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 وةزارةتي خوَيندني بااَل وتوَيذينةوةي زانسيت
 زانكؤي سةالحةددين /هةولَير          
 ي جةستةيي وزانستة كؤلَيذي ثةروةردة  

  وةرزشيةكان                   
 
 
 

  كؤرس بوكي
 

 وةرزشي مةلةواني
Swimming 

 
 
 

 مكةية/  قؤناغ
 دووةمكؤرسي /  وةرزي خوَيندن

 (2022 - 2021) َيندنيخو بؤ سالي
  مامؤستاي بابةت

 .د.حتم صابر خؤشناوث
 
 
 

 
hatam.qader@su.edu.krd Email:  

Mobil: 07504545863  

mailto:hatam.qader@su.edu.krd
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سةركيةكان بؤ كارامةكاني مةلةةواني دواتةر فيَركردنةي     ماةفيَرخوازان بنقوتابيان وفيَركردني  /ئاماجني وانة
   سةربةست بةشيَوةيةكي ثراكتيكي. مةلةواني 

 
 %40 رةجني ساالنة/  هةلسةنطاندني وانة

 
 
 
 
 
 
 
 

 %60  منرةي تاقيكردنةوةي كؤتايي
 
 
 
 
 
 
 

 / اوةكانسةرض
   1( االسس واملفاهيم العلمية احلديثة يف تعليم وتددري  البدحا،ة    2016دريد جميد محيد احلمداني ) -1

  .  اربيل  مطحعة جامعة صالح الدين
 ( البحا،ة تعليم وتدري    بغداد  دار املرتضى2015،بني على كنحار العحودي ولقاء على النداوي ) -2
 ( البحا،ة االوملحية احلديثة   بغداد  مكتحة زاكي للطحاعة.2006مقداد البيد جعفر و،بن البيد جعفر ) -3
 ازيق.زقال( املحادئ العلمية للبحا،ة   جامعة 1999حممد على القط ) -4
 ( رياضة البحا،ة   جامعة بغداد  بيت احلكمة .1989عياش ) فيصل رشيد -5
 
 
 
 
 
 

  ييمنرةي تاقيكردنةوةي كؤتا

60% 

 %20 تيؤري %40 ثركتيكي

 %40رةجني ساالنة 

 %10 تيؤري %30 ثركتيكي
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 / بابةتةكان
 بابةتةكاني ثركتيكي تةكاني تيؤريبابة هةفتةكان

 تنظيم التنفس +الثقة مع املاء رينمايي طشيت بابةتةكاني مةلةواني  (1) ىفتههه

 (2)ى فتههه
 مةلةواني لةسةردةمي كؤنميَذووي  -1ميَذووى مةلةواني:

 ميَذووى مةلةواني لة سةردةمي نويَدا -2
 +مهارة الطفو / )طفو القرفصاء(
 )الطفو مبد الذراعني والرجلني(

 مهارة االنبياب االمامي واخللفي ميَذووى مةلةواني لة عيَراق -3 (3)ى فتههه
 ،ركة الرجلني وةرزشةكاني ئاوي (4)ى فتههه

 (5)ى فتههه

خؤ  -2 مةلةواني  -1:وةرزشي ئاوي  وميدانةكاني جؤر
 -5سةولَ ليَدان  -4 تؤثي ئاوي  -3هةلَدانةكان 

 -8سةماى ئاوي  -7 راوةماسي  -6 بةلةمي ضارؤكةدار
 -10خليسكان لةسةر ئاو  -9 مةلةواني ذيَر ئاو 

 رزطاركردن

 التنفس 

 (6)ى فتههه
 ريَطاو بوارةكاني مةلةواني:

 بوارةكاني مةلةواني، ني ريَطاكاني مةلةوا
 ربط ،ركة الرجلني مع التنفس

 االنبياب االمامي بتحريك الرجلني سوودةكاني مةلةواني (7)ى فتههه

 (8ى )فتههه

 كاريطةري مةلةواني لةسةر خانةكاني لةش
 كاريطةري ئاو هةواو تيشكي رؤذ -1
 كاريطةري لةسةر دلَ و كؤئةندامي سورِي خويَن -2
 لةسةر كؤئةندامي هةناسة كاريطةري -3
 كاريطةري لةسةر ماسولكةكان و كؤئةندامي جوولة -4
 كاريطةري لةسةر ئالَوطؤري خؤراكي -5
 كاريطةريةكاني لةسةر كؤئةندامي دةمار -6

 سحا،ة الكل 

 (9ى )فتههه
هؤكارة كاريطةرةكاني لةسةر ثرؤسةى فيَركردني 

هؤكارة  -2 هؤكاري دةرووني -1مةلةواني
 هؤكارة  فيزياييةكان -3 ؤجيةكانفيسيؤل

 ،ركة الذراعني

 (10ى )فتههه
 +ئامؤذطاري و ريَنمايي بؤ فيَرخوازة سةرةتاييةكان

 ئامؤذطاري وريَنمايي بؤ مامؤستايان
 ربط التنفس مع ،ركة الذراعني

 (11ى )فتههه
شيكاري هونةري بؤ  +شيَوازي هةلَبذاردني مةلةوانةكان

 مةلةواني سةربةست
 ا،ة الكاملةالبح

 %30االمتحان  %10تاقيكردنةوة  (12ى )فتههه

 


