الجامعة  :الموصل
الكلٌة  :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
القسم  :االلعاب الفردٌة
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثً :غٌداء سالم عزٌز
اللقب العلمً  :استاذ
المؤهل العلمً :دكتوراه
مكان العمل  :كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

جمهىريت العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقىيم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البرٌد االلكترونً
اسم المادة
مقرر الفصل
أهداف المادة
التفاصٌل االساسٌة للمادة
الكتب المنهجٌة
المصادر الخارجٌة
تقدٌرات الفصل

معلومات اضافٌة

د .غٌداء سالم عزٌز
Yosir2001@yahoo.com
اللٌاقة البدنٌة

تعلٌم الطالبات اهمٌة اللٌاقة البدنٌة وكٌفٌة تطوٌر العناصر البدنٌة
اهمٌة اللٌاقة البدنٌة وفوائدها وطرق تطوٌر عناصر اللٌاقة البدنٌة فضال
عن التغذٌة قبل وفً اثناء وبعد المسابقات .
االعداد البدنً للنساء
 اللٌاقة البدنٌة وطرق تحقٌقهاالفصل الدراسي
االول
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االمتحان النهائي
نظري
عملي
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الجامعة  :الموصل
الكلٌة  :التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
القسم  :االلعاب الفردٌة
المرحلة  :األولى
اسم المحاضر الثالثً :غٌداء سالم عزٌز
اللقب العلمً  :استاذ
المؤهل العلمً :دكتوراه
مكان العمل  :كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

جمهىريت العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقىيم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
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التارٌخ

المادة النظرٌة

المادة العلمٌة

اللٌاقة البدنٌة – تعرٌفها  -فوائدها
االهمٌة االجتماعٌة
االهمٌة العقلٌة
االهمٌة الصحٌة
االهمٌة النفسٌة
االهمٌة االنتاجٌة والدفاع عن الوطن
االحماء – التغٌرات الفسلجٌة التً تحدث نتٌجة االحماء  -االمور
التً ٌجب مراعاتها فً عملٌة االحماء
التهدئة – طرق اعادة الجسم الى حالته الطبٌعٌة
القوة العضلٌة – انواعها – اشكال االنقباضات العضلٌة
االنقباض العضلً االٌزومتري – اهمٌته – عٌوبه – مزاٌا التدرٌب
االٌزومتري – االمور التً ٌجب مراعاتها عند تنمٌته
االنقباض العضلً االٌزوتونً – أهمٌته
امتحان نظري
امتحان عملً
االنقباض العضلً االكسوتونك واالكسنترك
السرعة – اقسامها – انواعها – العوامل المؤثرة علٌها
المطاولة – انواعها – اسباب تفوق الرجل على المرأة فً عنصر
المطاولة

عطلة نصف السنة
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
توقيع االستاذ

االنشطة الهوائٌة – انواعها – فوائدها
االنشطة الالهوائٌة – انواعها – فوائدها
الرشاقة – أهمٌتها – طرق تنمٌتها
المرونة – انواعها – أهمٌتها – العوامل المؤثرة علٌها – االسس
التً ٌجب مراعاتها عند تنمٌتها
التوازن – انواعه – العوامل التً ٌعتمد علٌها
التغذٌة قبل وفً اثناء المسابقة التً ٌستمر ادائها اكثر من  31دقٌقة
المضار الصحٌة للكحول
المنشطات – اآلثار السلبٌة الستخدام عقار االمفٌتامٌن
المضاعفات السلبٌة الستخدام الدم كمنشط
مضاعفات استخدام عقار انابولٌك ستروٌدس
امتحان نظري
امتحان عملً

توقيع العميد

المالحظات

