
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 حسن عبد الهادي لهيمص  االسم
 h.lhemus@yahoo.com البريد االلكتروني

 كرة القدم داخل الصاالت  اسم المادة
 محاضرة تعليمية 32اسبوع * ا محاضرة =  32  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 القدم داخل الصاالت( التكتيك والتكنيك وقانون اللعبة )كرة

 التفاصيل االساسية للمادة
 

تعلم المهارات االساسية بكرة القدم داخل الصاالت و تعلم وتطبيق القانون 
 بشكل نظري وعملي .الخاص باللعبة 

 
 الكتب المنهجية

 

 / الحكم الدولي علي صبحيقانون كرة القدم داخل الصاالت -1

 / عماد زبير احمدالتكتيك والتكنيك في خماسي كرة القدم -2

 
 المصادر الخارجية

 

   FIFAالموقع الرسمي لالتحاد الدولي للعبة 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

25% - - - 50% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 جمهورية العراق

وزارة التعليم 

الي والبحث الع

 العلمي

جهاز االشراف 

 والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
التربية الكلية :

البدنية وعلوم 
 الرياضة
االلعاب القســم :

 الفرقية
 الرابعةالمرحلة :

اسم المحاضر 
حسن الثالثي :

 عبدالهادي
اللقب العلمي 

 مدرس:
المؤهل العلمي 

ماجستير تربية :
 رياضية

مكان العمل  
التربية البدنية :

وعلوم الرياضة 
 جامعة القادسية

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 استمارة الخطة التدريسية للمادة

 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   (1,2مواد القانون ) 13/9/2015 1

   (3,4مواد القانون ) 20/9 2

   (5,6مواد القانون ) 27/9 3

   (7,8مواد القانون ) 4/10 4

   (9,10مواد القانون ) 11/10 5

   (11,12مواد القانون ) 18/10 6

   (13,14مواد القانون ) 25/10 7

   (15,16مواد القانون ) 1/11 8

   (17مواد القانون ) 8 9

   الصفات البدنية )القوة وانواعها ( 8/11 10

   الصفات البدنية السرعة وانواعها  15/11 11

   الصفات البدنية المطاولة وانواعها 22/11 12

   الصفات البدنية المرونة و الرشاقة 29/11 13

   ام الالكتيكي النظ 6/12 14

   النظام الهوائي 13/12 15

انظمة انتاج الطاقة النظام  27/12 16

 الفوسفاجيني

  

 عطلة نصف السنة

   تاريخ نشوء اللعبة 17/1/2016 17

   االسس العامة للتدريب في كرة القدم 24/1 18

اهداف التدريب في كرة القدم داخل  31/1 19

 الصاالت

  

   بة خماسي كرة القدممميزات لع 7/2 20

   الواجبات التربوية والتعليمية 14/2 21

   مبادىء التدريب الرياضي 21/2 22

23 28/2    

24 6/3    

25 13/3    

26 20/3    

27 27/3    

28 3/4    

   اساليب الدفاع / مميزاتها وعيوبها 10/4 29

   اساليب الهجوم  17/4 30

   ب طرائق التدري 24/4 31

   امتحان نظري 1/5 32

 جمهورية العراق

وزارة التعليم 

العالي والبحث 

 العلمي

جهاز االشراف 

 والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 الجامعة :
 الكلية :

 القســم :
 المرحلة :

اسم المحاضر 
 الثالثي :

 اللقب العلمي :
 المؤهل العلمي :

 مكان العمل  :

 



 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor LHEMUS HASAN  
E_mail h.lhemus@yahoo.com 
Title Futsal 
Course Coordinator 32-week lecture * 1 = 32 educational lecture 
 
Course Objective 
 

 
Tactics and technique of the game Act (Futsal) 

 
Course Description 
 

 
Learn the basic skills of football indoors and learning and the 
application of the game is theoretical and practical law 

 
Textbook 

 
1-  Football Futsal law / international referee Ali Sobhi 

2- tactics and technique in five soccer / Emad Zubair 
Ahmed  

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

(25%) - - ---- (50%) 
 
 
General Notes 
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University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer 

name: 

Academic 

Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 13/9/2015 Articles of the law (1,2)   

2 20/9 Articles of the law(3,4)   

3 27/9 Articles of the law(5,6)   

4 4/10 Articles of the law(7,8)   

5 11/10 Articles of the law(9,10)   

6 18/10 Articles of the law(11,12)   

7 25/10 Articles of the law(13,14)   

8 1/11 Articles of the law(15,16)   

9 8 Articles of the law(17)   

10 8/11 Physical attributes (strength 

and kinds) 

  

11 15/11 Physical attributes and their 

types Speed 

  

12 22/11 Physical attributes and their 

types Almtaulh 

  

13 29/11 Physical attributes of 

flexibility and agility 

  

14 6/12 Lactic system   

15 13/12 Antenna system   

16 27/12 Energy production system 

Alphusvegene Systems 

  

Half-year Break 

17 17/1/2016 The evolutionary history 

of the game 

  

18 24/1 General principles for 

training in football 

  

19 31/1 Training objectives in 

Futsal 

  

20 7/2 Game features five 

football 

  

21 14/2 Educational duties   

22 21/2 The principles of sports 

training 

  

23 28/2    

24 6/3    

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer 

name: 

Academic 

Status: 

Qualification: 

Place of work: 
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25 13/3    

26 20/3    

27 27/3    

28 3/4    

29 10/4 Defense / advantages and 

disadvantages methods 

  

30 17/4 Attack methods   

31 24/4 Training methods   

32 1/5 exam   
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


