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 يـلـضـعـي الـبـصـعـك الـىافـتـال

اْ اٌرٛافك اٌؼضٍٟ اٌؼظثٟ احذ اٌمذساخ اٌثذ١ٔح اٌحشو١ح اٌرٟ ذمَٛ اعاعا ػٍٝ اٌرٕاعك ت١ٓ          

اٌؼاِح ٚا١ٌّٕٙح ٚػٕذ ِّاسعح  ػًّ اٌدٙاص٠ٓ اٌؼضٍٟ ٚاٌؼظثٟ اٌرٟ ٌٙا ا١ّ٘رٙا فٟ ح١اج اٌفشد

االٔشطح اٌش٠اض١ح اٌّخرٍفح ٚخاطح اٌرٟ ٠رطٍة االداء اٌحشوٟ ف١ٙا اٌٝ اعرخذاَ اوثش ِٓ ِدّٛػح 

٠ؼرثش ِٓ ِىٛٔاخ ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح اٌٙاِح اٌرٟ ذشذثظ ِثاششج تاالداء ػض١ٍح فٟ ٚلد ٚاحذ , وّا ٚ

وّا اْ اٌرٛافك اٌحشوٟ ٠ؼذ ِٓ اُ٘  شحٍح اال١ٌح .اٌثذٟٔ ٚذؼٍُ اٌّٙاساخ اٌحشو١ح ٌٍٛطٛي تٙا اٌٝ اٌّ

اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذٍؼة دٚسا وث١شا فٟ االسذماء تّغرٜٛ االداء اٌّٙاسٞ ٠ٚضداد دٚس ٘زٖ اٌظفح تشىً 

 وث١ش فٟ اٌّٙاساخ راخ اٌرى١ٕه اٌّؼمذ . 

ِٕذِدح ِغ اْ اٌرٛافك ٠ؼرثش ِٓ اٌظفاخ اٌثذ١ٔح اٌّشوثح ٚاٌرٟ ذرىْٛ ِٓ ِدّٛػح طفاخ           

تؼضٙا اٌثؼض ذشىً فٟ ِدّٛػٙا اٌىٍٟ اٌّىٛٔاخ اٌؼاِح ٌٍرٛافك , ٚذشًّ ٘زٖ اٌظفاخ اٚ 

اٌّىٛٔاخ اٌرٛافك ) اٌرٛاصْ , االحغاط تاال٠ماع , اٌششالح , اٌمذسج ػٍٝ اسذخاء اٌؼضٍح االسادٞ , 

ٚاٌششالح ٚاٌرٛاصْ  اٌرٕاعك اٌحشوٟ ( ٠ٚشذثظ اٌرٛافك تىث١ش ِٓ اٌظفاخ اٌثذ١ٔح االخشٜ ِثً اٌغشػح

ٚاٌذلح ف١ظٙش اسذثاط اٌرٛافك تاٌغشػح فٟ ِرطٍثاخ االداء اٌحشوٟ ِٓ إٌاح١ح اٌض١ِٕح , وّا ذظٙش 

طفح اٌششالح ٚاٌرٛاصْ ٚاٌذلح فٟ ِرطٍثاخ اٌحشوح ِٓ إٌاح١ح اٌشى١ٍح ٚاٌّىا١ٔح , اٞ ذحش٠ه اٌدغُ 

ِٓ االٔشطح اٌش٠اض١ح ػٍٝ اٌرٛافك واحذ  ٚاخضاءٖ تاٌذلح اٌّطٍٛتح خالي فشاؽ اٌّح١ظ , ٚذؼرّذ وث١ش

اٌؼٕاطش االعاع١ح الػذاد اٌش٠اضٟ ٌٍّغر٠ٛاخ اٌؼا١ٌح ِثً اٌؼاب اٌىشج ٚاٌغطظ .... اٌـخ ٚتٕاء ػٍٝ 

رٌه فاْ اٌرٛافك فٟ اتغظ ِؼا١ٔٗ ٠ؼٕٟ االداء اٌحشوٟ اٌغ١ٍُ تاٌغشػح ٚاٌذلح ٚاٌششالح اٌّطٍٛتح ِغ 

 .االلرظاد فٟ اٌدٙذ ٚلٍح االخطاء

ذٛافك اٌدٙاص اٌؼضٍٟ اٌؼظثٟ ٠ؼٕٟ لذسج اٌدٙاص اٌؼظثٟ ػٍٝ اسعاي وُ ِٓ االشاساخ ٚ         

اٌؼظث١ح اٌحشو١ح ٚاٌحغ١ح , ٠ّىٓ تٛعاطرٙا اٌرحىُ فٟ طث١ؼح االداء اٌحشوٟ ٔر١دح ذحم١ك اٌرٕغ١ك 

٠مَٛ وً ِٕٙا اٌّماتٍح ( تح١ث  –اٌّغاػذج  –ٚاٌرٛافك ت١ٓ اٌّدّٛػاخ اٌؼض١ٍح اٌّخرٍفح ) االعاع١ح 

ادج اٚ إٌمض فٟ االعرداتح اٌؼض١ٍح ٠ّىٓ اْ ٠ؤثش ٠تاٌمذس ٚاٌّذٜ إٌّاعة ٌالداء اٌحشوٟ , فاٌض

ػٍٝ االداء اٌحشوٟ ٚوٍّا ٠ر١ّض ػًّ اٌدٙاص اٌؼظثٟ ِغ اٌدٙاص اٌؼضٍٟ تاٌرؼاْٚ ٚاٌذلح أؼىظ 

اٌّداي اٌش٠اضٟ ذؼاس٠ف ٌمذ ٚضغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخثشاء فٟ ٚ . رٌه ػٍٝ ِغرٜٛ ذٛافك االداء اٌحشوٟ

 : , فاٌرٛافك اٌؼظثٟ اٌؼضٍٟ ٘ٛ ػثاسج ػٓ ٙح ٔظش وً ُِٕٙ ػذ٠ذج ٌٍرٛافك ذثؼا ٌٛخ
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ذٍه اٌحشواخ اٌرٟ ٠غرط١غ تٙا اٌفشد دِح اوثش ِٓ ِدّٛػح ػض١ٍح ِرشاتٙح اٚ ِرشاتٙح ِٓ  -

 اخضاء اٌدغُ فٟ اذدا٘اخ ِخرٍفح ٚتا٠ماع حشوٟ ع١ٍُ ٚفٟ صِٓ ٚاحذ . 

اعرخذاَ اٌحٛاط ِغ اخضاء اٌدغُ فٟ اْ ٚاحذ الداء ِٙاَ حشو١ح تظٛسج اٌمذسج ػٍٝ  -

 ذر١ّض تاالٔغ١ات١ح ٚاٌذلح.

 اٌحشواخاٌمذسج ػٍٝ اٌرحىُ فٟ اخضاء اٌدغُ اٌّشرشوح فٟ اٌحشوح اٌّؤداج ٚاٌرٕغ١ك ت١ٓ  -

ِخرٍفح اٌشىً ٚاالذداٖ ٚادِاخٙا فٟ اطاس ٚاحذ ٠ر١ّض تاٌغالعح ٚاٌذلح فٟ اٌٛطٛي ٌٙذف 

 وح.اٌحش

 . صس اٌدٙاص اٌؼظثٟ ِغ اٌدٙاص اٌؼضٍٟ الداء حشواخ ذرغُ تاٌذلح ٚاٌدّاي ٚاالٔغا٠ث١حآذ -

 اهميت الجهازين العصبي والعضلي ودورهما في تحقيك التىافك 

اْ اٌّمظٛد تاٌرٛافك ِٓ إٌاح١ح اٌفغ١ٌٛٛخ١ح تأٗ اٌمذسج ػٍٝ اٌرٕاعك ت١ٓ اٌدٙاص٠ٓ اٌؼظثٟ           

 ,  االداء االفضً ػٕذ اٌم١اَ تحشواخ ذر١ّض تظؼٛتح االداء ِثً اٌّٙاساخ اٌحشو١حٚاٌؼضٍٟ ٌرحم١ك 

اْ اٌرٛافك ٠ؼرّذ ػٍٝ عالِح اٌرؼاْٚ ٚاٌرشاتظ اٌّرىاًِ ت١ٓ وً ِٓ اٌدٙاص٠ٓ اٌؼضٍٟ ٚاٌؼظثٟ ار 

وٟ ٠رُ اٌرٛافك ٚ . وّا أٗ ٠حراج ٌىفاءج ٘ز٠ٓ اٌدٙاص٠ٓ الِىاْ اداء اٌحشواخ ػٍٝ افضً طٛسج

ٍٟ ٌٍدغُ ال تذ ٚاْ ٠ؼًّ اٌدٙاص٠ٓ اٌؼضٍٟ ٚاٌؼظثٟ ِؼا فٟ ذٕاعك حرٝ ٠رّىٓ اٌدغُ ِٓ اداء اٌى

حشوح ٚاحذج اٚ ػذج حشواخ ِرٕاعمح عٛاء وأد اساد٠ح اٚ ال اساد٠ح ػِّٛا فال تذ اْ ذؼًّ 

اٌؼضالخ ِغ االػظاب فٟ ذٕاعك حرٝ ٠ّىٓ ذحش٠ه االخضاء اٌّطٍٛتح ترٛافك ٚذذسج حرٝ ذٕرٟٙ 

 .ح ٠ٚذي اٌرٛافك ػٍٝ اسذفاع ِغرٜٛ االداء ٌؼًّ اٌّخاٌحشو

 ه ـاتـمـيـسـقـي وتـلـضـعـالي ـبـصـعـالك ـىافـتـىاع الـان

 ٕ٘ان ػذج ذمغ١ّاخ الٔٛاع اٌرٛافك ِٕٙا : 

 اٚال / تإٌغثح ٌٍٕشاط اٌش٠اضٟ , ٠مغُ اٌرٛافك اٌٝ : 

 االعاع١ح واٌّشٟ ٚاٌدشٞ ٚاٌرغٍك .اٌرٛافك اٌؼاَ : ٠ٚظٙش فٟ اداء اٌّٙاساخ اٌحشو١ح  -1

اٌرٛافك اٌخاص : ٠ٚظٙش فٟ اداء اٌحشواخ اٌرٟ ذرالئُ ِغ طث١ؼح إٌشاط اٌش٠اضٟ اٌّّاسط ِٓ  -2

 ح١ث ذٛص٠غ عش٠اْ اٌمٛج ٚشىً االداء . 

فّثال فٟ وشج اٌغٍح ٠ثشص دٚس اٌرٛافك اٌخاص ِٓ خالي ذثادي اٌىشج ت١ٓ ا١ٌذ اٌٛاحذج اٚ ا١ٌذ٠ٓ ٚٔمطح 

 ِحذدج تإٌغثح ٌحٍمح اٌغٍح اٚ اٌٍٛحح ِغ ِراتؼح إٌظش ٚ٘ىزا فٟ خ١ّغ االٔشطح اٌش٠اض١ح اٌّخرٍفح. 



 جمهورية العراق                                                             
  اللياقة البدنيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                          المـــادة : 

  األولىجـامـعـة األنـبــار                                                                     المرحلة :           
 ة البدنية وعلوم الرياضة       كلية التربي

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                 

 دادــإع                                                                                                                              
              بيسيحمد صادق الك  م  م.                                                                                

 التدريسي بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                                                             
 جامعة االنبار                                                                                

 
 

  Fleishmanثا١ٔا / ذمغ١ُ ف١ٍشّاْ 

اٌحشوٟ اٌزٞ ٠رطٍة اعرخذاَ ا١ٌذ٠ٓ ِؼا اٚ تاٌمذ١ِٓ ِؼا اٚ ذٛافك االطشاف : ٠ظٙش فٟ االداء  -1

 ا١ٌذ٠ٓ ٚاٌمذ١ِٓ ِؼا . 

 اٌرٛافك اٌىٍٟ ٌٍدغُ : ٠ٚظٙش رٌه فٟ حشوح اٌدغُ وىً .  -2

٠ٚظٙش ٘زا إٌٛع ِٓ اٌرٛافك فٟ حشوح اٌدغُ تاٌىاًِ فٙٛ ٠رّثً فٟ وفاءج اٌالػة ِٚمذسذٗ فٟ 

ِٓ اٌشٛائة اٚ اٌمطغ اٌّفاخئ فٟ ِغاس اٌحشوح ٚأغ١اتٙا االداء تظٛسذٙا اٌّرٕاعمح ِغ اٌرخٍض 

 ٚتزٌه ذىْٛ اٌحشوح اٌّشوثح اٚ اٌّؼمذج اوثش دلح ٚثثاذا .

 Clarkثاٌثا / ذمغ١ُ والن 

 ذٛافك اٌمذَ ٚاٌؼ١ٓ : ِثً س٠اضح وشج اٌمذَ ..... اٌـخ .  -1

 ذٛافك ا١ٌذ ٚاٌؼ١ٓ : ِثً س٠اضح وشج اٌغٍح ..... اٌـخ -2

 

  كـىافـتـت الـيـمـنـل تـائـرق ووسـط

 -اٌٝ اْ طشق ذ١ّٕح اٌرٛافك اٌحشوٟ ٟ٘ : وجيه محجىب ٠ش١ش 

 اٌثذء اٌؼادٞ ِٓ اٚضاع ِخرٍفح واداء ٌٍرذس٠ة . -

 اداء اٌّٙاساخ تاٌطشف اٌؼىغٟ . -

 ذم١ذ عشػح ٚا٠ماع االداء اٌحشوٟ ٚذحذ٠ذ ِغافح اداء اٌّٙاسج .  -

 احً اٌحشوح .ص٠ادج ِغرٜٛ اٌّماِٚح فٟ اداء ِش -

  .االداء فٟ ظشٚف غ١ش طث١ؼ١ح -
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اٌٝ أٗ ػٕذ ذ١ّٕح ػٕظش اٌرٛافقك فقٟ وث١قش ِقٓ االح١قاْ  (اميرة حسن , وماهر حسن)ٚذٛضح        

لذ ٠رطٍة فٟ اداء٘ا اشرشان اوثش ِٓ ػٕظش ِٓ اػضاء اٌدغُ , ٚاوثقش ِقٓ اشقاسج ػظقث١ح , ٚوٍّقا 

صاد اوثش ِٓ ػضٛ ِٓ اػضاء اٌدغقُ ٚاوثقش ِقٓ اشقاسج ػظقث١ح , وٍّقا صادخ اخقضاء اٌدغقُ اٌؼاٍِقح 

خاطقح ارا وقاْ خقضء ِقٓ اٌدغقُ ٠ؼّقً فقٟ اذدقاٖ ِؼقاوظ ٚاٌّرحشوح ٚوٍّا صادخ طقؼٛتح اٌرّقش٠ٓ ٚ

 .ٌٍدضء االخش

ٚأٗ تٕاءا ػٍٝ ٘زا اٌرشو١ة اٌّؼمذ ٌظفح اٌرٛافك فاْ ذ١ّٕرقٗ  (ابى العال احمذ عبذ الفتاح)٠ٚزوش        

ذشذثظ ا٠ضا تر١ّٕح ِخرٍف اٌظفاخ اٌثذ١ٔح اٚ اٌّٙاس٠ح اٚ االػذاد اٌخططٟ اٚ االػذاد إٌفغٟ , ح١قث 

ذاث١ش رٌه اٌقٝ اٌرٛافقك ١ٌّٕقٛ تشقىً ِرقٛاصٞ ٌّٕقٛ ِثقً ٘قزٖ اٌظقفاخ اٌّخرٍفقح ٌدٛأقة االػقذاد  ٠ٕرمً

اٌش٠اضٟ , ٚػٍٝ عث١ً اٌّثاي فاْ اٌّمذسج ػٍٝ االسذخاء اٌؼضقٍٟ ٚاٌقرخٍض ِقٓ اٌرقٛذشاخ اٌؼضق١ٍح 

ٌرحًّ وّا اٌضائذج ٠شذثظ تااللرظاد٠ح فٟ تزي اٌدٙذ , ٚتاٌراٌٟ ذاخ١ش ظٙٛس اٌرؼة , اٞ ٠شذثظ تظفح ا

  .٠حغٓ االداء اٌّٙاسٞ ٚاٌخططٟ ٌٍش٠اضٟ

اٌٝ ػذج اػرثاساخ ٠دة ِشاػاذٙا ػٕقذ ذ١ّٕقح ِىقْٛ اٌرٛافقك  (عصام الذين عبذ الخالك)٠ٚش١ش         

 -اٌؼضٍٟ اٌؼظثٟ ٟٚ٘ :

 ص٠ادج ذّش٠ٕاخ اٌرٛافك اٌخاطح تح١ث ٠ّىٓ ذ١ّٕرٙا ػٓ طش٠ك اٌحشوح راذٙا .  -

 س االداء ٌٍرّش٠ٓ حرٝ ذثثد االعرداتح اٌؼض١ٍح ٌالداء اٌحشوٟ . ا١ّ٘ح االعرّشاس ترىشا -

 .ضشٚسج اٌرذسج ِٓ اٌحشواخ اٌثغ١طح اٌٝ اٌحشواخ اٌّشوثح -

           


