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رێبهری كۆرس Course Guide
پوختهی كۆرس و ئامانجهكانی :
	ئهم كۆرسهسهرهتایهكهبۆ ئاشنا بوونی قوتابی بهزانستی لێهاتوی جهستهیی (للیاقة البدنية)  لهم سالهی خوێندندا بهپی خشتهی بابهتهدیاری كراوهكانی  سالی خوینیدن وانهكان وهردهگرین ،لهگهل ئهوهی لهسالانی رابردوودا لهنیو پسپۆرهوهرزشهیكاندا تێكهلیك ههبووهلهرێزكردنی پیك هاتووی لیهاتوی جهستهیی بهلام ئیستا بهپی چهندین لیكۆلینهوهی زانستی لهناوهندهسهنتهر و ئهكادیمهوهرزشیهكان وپشت بهستین بهپهرتوكی نوی دهركهوتوهكهپیك هاتوهكانی لیهاتوی جهستهیی دهكریت بهدووبهش بهشی یهكهم پهیوهستهبهلایهنی تهندروستی و بهشهكهی تر پهیوهستهبهشیوازو ئهنجام دانی كارزانی وهرزشی كهئهمهش خزمهتیكی گرنك بهلایهنی مرۆڤایهتی دهكهن لهرووی بهرز كردنهوهی لیهاتووی جهستهی و تهندروستی وسهلامهتی  ... تاكو دهگاتهلایهنی ئابووری لهرووی بهشداری كردنی لهپیش بركیهكانی جیهانی بۆ بهدهست هینانی پیشبركیهكان و لهم روانگانهوهشهوهبوون بهشیك له پرۆگرامهكانی خوێندن لهناوهندهئهكادیمهكان وهك قوتابخانهوهرزشهیكان و پهیمانگایهوهرزشیهكان و كۆلیژهوهرزشیهكان پهرهی پیدراوه.

	لهسهرهتادا: باسی بهژداریه وهرزشیهكان دهكهین  physical activity  كهپهیوهستهبهلێهاتوی جهستهیی (للیاقة البدنية)   ئینجا تهواوی پیكهاتهكانی ههر یاریهك بهشیوهی جیا و لایهنی چۆنیهتی گهشهكردن و بهرزكردنهوهی پیك هاتهكان و شیوازی مهشق و جۆری ریگایهی مهشقهكه بۆ ئاشنا بوونی قوتابی لهتهوژمهزانستیه نویهكان و لهم روانگهوهئهم كۆرسهدهچیتهبواری خزمهت بهوهرزش فيركردنى زاتى(خودى) واتهچۆن قۆتابیهكهبتوانیت پهرهبهبههرهكانی خۆی  بدات كهدهبیتههۆكاریكی گرنگ كهقوتابی دوایی دهرچوونی لهزانكۆ بتوانیت خزمهت بكات بهكۆمهلگهو ببیتهكهسیكی ئهكادیمی لهبواری وهرزی ئهمهش  راستهوخۆش كاریگهری دهبیت لهسهر خزمهتی بهروپێش بردنی وهرزش وراستهوخۆش خزمهت بهمرۆڤایهتی دهكات  ئهم كۆرسهراستهوخۆش قۆناغهزانستیهكانی فێركردن بهشیوازیكی نوی بۆ قوتابیان روندهكریتهوهفیردهكرێن كهئایا چۆن بتوانین لهداهاتوودا رۆلی كاریگهر بگیرین لهئاراستهكردنی كۆمهلگا بۆ بهرز كردنهوهی ئاستی وهرزشی لهكوردستان و ههلبژاردنی یاریزانی بهتوانا بۆ پالهوانیهناوخۆیهكان و جیهانیهكان وهههروهها لێكۆلینهوهیزانستی  نۆی بهرههم بێنین بۆ بهرهوپێش بردنی لیهاتووی جهستهیی بتوانیت راستهو خۆ كار بكاتهسهر بهروهپیش چوونی پهروهردهو وهرزش لهكۆمهلگایی كوردهواری ئهم كۆرسهبتوانیت وا لهقوتابی بكات لهداهاتوودا وهكو كهسیكی ئهكادیمی لهبواری پهروهردهی وهرزشی لهریگایی فهلسهفهیكی وهرزشی رون دیراسهی لایهنی جهستهی وهرزشوانان بكات بۆ خزمهت بهكۆمهلگایی مرۆڤایهتی .

پهرتووكی مهنههجی خویندن :

وهههروهها ههر كتبێكی تریش ئهگهر بهباش زانرا لهگهل وانهكهدهنووسریت  و سهرچاوهكانی ئهنترنێت لهسهر وانهپیشكهش كراوهكان نووسراوه.
-مسعد على محمود :علم التدريب الرياضي ،دار الطباعة للنشروالتوزيع ،جامعة المنصورة ،2004 
-مسعد على محمود:الصحة واللياقة البدنية (مذكرات غير منشورة ،كلية المعلمين بالقنفذة،وزارة المعارف ،المملكة العربية السعودية ،2000.
احمد نصرالدين سيد "و"أبو العلا عبدالفتاح : فسيولوجيا اللياقة البدنية،القاهرة ،دار الفكر،2006 
-قاسم حسن حين:أسس التدريب الرياضي ،دار الفكر ،عمان ،1998م 
-كمال عبدالحميد"و"محمد صبحى حسنين:اللياقة البدنية وكموناتها ،القاهرة ،دار الفكر العربي،1997.
 
-bouchard,c.& shepherd,r.&stephens,t :physical activity fitness and health ,human kinetics publishers ,Canada,1994.
-rosser ,m.:body fitness & exercise ,1 st ed ,hodder & Stoughton ,London .2010 .

تاقیكردنهوه:
نمرهكانی وهرزی و رهنجی سالانهو تاقی كردنهوهی كۆتایی سال ئهنجام دهدرێت بهم شیوهی خوارهوه
دابهش كردنی نمرهكان
تاقی كردنهوهی وهرزی یهكهم
تاقی كردنهوهی وهرزی دووهم
تاقی كردنهوهی كۆتایی سال
كۆی گشتی نمرهكان 
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 و چالاكی پۆل و ئهركهكانی مالهوهو راهینانهكان لهوهرزی یهكهم و دووهم (4%) نمرهی لهسهرهبهگشتی دهكاته(8%)  ،بهلام ئهگهر هاتوو تاقی كردنهوهكان كران بهناوهندی (مركزی) ئهوا ئهم یاسایهسهرهوهجی بهجی ناكریت بهلكو كار بهرێنمای راگرایهتی و سهرۆكایهتی بهش و لیژنهی تاقیكردنهوهكان دهكریت . 
تێبینی // پاش تهواو بوونی ههر (5) ههفتهتاقی كردنهوهیكی (پركتیكی + تیۆری ) ئهنجام دهدریت واتهلهههر وهرزیك دوو تاقی كردنهوهدهكریت .
	سهبارهت بهپرسیارهكان جۆراوجۆر دهبیت ،بهلام زۆربهیان وهلامی كورتیان دهویت نمونه: وهلامی راست ههلبژیره،چهوتهكان راست بكهوه،پیناسهی ئهمهنانه بكهلهگهل هینانهوهی نمونهیهك ، بهكورتی لهسر ئهمانهبنووسه....هتد .

	لهسهر قوتابی پیویستهئهركی مالهوهجی بهجی بكات بهپی رینمایهكان و بهشیوهیهكی گونجا نمونه: كورت كردنهوهی بابهتیك – وهرگیرانی بابهتیك لهزمانی ئینگلیزی كهپهیوهست بیت بهوانهكهوه- راپۆرتی وهرزی - تاقیكردنهوهكورتهكان (كویز).
ئهركهكانی مالهوهتهنیا لهسهر كاغهز وهردهگیردریت ناكری بهشیوهی ئهلكترۆنی یان میمۆری و ئهگهر لهكاتی دیاریكراودا پێشكهش نهكرا ئهوا نیوهی نمرهی بۆ حساب دهكرێت بۆ جاری دووهم بههیچ شیوهیهك لهقوتابی وهرناگیرێت .  

یاسایهكان : 
	قوتابی خۆی بهرپرسیارهلهدهست كهوتنی كۆپهیك لهوانهكه(محازهرهكه) پاش ئهوهی درا بهقوتابیان ،و ههلگرتنی كۆپی ئهركهكانی مالهوهكویزهكان بهگویرهی بهروارو نمره.
	ئهگهر قوتابی 4 وانهدوا كهوت بهبی هۆ واتهئامادهنهبوو لهوانهكهئهوا (سفری ) بۆ دادهنرێت لهو نمرهیهی بۆ چالاكی پۆل تهرخانكراوه
	ئهگهر قوتابی له( 4) جار ئامادهنهبوو لهوانهكهئهوا بهكهوتوو واتهدهرنهچوو بۆ ئهو سالهی خویندن 
	درهنگ گهرانهوهی ئهركهكان و دووبارهكردنهوهی تاقیكردنهوهكان تهنیا لهم حالهتانهی خوارهوهقبول دهكرێت :
	  حالهتهكانی تهنگانه( نمونهنهخۆش كهوتنی قوتابی – دۆخیكی تهنگانهلهخیزان ) ئهمهش پیویستی به پشتگیری سهرۆك بهشهوهههیهئهگهر  رێی تێبچیت و تێبینیهكانی پزیشك لهرێگایی دۆكیمینتهوه.
	ئامادهنهبوونی قوتابی لهتاقیكردنهوهكان  بههۆی نهخۆشیهوهنهبوونی راپۆرتی پزیشكی پیویستهقوتابی لهماوهی 24 كاتژمیردا سهردانی سهرۆك بهشهكهی بكات . 






بابهتهكانی كۆرس و خشتهی نزیكهی كهدهكرێت جی بهجی بكرێت
COURSE DESCRIPTION AND OBJECTIVE

 Fitness   اللياقة البدنية:
الاسبوع
مفردات المنهج 

المادة النظرية 
المادة العملية
الملاحظات
الاول
النشاط البدنى physical activity  (أنشيطة وقت الفراغ leisure time  -التمرين Exercise  ) قواعيد التدريب لتنمية اللياقة البدنية Methods of training  - عناصر - طرق تنمية اللياقة الطاقة(الهوائي- اللاهوائية) – طريق تنمية اللياقة العضلية (القوة العضلية – التحمل العضلى – المرونة) 


الثانى 
مفهوم اللياقة – اهميتها -  ( أنواعها 
(Medical-nutritional-metabolic-morphological-physical-special-motor-muscular-energy-aerobic-sterngth-psychological-social-mental-total)
العلاقة بين الصحة واللياقة البدنية


الثالث 
مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة
 التحمل(المطاولة)  endurance  تعريفها - أهمية- اقسامها- أسس تنمية –وسائل وطرق تدريب التحمل الهوائي واللاهوائي – نماذج التدريبات (أهم الطرق التدريبية لتطويرها)  


الرابع 

التدريبات التحمل وعلاقته بالقوة والسرعة 

الخامس 

التدريبات التحمل (عضلي حركى – عضلي ثابت) - أسس تنمية

السادس 
القوة العضلية muscular strength   تعريفها – أهمية – أنواع القوة العضلية – العوامل المؤثرة عليها – تدريبات القوة العضلية باستخدام التدريبات بالاثقال – الاسس العلمية المستخدمة لتنمية القوة العضلية (أهم الطرق التدريبية لتطويرها)  


السابع 

التدريبات العمل العضلى الدينامكى – العمل العضلى الثابت  isometric  - العمل العضلى الثابت الحركى أو المركب منهما  

الثامن 

التدريبات البليومترية لتنمية القوة العضلية 

التاسع
التكوين الجسمى body composition  - تعرفيها – انواعها 
المرونة flexibility  تعريفها  – أهمية - تقسيمها  – أهميتها 



العاشر 

التدريبات الاطالة العامة  - تدريبات الاطالة الثابتة 

الحادي عشر 

التدريبات المرونة في الرياضات المختلفة

الثاني عشر 
مكونات اللياقة البدنية المرتبطة بالاداء المهارى
الرشاقة agility   - تعريفها –أهمية – المكونات الاساسية لعنصر الرشاقة – أنواعها – طرق تنمية 


الثالث عشر 
 
تدريبات الرشاقة العامة 

الرابع عشر 

تدريبات الرشاقة  الخاصة

الخامس عشر 
الالتزان balance  - تعريفها – ميكانزم الالتزان – أنواعها – العوامل المؤثرة عليها – قياس الالتزان (الثابت – الحركى ) 


السادس عشر 

تدريبات الالتزان الثابت – الالتزان الحركى 

السابع عشر 
التوافق الحركى  coordination  - تعريفها –انواعها -  تحسين التوافق الحركى 


الثامن عشر 

تدريبات لتحسين  التوافق الحركى 

التاسع عشر 
القدرة العضلية power  - تعريفها – طرق المستخدمة لتنمية القوة العضلية 


العشرون 

تدريب البيلومترى (للقدره)  

الحادى و العشرون 
السرعةspeed – أهمية - علاقة السرعة بالجهاز العصبي و القدرات البدنية – العوامل المؤثرة في السرعة – أنواع وأشكال السرعة – خطواط وتنمية أنواع وأشكال السرعة 


الثانى و العشرون 

التدريبات السرعة 

الثالث و العشرون 

تدريبات ضد مقاومة لتنمية السرعة

الرابع والعشرون 
التغذية والتحكم في الوزن (أسس التغذية –عناصر الغذاء – متطلبات الجسم من الطاقة )


الخامس و العشرون 
التحكم في الوزن weight control – انقاض الوزن weight reduction 


السادس و العشرون 

الوسائل المساعدة على انقاض الوزن (التمرينات الموجهة لانقاض الوزن) 

السابع و العشرون 

الوسائل المساعدة على انقاض الوزن (التمرينات الموجهة لانقاض الوزن)



