
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة

 

 علي عطشان خلفأ.م.د  االسم

 Dr.alibboxinq100@qmail.com البريد االلكتروني

 الرياضي علم التدريب اسم المادة

 التدريب الرياضيعلم  مقرر الفصل

 اهداف المادة

 

 .الرياضي مفهوم التدريب وتحليل وفهم مالحظة على ةالقدر •

 .والرياضية الحركية المهارات تدريب في السليمة األسس الطلبة فهم •

 وعادلة نشطة طبيعة ذات تدريبية بيئة وخلق القدوة بدور القيام على القدرة  •

 يحقق من خاللها الوصول الى االنجاز الرياضي ومناسبة

 التفاصيل االساسية للمادة

 

 

  الكتب المنهجية

 

 المصادر الخارجية

 

التدريب الرياضي لطلبة كليات التربية الرياضية )االستاذ الدكتور عبد هللا  .1

 . 2010حسين الالمي( لسنة 

استراتيجات طرائق واساليب التدريب الرياضي )االستاذ الدكتور حسين العلي  .2

 2010وواالستاذ الدكتور عامر فاخر( لسنة 

داني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي )االستاذ الدكتور محمد التطبيق المي .3

 .  2008رضا المدامغة( لسنة 

)االستاذ الدكتور قاسم حسن حسين( لسنة  1اسس التدريب الرياضي ، ط .4

1998. 

 . 1998التدريب الرياضي الحديث ) التخطيط ، التدريب ، قيادة ( لسنة  .5

 

 تقديرات الفصل

الفصل 

 الدراسي

االمتحانات  المختبر

 اليومية

االمتحان  المشروع

 النهائي

25% 0% 25% - 50% 

 

 معلومات اضافية

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية  الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة  الكلية :

 األلعاب الفردية القســم :
 الرابعة  المرحلة :

عطشان علي اسم المحاضر الثالثي :
 خلف

 استاذ مساعد لعلمي :اللقب ا
 هدكتوراالمؤهل العلمي :

 جامعة القادسية  مكان العمل  :

 

mailto:Dr.alibboxinq100@qmail
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 استمارة الخطة التدريسية للمادة

 

 

ع
و
سب
ال
ا

 

المادة  المادة النظرية التاريخ

 العلمية

 المالحظات

1 
6/10/2015 

االحتماااااالت التااااي تساااااعد الرياضااااي فااااي الوصااااول الااااى 

 . المستويات

  

   االنسجام الرياضي . 13/10/2015 2

3 

20/10/2015 
مفهااوم مكونااات اللياقااة البدنيااة القوة،انواعها،العالقااة بااين 

القاااوة والاااوزن والعوامااال اال،ربومترياااة، العوامااال المااا ،رة 

 بالقوة

  

   تمارين القوة . 27/10/2015 4

   طرائق ووسائل تدريب القوة  3/11/2015 5

   المطاولة،أنواع المطاولة العوامل الم ،رة في المطاولة 10/11/2015 6

   أمتحان   17/11/2015 7

   ،السرعة ،انواعها،مكوناتها،طرائق وأساليب تطور السرعة 24/11/2015 8

   مشكلة أجتياز حاجز السرعة،العوامل الم ،رة في السرعة، 1/12/2015 9

   المرونة،انواعها،اشكالها  8/12/2015 10

   العوامل الم ،رة في المرونة،طرائق تدريب المرونة، 15/12/2015 11

   الرشاقة،تعريفها،أهميتها،انواعها ، طرائق تدريب الرشاقة 22/12/2015 12

13 
29/12/2015 

اهمياااة االعتمااااد علاااى انظماااة انتااااد الطاقاااة فاااي التااادريب 

 ،مراجعة، 

  

   طرائق التدريب الرياضي 5/1/2016 14

   تخطيط عمليات التدريب الرياضي 12/1/2016 15

   امتحان 19/1/2016 16

،طرائق التدريب الفتري،طرائق التدريب المستمر،طرائق  عطلة نصف السنة 

 االختبالرات

   انواع واشكال التخطيط الرياضي .   21/2/2016 17

   اليومية  بناء الوحدة التدريبية 28/2/2016 18

   السبوعية الخطة ا 17/4/2016 19

   الخطة الشهرية 24/4/2016 20

   الخطة السنوية ومراحلها 2/5/2016 21

   تدريب ميداني )وحدات تطبيقية(  9/5/2016 22

 

 

 

 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 :
 الرابعة  المرحلة :

 عطشان علياسم المحاضر الثالثي :
 خلف

 استاذ مساعد اللقب العلمي :
 هدكتوراي :المؤهل العلم

 جامعة القادسية مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow up of implementation celli pass play 

 

Course Instructor Assis Prof Dr. Ali atshan qalif 

E_mail Dr.alibboxinq100@qmail yahoo.com 

Title  Sports training Science  

Course Coordinator Sports training Science  

 

Course Objective 

 

• the ability to observe and understand and analyze the concept of sports 
training. 
• students' understanding of sound fundamentals in the training of motor 
and sports skills. 
• The ability to act as role models and the creation of an active, fair and 
appropriate nature of the training environment, achieves through which 
access to sporting achievement. 

 

Course Description 

 

 

 

Textbook 

1. Athletic training for students of the faculties of Physical Education (Prof. 
Dr. Abdullah Hussein al-Lami) 2010. 
2. Strategics methods and techniques of sports training (Prof. Dr. Hussein 
Ali and Prof Dr. Amer Faker) 2010 
3. Field application of the theories and methods of sports training (Prof. 
Dr. Mohammad Reza Madamgh) 2008. 
4. Foundations of sports training, (Prof. Dr. Qasim Hassan Hussein) 1998. 
5. Modern sports training (planning, training, leadership) 1998.  

 

Course Assessment 

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

(25%) 0%) (25%) ---- (50%) 

 

 

General Notes 

 

 

N/A 
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University: Al-qadisiya 

College: Physical Education 

ans Sport Sicnses  

Department:  

Stage: 

Lecturer name: Assis Prof 

Dr. Ali atshan qalif 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 
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Course  weekly Outline 

week Date Topics Covered Lab. 

Experiment 

Assignments 

Notes 

1 6/10/2015 The possibilities that help athlete to reach 
the levels. 

  

2 13/10/2015 Harmony Sports.    

3 20/10/2015 The concept and the components of fitness 
strength, their types, the relationship 
between strength, weight and 
Antherbomitrih factors, factors influencing 
force. 

  

4 27/10/2015 Strength exercises.   

5 3/11/2015 Ways and means strength training   

6 10/11/2015 Tabulation , types factors affecting of 
Tabulation. 

  

7 17/11/2015 Exam   

8 24/11/2015 Speed, types, components, methods and 
techniques to develop speed 

  

9 1/12/2015 Problem of passing the speed barrier, 
factors affecting the speed. 

  

10 8/12/2015 Flexibility, types, forms    

11 15/12/2015 Factors affecting the flexibility, flexibility 
training methods. 

  

12 22/12/2015 Fitness, definition, importance, types, 
methods of fitness training. 

  

13 29/12/2015 The importance of relying on energy 
production systems in training, audit. 

  

14 5/1/2016 Methods of sports training.   

15 19/1/2016 Planning sports training operations.   

16  Exam.   

Half-year Break 

17 21/2/2016 Types and forms of sports planning.   

18 28/2/2016 Daily training module building.   

19 17/4/2016 weekly plan.   

20 24/4/2016 Monthly plan.   

21 2/5/2016 The annual plan stages   

22 9/5/2016 Field Training (application modules)   

23     

24     

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 
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26     

27     

28     

29     

30     
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32     

 Instructor Signature:     Dean Signature: 


