(  يوضح املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حمليط الفخذ والركبة والساق يف القياسات القبلية لعينة البحث بتاريخ 1جدول رقم )
29-9-2019 

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب أبعاد احمليطات م
 4.550 48.15 حميط الفخذ 1
 3.515 37.73 حميط الركبة 2
 2.300 30.76 حميط الساق 3

 
 (  يوضح املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري حمليط الفخذ والركبة والساق يف القياسات القبلية لعينة البحث1رقم ) شكل
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( واالحنراف 48.15ي )( أن قيمة املتوسط احلسايب حمليط الفخذ للقياس القبل1يتضح من اجلدول  والشكل رقم )

( وقيمة املتوسط احلسايب 3.515( واالحنراف املعياري )37.73( وبلغت قيمة املتوسط احلسايب حمليط الركبة )4.55املعياري )

 ( .2.300( واالحنراف املعياري )30.76حمليط الساق )

ق والركبة بعد تطبيق الربانمج التأهيلي ومن خالل هذه القراءات نستطيع أن نقارهنا بقراءات أبعاد احمليطات للفخذ والسا

 علي عينة البحث ملعرفة إن كان هناك شفاء يف اإلصابة .

 م2019-9-29( يوضح القياسات القبلية للمدى االجيايب  واملدى السليب للحركة لعينة البحث بتاريخ 2جدول رقم )
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب األبعاد

 8.15 93.15 املدى االجيايب للحركة
 5.10 117.26 املدى السليب للحركة

 
 ( يوضح القياسات القبلية للمدى االجيايب  واملدى السليب للحركة لعينة البحث2شكل رقم )
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( 8.15عياري )( واالحنراف امل93.15( إن قيمة املتوسط احلسايب للمدى االجيايب للحركة )2يتضح من اجلدول والشكل رقم )

 ( . 5.10( واالحنراف املعياري )117.26يف حني أن املتوسط احلسايب للمدى السليب للحركة )

وذلك حىت نقارهنا بقراءات املدى االجيايب والسليب للحركة بعد تطبيق الربانمج للتعرف إذا كان هناك تطور يف احلركة أم ال لعينة 

 البحث .

-2ايب واالحنراف املعياري حمليط الفخذ والركبة والساق القياسات البعدية لعينة البحث بتاريخ ( يوضح املتوسط احلس3جدول رقم )
 م2-2020

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب أبعاد احمليطات م
 6.000 52.20 حميط الفخذ 1

 5.540 40.30 حميط الركبة 2
 3.000 35.15 حميط الساق 3

 واالحنراف املعياري حمليط الفخذ والركبة والساق القياسات البعدية لعينة البحث ( يوضح املتوسط احلسايب 3شكل )
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( 52.20( أن قيمة املتوسط احلسايب حمليط الفخذ للقياس )3بعد تطبيق الربانمج يتضح من اجلدول والشكل رقم )

( وقيمة 5.540( واالحنراف املعياري )40.30يب حمليط الركبة )( وبلغت قيمة املتوسط احلسا6.000واالحنراف املعياري )

 ( .3.000( واالحنراف املعياري )35.15املتوسط احلسايب حمليط الساق )
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مما يدل علي أن هناك فروق معنوية بني القياسني القبلي والبعدي ولصاحل القياس القبلي ويعزو ذلك إيل أن سبب هذا 

اختيار التمرينات العالجية املناسبة جبانب األجهزة الطبية املناسبة يؤدي حتما إيل أتثري اجيايب يف  التطور احلاصل لعينة البحث إن

رفع املستوي الوظيفي واحلركي ملفصل الركبة وعودة الوظائف الطبيعية يف املفصل اقرب مايكون للمفصل السليم ويتفق هذا مع 

لتمرينات العالجية جبانب وسائل العالج الطبيعي يؤدي إيل نتائج ( إن ممارسات ا1998نتائج دراسة مرفت السيد يوسف )

 ملموسة ومتقدمة وطريقة مضمونة ومرضية يف ختفيف األمل . 

 م2020-2-2( يوضح القياسات البعدية للمدى االجيايب واملدى السليب للحركة لعينة البحث بتاريخ 4جدول رقم )
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب األبعاد

 8.31 95.20 املدى االجيايب للحركة
 5.33 85.30 املدى السليب للحركة

 ( يوضح القياسات البعدية للمدى االجيايب واملدى السليب للحركة لعينة البحث4جدول رقم )

�  

   

                                                                        

                   

                    

 
( 95.20سايب للمدى االجيايب للحركة )( انه قد بلغت قيمة املتوسط احل4بعد تطبيق الربانمج يتضح من اجلدول والشكل رقم )

( واالحنراف املعياري 85.30( يف حني بلغ املتوسط احلسايب للمدى السليب للحركة )8.31واالحنراف املعياري )

(وبذلك يتضحأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياسات القبلية والبعدية ولصاحل القياسات البعدية لعينة البحث 5.33)

لك إيل التحسن السريع يف الرابط الصلييب األمامي الحتواء الربانمج التدرييب علي األجهزة الطبية والتمرينات العالجية ويرجع ذ
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املناسبة واملقننة مع التدرج البسيط إيل املركب ومن السهل إيل الصعب كما إن التحسن يف نتائج القياس يرجع إيل ممارسة املصابني 

( إن وضع برانمج عالجي متدرج واستخدام 87, ص2002ة منتظمة وهذا ما أكده )أسامة رايض ,التمرينات العالجية بصور 

التمرينات العالجية املناسبة واألجهزة الطبية يكون له األثر االجيايب يف سرعة استعادة الشفاء وعودة املصاب اقرب مايكون إيل 

 وضعه الطبيعي قبل حدوث اإلصابة .

 االستنتاجات :
 الربانمج توصل الباحثون إيل األيت :  بعد تطيق 

 وجود حتسن وزايدة يف حميطات الفخذ والركبة والساق. .1

 وجود حتسن ملحوظ  يف إصابة الركبة للمصابني يف املدى االجيايب والسليب للحركة . .2

 الراحة ان الراحة العامة ضرورية للشفاء واحلد من الوزن احململ على ركبتك  .3

 ني التقنيات املناسبة لوضع الركبة اثناء اجللوس والقفز واهلبوط االهتمام بتعليم الرايض

 التوصيات :
 يف ضوء استنتاجات البحث يوصي الباحثون مبا يلي :           

 االهتمام ابلتمرينات العالجية مصحوبة ابألجهزة الطبية يف عالج إصابة الرابط الصلييب األمامي. .1

 شطة اليومية قدر املستطاع لتجنب الضعف يف عضالت الفخذ والركبة والساق.االعتماد على اجملهود البدين يف األن .2

 االهتمام ابلكشف املبكر حلاالت اإلصابة ابلرابط الصلييب األمامي ملنع تفاقم اإلصابة إىل درجة متقدمة. .3

 االستمرار يف أداء التمرينات العالجية حىت بعد االنتهاء من مرحلة العالج. .4
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 املصادر واملراجع
دراسة بعنوان )كفاءة املنظومة احلسية والتكيف النعكاسية التغذية الراجحة  ( :2003محد عبد الفتاح عمران )أ (1)

 للعوامل املؤثرة علي التحكم احلركي للرايضيني املصابني ابلرابط الصلييب األمامي (.

 76 -12ص  الطب الرايضي وإصاابت املالعب , القاهرة , دار الفكر العريب :(2002)أسامة رايض  (2)

( : أتثري برانمج أتهيلي علي قطع الرابط الصلييب األمامي ملفصل الركبة ابستخدام  2012) أمين عبد املنعم .   (3)

 . 126ص تدريبيا العالج املائي , أطروحة دكتوراه , 

 13ص: علم التشريح ,النجف االشرف , دار الضياء للنشر والتوزيع , (2010) . بسام سامي ومازن عبد اهلادي (4)

,  عمان , دار  1: مبادئ علم التشريح الرايضي , ط  (2011) صاحل بشري ابوحفيظ ويوسف الزم كماش.  (5)

 .  199صهنران للنشر والتوزيع , 

دراسة بعنوان )أتثري برانمج مترينات أتهيلية مقرتحة لعالج الرابط الصلييب األمامي  ( :1994طارق حممد صادق ) (6)

 . 8ص بدون جراحة (

 288ص: اجلديد يف العالج الطبيعي , القاهرة , دار الفكر العريب , (2004) يم العواديلعبد العظ.  (7)

: حماضرات دكتوراه عن التمرينات العالجية , كلية الرتبية الرايضية , جامعة بغداد , (1997)  فاحل فرنسيس.  (8)

 . 5ص

 191صوالنشر   . بغداد  ,دار الفكر للطباعة 2: علم التشريح ط 1990 قيس إبراهيم الدوري .  (9)

: دراسات حول مشكالت الطب الرايضي , القاهرة , مكتبة اإلشعاع للطباعة والنشر ,  مرفت السيد يوسف.  (10)

1998 

: دراسة بعنوان ) اثر برانمج مقرتح لتأهيل مفصل الركبة املصابة ابلرابط الصلييب  ( 1989مصطفي السيد طاهر )  (11)

 األمامي ( .

 دراسة بعنوان ) أتهيل مفصل الركبة املصابة ابلرابط الصلييب األمامي (. ( :1992معتز ابهلل حممد حسنني ) (12)


