
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 حيدر مهدي سلمان  االسم
 Haider.mahdi70@yahoo.com البريد االلكتروني

 سباحة اسم المادة
 ساعة 60ساعة =  2 ×اسبوع  30 مقرر الفصل
 الخطة التدريسية تعليم المهارات المذكورة في اهداف المادة

 وبعض مواد القانون  السباحةمادة نظرية + مادة عملية لمهارات  اصيل االساسية للمادةالتف
  الكتب المنهجية

االسس العلمية لتعلم السباحة والتدريب عليها ) ماهر احمد  -1 المصادر الخارجية
 ومصطفى احميد(

)محمد حسين محمد تدريس السباحة في مناهج التدريبية الرياضية  -2
 عبد المنعم(

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %40مثلا  - %10مثلا  %15مثل %35مثلا 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 

  

 جمهورية العراق

 العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 

 جامعةالقادسيةالجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضةالكلية :

 االلعاب الفرديةالقســم :
 االولىالمرحلة :

 حيدر مهدي سلمان : اسم المحاضر
 مدرساللقب العلمي :

 الدكتوراه المؤهل العلمي :
 جامعةالقادسية مكان العمل  :

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 للمادةاستمارة الخطة التدريسية 
 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   المبادئ االساسية للتعلم 25/10/2015 1

   اهمية السباحة وفوائدها 1/11/2015 2

   العوامل المؤثرة في التعلم 8/11/2015 3

   كيفية االستفادة من القوانين الفيزيائية لتعلم السباحة 15/11/2015 4

   اثر السباحة على الحالة النفسية 22/11/2015 5

   تاثير السباحة على الخلية الجسمية 29/11/2015 6

   تاثير السباحة على القلب والدوران 6/12/2015 7

   اثر السباحة على الجهاز التنفسي 13/12/2015 8

   نصائح وارشادات لمتدربين والمدربين 20/12/2015 9

   السباحة الحرة نبذة تاريخية 27/12/2015 10

   وضع الجسم وحركة الذراعين في السباحة الحرة 3/1/2016 11

توافق حركة الذراعين والرجلين والتنفس في السباحة  10/1/2016 12

 الحرة

  

   سباحة الظهر وضع الحسم 17/1/2016 13

   حركة الذراعين والرجلين في السباحة على الظهر 24/1/2016 14

التنفس وحركة الراس والتوافق بينهما في السباحة على  31/1/2016 15

 الظهر

  

   امتحان الفصل االول 31/1/2016 16

 عطلة نصف السنة

   سباحة الصدر وضع الجسم 14/2/2016 17

   حركة الذراعين والرجلين في السباحة على الصدر 21/2/2016 18

والذراعين والتنفس في السباحة توافق حركة الرجلين  28/2/2016 19

 على الصدر

  

   سباحة الفراشة وضع الجسم 6/3/2016 20

   حركة الذراعين والرجلين في سباحة الفراشة 13/3/2016 21

توافق حركة الرجلين والذراعين والتنفس في سباحة  20/3/2016 22

 الفراشة

  

   البدء لكافة انواع السباحة 27/3/2016 23

   الدوران لكافة انواع السباحة 3/4/2016 24

   القفز الى الماء 10/4/2016 25

   انقاذ الغريق وانواعه 17/4/2016 26

   التخطيط في رياضة السباحة 24/4/2016 27

   بعض الفقرات من القانون الدولي للسباحة 1/5/2016 28

   التطبيق العملي  8/5/2016 29

   التطبيق العملي  15/5/2016 30

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 

 جامعةالقادسية الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضةالكلية :

 الفرديةااللعاب القســم :
 االولىالمرحلة :

 حيدر مهدي سلمان : اسم المحاضر
 مدرس اللقب العلمي :

 الدكتوراه المؤهل العلمي :
 جامعةالقادسية مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Haider Mahdi salman 
E_mail Haider.mahdi70@yahoo.com 
Title swimming 
Course Coordinator 30-hour week × 2 = 60 hours 
Course Objective Teaching skills mentioned in the teaching plan 
Course Description Article theory + material practical skills of 

swimming and some articles of the law 
Textbook  
 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 
General Notes  
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University: University of Qadisiya 

College: Physical Education and Sports Science 

Department: Individual Games 

Stage: First 

Lecturer name: Haider Mehdi 

Academic Status: 

Qualification: Ph.D. 

Place of work: University of Qadisiya 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 25/10/2015 The basic principles of 

learning 
  

2 1/11/2015 The importance and benefits of 

swimming 
  

3 8/11/2015 Factors affecting the learning   

4 15/11/2015 How to take advantage of the 

laws of physics to learn to 

swim 

  

5 22/11/2015 After swimming on mental 

state 
  

6 29/11/2015 The effect of swimming on 

somatic cell 
  

7 6/12/2015 The effect of swimming on the 

heart and circulation 
  

8 13/12/2015 After swimming on the 

respiratory system 
  

9 20/12/2015 Tips and guidance for trainees 

and trainers 
  

10 27/12/2015 Free swimming brief history   

11 3/1/2016 Body position and movement 

of the arms in the free 

swimming 

  

12 10/1/2016 The movement of the arms and 

legs and breathing consensus 

in the free swimming 

  

13 17/1/2016 Laid back rebate pool   

14 24/1/2016 The movement of arms and 

legs in swimming on the back 
  

15 31/1/2016 Breathing and movement of 

the head, and compatibility 

between them in swimming on 

the back 

  

16 31/1/2016    

Half-year Break 

17 14/2/2016 Breaststroke postural   

18 21/2/2016 Arms and legs in a swimming 

motion on the chest 
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19 28/2/2016 The movement of legs and 

arms, breathing in swimming 

agree on the chest 

  

20 6/3/2016 Butterfly pool postural   

21 13/3/2016 Arms and legs move in the 

butterfly 
  

22 20/3/2016 The movement of legs and 

arms, breathing in the pool 

agree Butterfly 

  

23 27/3/2016 Start for all types of swimming   

24 3/4/2016 Rotation for all types of 

swimming 
  

25 10/4/2016 Jumping into the water   

26 17/4/2016 Save a drowning man and 

types 
  

27 24/4/2016 Planning in the sport of 

swimming 
  

28 1/5/2016 Some paragraphs of the 

international law of the pool 
  

29 8/5/2016 Practical application   

30 15/5/2016 Practical application   
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

 


