
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 سنان عبد الحسين علي جوهر  االسم
 Sport.senan@yahoo.com البريد االلكتروني

 الساحة والميدان  اسم المادة
 32 مقرر الفصل
 أهداف المادة

 
 تعليم الفعاليات المذكورة في الخطة التدريسية 

التفاصيل األساسية 
 للمادة

 

مادة نظرية +مادة عملية لفعاليات الساحة والميدان ومواد 
 القانون 

 
 الكتب المنهجية

 

العاب الساحة والميدان  د. صريح عبد الكريم  و د.طالب 
 فيصل 

 
 المصادر الخارجية

 

 

 
 الفصل تقديرات

الفصل 
 الدراسي

االمتحانات  المختبر
 اليومية

االمتحان  المشروع
 النهائي

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

 معلومات اضافية
 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 االلعاب الفردية القســم :
 الثانية((المرحلة 

 الحسين سنان عبداسم المحاضر الثالثي :
 مدرساللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
 جامعة القادسية مكان العمل  :

 

mailto:Sport.senan@yahoo.com
mailto:Sport.senan@yahoo.com


 

 

  

 

 

 
 استمارة الخطة التدريسية للمادة

 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات العلميةالمادة  المادة النظرية التاريخ

بيان مفردات المادة وتوضيح طريقة  23/9/2015 1

 التدريس
  

   حرة للثاني 300شرح فعالية و 30/9/2015 2

   دورات (5رفع الياقة البدنية ) 7/10/2015 3

   دورات(6رفع الياقة البدنية ) 14/10/2015 4

   دورات(7رفع الياقة البدنية ) 21/10/2015 5

   دورات(8رفع الياقة البدنية ) 28/10/2015 6

   امتحان عملي والثاني  4/11/2015 7

   امتحان نظري 11/11/2015 8

    والوثب الطويلشرح فعالية  18/11/2015 9

   دورات (3رفع الياقة البدنية ) 25/11/2015 10

   دورات (4رفع الياقة البدنية ) 2/12/2015 11

    تمارين قوة  9/12/2015 12

    تمرين القفز من الثبات  16/12/2015 13

   امتحان عملي   23/12/2015 14

   امتحان نظري  30/12/2015 15

   امتحان نصف السنة   6/1/2016 16
 عطلة نصف السنة

   ورمي القرص شرح فعالية  21/2/2016 17

   شرح تكنيك الفعالية  28/2/2016 18

   دورات (3رفع الياقة البدنية )  6/3/2016 19

   دورات (5رفع لياقة بدنية )  13/6/2016 20

   أجراء تطبيق على الفعالية  20/3/2016 21

   امتحان عملي   27/3/2016 22

   امتحان نظري  3/4/2016 23

   حواجز 110شرح فعالية   10/4/2016 24

   رفع لياقة البدنية   17/4/2016 25

   رفع لياقة بدنية  24/4/2016 26

   تطبيق الفعالية   1/5/2016 27

   تطبيق مع التكنيك الجيد للفعالية   8/5/2016 28

   امتحان عملي   15/5/2016 29

   امتحان نظري   22/5/2016 30

   امتحان عملي نهائي   29/5/2016 31

   امتحان نظري نهائي   5/6/2016 32

 توقيع العميد :      : توقيع االستاذ 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 االلعاب الفردية القســم :
 الثانية((المرحلة 

 لحسينا سنان عبداسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
 جامعة القادسية مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Type your name here  :sinan abdulhussein ali 
E_mail Type your mail as   sport.senan@yahoo.com 
Title Type here course title/track and field events 
Course Coordinator Type here the came of course coordinator/32 
 
Course Objective 
 

 
Type here vourse objectives/Education events mentioned in 
the teaching plan 

 
Course Description 
 

 
Type here course description/ Games track and field d. Frank 
Abdul Karim and D.talib Faisal 

 
Textbook 

 
Type here textbook (title,author,edition,publisher,year) 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 
 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
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               & Scientific Research 

 

 

 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 23/9/2015 Statement vocabulary 

article and clarify 

teaching methods 

  

2 30/9/2015 Explain the effective 

ness of 3000 free 
  

3 7/10/2015 Raisin a fitness sessions 

5 
  

4 14/10/2015 Raisin a fitness sessions 

6 
  

5 21/10/2015 Raisin a fitness sessions 

7 
  

6 28/10/2015 Raisin a fitness sessions 

8 
  

7 4/11/2015 Practical exam   

8 11/11/2015 My exam   

9 18/11/2015 The effectiveness of the 

long jump 
  

10 25/11/2015 Raisin a fitness sessions 

3 
  

11 2/12/2015 Raisin a fitness sessions 

4 
  

12 9/12/2015 Strength exercises   

13 16/12/2015 Exercise jump stability   

14 23/12/2015 Practical exam   

15 30/12/2015 My exam   

16 6/1/2016    
Half-year Break 

17 21/2/2016 Explain the effectiveness 

of the  discs  
  

18 28/2/2016 Explain technique hits    

19 6/3/2016 Raisin a fitness sessions 

3 
  

20 13/3/2016 Raisin a fitness sessions 

5 
  

21 20/3/2016 Explain technique hits   

22 27/3/2016 Practical exam   

23 3/4/2016 My exam   

24 10/4/2016 Explain the effectiveness   

25 17/4/2016 Raisin a fitness sessions   

University:Qadisiyah 

College:physical education 

andsport science 

Department:individual games 

Stage:third andsecond 

Lecturer name:sinan abdul hussein 

Academic Status:teacher 

Qualification: 

Place of work: 
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               & Scientific Research 

 

 

 



26 24/4/2016 Raisin a fitness sessions   

27 1/5/2016 Application on the tilts    

28 8/5/2016 Application with good 

technique 
  

29 15/5/2016 Practical exam   

30 22/5/2016 My exam   

31 29/5/2016 Practical final exam    

32 5/6/2016 My final exam   

 Instructor Signature:     
 

 


