
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ضرام موسى عباس  االسم

 dhr_musa@yahoo.com البريد االلكتروني

 الساحة والميدان اب الع اسم المادة

 ( ساعة اسبوعيا 4) مقرر الفصل

 فس لديهن وحب النظام والجد بالعملتعليم الطالبات أداء المهارات الخاصة بهذه المادة وخلق الثقة بالن اهداف المادة

الفعاليات الخاصة إجراء تمارين تحضيرية عامة وخاصة من الوقوف ومن الجلوس والتدرب على  التفاصيل االساسية للمادة

المراحل التكنيكية ات من فضالً عن التعرف على المواد النظرية الخاصة بهذه الفعالي  الساحةبالعاب ا

 وغيرها 

 ريسان خريبط : العاب الساحة والميدان  يةالكتب المنهج
األسس النظرية والميكانيكية في تدريب الفعاليات العشرية للرجال قاسم حسن حسين : 

 1987،والسباعية للنساء 

 
 المصادر الخارجية

 

  2009: موسوعة العاب الساحة والميدان ، وآخرونعامر فاخر شغاتي   -   
 2005ي العاب القوى  ،كمال جميل الربض :الجديد ف-   
   2008صريح عبد الكريم : القانون الدولي ، -   
والتحليلية والفنية في فعاليات  ةقاسم حسن حسين وأيمان شاكر :األسس الميكانيكي -   

  2000الميدان والمضمار ،
              

 
 تقديرات الفصل

 ائياالمتحان النه الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول 

 نظري عملي نظري عملي

15% 10% 15% 10%  50% 

 
 معلومات اضافية

 

(در 10المادة العملية و)  ( درجة15من )حان واحد إجراء في كل فصل دراسي امتسيتم      
   جة المادة النظرية

 جدول الدروس االسبوعي
 الخميس  االربعاء  الثالثاء  االثنين  االحد الوقت 

8.30 - 10.10      

 ا2ساحة   أ2ساحة    12.10 - 10.30

   ب2ساحة  ب2ساحة   2.10 -12.30

2.30- 4.10      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 العلمي جهاز االشراف والتقويم

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
  البدنية وعلوم الرياضةالتربية  الكلية :

 االلعاب الفردية  القســم :
 الثانيةا المرحلة :

ضرام موسى  اسم المحاضر الثالثي :
 عباس 

 استاذ مساعد اللقب العلمي :
 ماجستير  المؤهل العلمي :

كلية  –جامعة القادسية  مكان العمل  :
دنية وعلوم البالتربية 
 الرياضة

mailto:dhr_musa@yahoo.com


 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 (2016 -2015فصلين الدراسيين للعام )ال عبااسالسنوي على  توزيع مفردات المنهج جدول

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 23 /9 / 

2015  

قة التدريس وكيفية بيان مفردات المادة وتوضيح طري

 على االمتحانات اليومية والفصلية توزيع الدرجة 

محاضرة تعريفية  لياقة بدنية 

بالمادة واسلوب 

 المدرس 

التدرب  –لياقة بدنية  م800المراحل الفنية لركض مسافة   2

على األداء العملي 

 م800لفعالية 

. يعرف الطالب 

نيك الصحيح التك

 والتكنيك الخاطئ.

. يعرف اقصر 

 الطرق للتعلم

 م800الخطوات التعليمية لمسافة   3

 م800القواعد القانونية لمسافة   4

التدرب على األداء  م1500المواصفات الخاصة بمسابقة   5

العملي لفعالية 

 م1500

إتقان  المراحل 

 الفنية

. تصحيح األخطاء 

الشائعة بالممارسة 

 0التدريبو

 م1500المراحل الفنية لمسافة   6

 

 م 1500الخطوات التعليمية لمسافة  7

8  

التدريب على األداء  م1500القواعد القانونية لمسافة   9

العملي لحمل عصا 

الزانة والركضة 

التقربية وغرس 

 العصا بالصندوق

 

 القفز بالزانهالمواصفات والقياسات الخاصة بفعالية   10

 المراحل الفنية لفعالية القفز بالزانة  11

التدريب على األداء  التعليمية لفعالية القفزالخطوات   12

 العملي للقفز والهبوط

 

 للفعالية األخطاء الشائعة  13

 القواعد القانونية للقفز بالزانة  14

 الفصل االول امتحان  15

 عطلة نصف السنة  2016/  2/   7

التدريب على األداء  مقدمة عن فعالية الوثبة الثالثية  16

 العملي لفعالية الوثب

 

 المراحل الفنية لوثبة  17

  األخطاء الشائعة  18

  القواعد القانونية  19

التدريب على األداء  المواصفات والقياسات الخاصة بفعالية رمي القرص  20

العملي لفعالية رمي 

 القرص داخل الدائرة

 

  المراحل الفنية لرمي القرص  21

  األخطاء الشائعة القواعد القانونية  22

أداء عملي لفعالية  م حواجز100المراحل الفنية لفعالية   23

 م حواجز100

 

  األخطاء الشائعة   24

  القواعد القانونية  25

التدريب على أنواع  طرق وأنواع التسليم والتسلم  26

لم   التسليم والتس

أداء عملي لفعالية 

  البريد

  

 

  م400× 4المواصفات والقياسات الخاصة بفعالية البريد   27

  األخطاء الشائعة  28

  القواعد القانونية  29

   امتحان الفصل الثاني  30

  االمتحانات النهائية   

    

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 البدنية وعلوم الرياضةالتربية  الكلية :

 ع االلعاب الفردية  فر القســم :
 لثانيةاالمرحلة : 

  ضرام موسى اسم المحاضر الثالثي : 
 استاذ مساعدلمي :اللقب الع

 المؤهل العلمي : الماجستير 
كلية  –جامعة القادسية  مكان العمل  :

البدنية وعلوم التربية الرياضية 
 الرياضة

 



 

 

 

  رئيس الفرع : توقيع                                 توقيع االستاذ :

توقيع             

 العميد :

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Course Instructor Dharam Musa Abbas 
E_mail Dhr_musa@yahoo.com 

Title Games track and field 
Course Coordinator (4) hours per week 

 
Course Objective 
 

Teach students skills performance of this article and the creation 
of self-confidence andlove to have the system and seriously 
work 

 
Course Description 
 

Conducting exercises preparatory public and private stand up 
and sit down and practice on special events Aalsahh athletics as 
well as to identify the specific theoretical subjects such events of 
stages and other Altknikih 

    
 

 
Textbook 

Resan Kahribt: Games track and field 
Qassim Hassan Hussein: the theoretical foundations and 
mechanical training decimal events for men and women of 
Seven, 1987 

 

 
References 

- Amer Luxury Hgati and Others: Encyclopedia of Games track 

and field 0.2009 

   -kamal Beautiful Rabd: New in athletics 0.2005 

   - Explicit Abdul Karim: international law 0.2008 

   - Qasim Hassan Hussein, Iman Shaker: mechanical, analytical 

and technical foundations in the events of track and field 0.2000 
    

 

Course Assessment 
First semester  Second 

semester 
final exam   

25% 2 550   
 
 
General Notes 
 

  Will be conducted in each semester exam is one of the (15) Article degree 

process and (10) the degree Article theory 

 

University:Al-Qadisiya 

College: Physical Education                     

Department: Branch individual games Theortical 

Sciences 

Stage: Second 
Third 

Lecturer name: Dharam Musa Dharam 

Musa Alaa' Jabar 

Academic Status: Assistant Professor 
Assistant Professor  

Qualification: M.A 

Place of work: Al-Qadisiya University - 

Physical Educatio 

 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 
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Course  weekly Outline                             
week 

Date 
Topics Covered Lab. 

Experiment 
Assignments 

Notes 

1  

Statement vocabulary article and to clarify 

the method of teaching and how to 

distribute class daily, quarterly exams 

  

2  Technical stages to run a distance of 800 m   

3  Educational steps for a distance of 800 m   

4  Legal rules for a distance of 800 m   

5  
Private competition in 1500 Specifications 

 

  

6  

 

Technical stages for a distance of 1500 m 

 

  

7  
Educational steps for a distance of 1500 m 

 

  

8  
Legal rules for a distance of 1500 m 

 

  

9  

Specifications and measurements 

effectively own pole vault 

 

  

10  

Technical stages of the effectiveness of pole 

vault 

 

  

11  
Educational steps to effectively jump 

 

  

12  
Common mistakes effectiveness 

 

  

13  Legal rules to jump pole vault   

14  

 

Legal rules to jump pole vault 

 

  

15  The first chapter exam    

University:Al-Qadisiya 

College: Physical Education 

Department: Branch individual games 

Stage: : Second 

Lecturer name: Dharam Musa 

Academic Status: : Assistant Professor 

Qualification:  

Place of work: Al-Qadisiya University 

- Physical Educatio 

 

 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 
 



 

02/07/2016 Half Year holiday Half-year Break 

Mid-Year Test  

16  

Introduction to the effectiveness of triple 

jump 

 

 

  

17  
Technical stages of Wathba 

 

  

18  
common mistakes 

 

  

19  
Legal rules 

 

  

20  

Specifications and Measurements own 

effectively discus 

 

  

21  
Technical stages of the discus 

 

  

22  
Common Mistakes legal rules 

 

  

23  

Technical stages of the effectiveness of the 

100m hurdles 

 

  

24  
common mistakes 

 

  

25  
Legal rules 

 

  

26  
Ways and types of handover 

 

  

27  
Specifications and measurements 

effectively own e 4 × 400 m 

  

28  
common mistakes 

 

  

29  
Legal rules 

 

  

30  Chapter II exam   

31  final exams   

32    
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

 


