 كورس بوك بؤ وانة ى زانستي مة شقى وة رزشى / قوناغي ضوارة م                                     (ث . د صباح محمد مصطفى) / فاكةلتي ثة روةردة  /سكؤلى ثةروةردة ي  وةرزش 
زانكؤى سؤران
                                   2014 - 2015
قوناغي ضوارة م  - زانستي مة شقى وة رزشى                                 
هة فتة 

ناوة رؤك
ية كة م
 مةشق /     مة شقى  وة رزشى                                 
دووةم  
بنةماكانى مة شقى  وة رزشى  ثيَك ديت  لة بابة ت :-                                              1- جياوازي كةسي            2- تايبةت مة ندي لة مة شق.                               


سيَ ية م  
 3- بارطة طراني .        4- خؤطة رم  كردنة وة .                                   
 ضوارةم
 5- هيَمن  كردنةوة           6- مة شقي هةنطاو بة هنطاو (يةك لة دواى ية ك)  
 ثيَنجة م
7- زؤربوني تاكيتي لة مة شق .   8 - بة ردة وام بوون .     
شةشةم
 قؤناغة كاني  مة شقي  وة رزشى ( ئامادة كردن – ركابةريةتي -ماوةي طواستنةوة  ) .
 حة وتةم
 تاقي كردنة وة كاني وةرزشي \ ريَذة ى ثيَوانة ى ثيشكة وتن لة مة شق
 هة شتة م
تاقي كردنة وة ى ية كة م (وة رزي ية كة م
نؤية م
هة لطري مة شق ،    تيَطة يشتنة كان ، ثيَكهاتة كاني ،جورة كاني 
(هيَز ،قة بارة ، ثشوو)
 دة ية م
 جؤرة كاني هة لطري دة رةكي.
 يانزة مين
 ثيَك هاتة كاني  مةشقي وةرزشي
دوانزة مين
 ثيَك هاتة كاني ليَهاتوي جة ستة ي ( هيَز – خيَراي – بة رطري يان خؤ راطري – نة رم ونياني – ريَكى – هاوسة نطي )  
هيَز- ثناسة كة ى – جؤرة كاني – طرنكية كة ى
 خيَراي - ثناسة كة ى – جؤرة كاني – طرنكية كة ى 
سيانزدة مين
بة رطري يان خؤ راطري – ثيَناسة كة ى – جؤرة كاني – طرنطية كة ى    
نة رم ونياني - ثيَناسة كة ى – جؤرة كاني – طرنطية كة ى    
 ضواردة مين
ريَكي وثيَكي – ثيَناسة كة ى – جؤرة كاني – طرنطية كة ى    
هاوسة نطي - ثيَناسة كة ى – جؤرة كاني – طرنطية كة ى   
 ثازدة مين
                              تاقي كردنة وة ى دووة م  (وة رزي ية كة م )
شازدة مين
ريَطاية كاني مة شقي وة رزشى
 1- مة شقي ماوة ماوة 2- مة شقي بة ردة وامي 3- مةشقي دوبارةبوونةوة .    
رؤلي راهيَنةر لة ماوةيي ئامادةكاري 
 حة ظدة مين
4- مة شقي بازنةيي  5- بليومترك. 6-فارتليكز  7- مة شقي عقلي .
  
 هة ذدة مين  
طفتؤطؤ نامةى   قوتابيان

نؤزدة مين
هةلبذاردن لة مةشقي وةرزشي
بيستة مين
بة كار هيناني ليَداني دل و نيشانة دة رة  لة باري مةشق
 بيست و ية كة مين
 تاقي كردنة وة ى ية كة م  (وة رزي دووة م)
 بيست و دووة مين
مةشقي هوايي (ئؤكسجيني) ,مةشقى ناهةوايي (نا ئؤكسجينى)
 بيست و سيهة مين
  ثرؤطرمة كاني  مة شق   
 بيست و ضواردة مين
 نمونة يك لة ية كة ى مة شق.
بيست و ثينج مين
طفتؤطؤ ى راثؤرتي قوتابيان  
بيست وشةشة مين
مةشق لة شويَني بةرزتر لة ئاستي دةريا
بيست وحة وتة مين
  ثيلاني وةرزشى راهيَنةري وةرزشي (تايبةتمةنديةكاني راهيَنةري وةرزشي سةركةوتوو)
بيست وهة شتة مين  
مة شقي تازة بيطة يشتوان.
بيست نؤية مين  

مةشق لة ئاستي بةرز,  ذمارةيي ثيَوانةيي وةرزشي 
  سيةمين
                         تاقي كردنة وة ى دووةم  (وة رزي دووة م)

ريساي دابة شكردني نمرة كان بة م شيوة ى خوارة وة ية : 
نمرة كاني وةرزي ية كة م
1- تاقي كردنة وة ى ية كة م                                                    15 نمرة
2- كوزات                                                            5  نمرة
كوي طشتي وةرزي ية كة م              	                     20نمرة   

نمرة كاني وةرزي دووةم
 1- تاقي كردنة وة ى ية كة م                                                    15 نمرة
3- راثورت + ئة ركة كان			                      5   نمرة
كوي طشتي وةرزي دووةم              	                               20  درجة    

تاقي كردنة وة ى كوتاي                                        60 درجة
نمرة كاني كوتاي                                             100درجة


     (هيوا خوازم سة ركة وت سة ر فراز بن ).
..........................................................................................................	
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