
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 عمار مثنى جميل االسم
 Amar.moon62@yahoo .com البريد االلكتروني

 رفع االثقال اسم المادة
 ساعة ( 64ساعة اسبوعيا ) 2اسبوع بواقع  32 مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تر لطالب المرحلة تعليم االداء الفني والمهاري لرفعة الخطف و رفعة الن

 االولى وكذلك القانون الدولي لرفع االثقال. 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
, ,عناصر اللياقة البدنية الخاصة برفع االثقال مقدمة عن رفع االثقال

, رفعة القانون الدولي , االجهزة واألدوات برفع االثقال, رفعة الخطف 
  النتر 

 
 الكتب المنهجية

 .1985, جامعة الموصل , النظرية والتطبيق في رفع االثقالتكريتي :وديع ياسين ال
, مكتبة المجتمع العربي للنشر و 1, ط رياضة رفع االثقالاحمد عبد هللا شحادة : 

 . 2013التوزيع , عمان , االردن , 

 المصادر الخارجية
 

 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 المتحان النهائيا المشروع

 %40مثالا  - %10مثالا  %15مثال %35مثالا 
 

 معلومات اضافية
 

 

 
 
 
 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 شرا  والتقويم العلميجهاز اال

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضةالكلية :

 االلعاب الفردية القســم :
 االولىالمرحلة :

 عمار مثنى جميل اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعداللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
كلية التربية البدنية وعلوم مكان العمل  :

 ياضة الر

 



 

 

 

  

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

  رفع اللياقة البدنية لدى الطالب مقدمة عن رياضة رفع االثقال  1

  رفع اللياقة البدنية لدى الطالب ياقة البدنية الخاصة برفع االثقالعناصر الل  2

  اداء التمارين بإحدى الطرق طرق تدريب رفع االثقال  3

  تعلم المرحلة االولى رفعة الخطف )الوضع االبتدائي( شرح رفعة الخطف حسب مراحلها   4

  الخطف )السحبة االولى( تعلم المرحلة الثانية رفعة شرح رفعة الخطف حسب مراحلها  5

  الركبتين( حركةتعلم المرحلة الثالثة رفعة الخطف ) شرح رفعة الخطف حسب مراحلها   6

  تعلم المرحلة الرابعة رفعة الخطف )السحبة الثانية( شرح رفعة الخطف حسب مراحلها   7

  تداد الكامل(تعلم المرحلة الخامسة رفعة الخطف )االم شرح رفعة الخطف حسب مراحلها   8

نشر الذراعين والسقوط اسفل تعلم المرحلة السادسة رفعة الخطف ) شرح رفعة الخطف حسب مراحلها   9

 (الثقل
 

  (الجلوس بوضع القرفصاءرفعة الخطف ) السابعةتعلم المرحلة  شرح رفعة الخطف حسب مراحلها   10

  (النهوض والثباترفعة الخطف ) الثامنةتعلم المرحلة  شرح رفعة الخطف حسب مراحلها   11

  اداء رفعة الخطف بشكل كامل مع تحديد االخطاء شرح مفردات القانون الدولي لرفعة الخطف  12

اداء رفعة الخطف بشكل كامل مع تحديد االخطاء وتصحيها وطرق  شرح مفردات القانون الدولي لرفعة الخطف  13

 التخلص منها
 

   ريامتحان الفصل االول النظ  14

  امتحان الفصل االول العملي   15

  امتحان الفصل االول العملي   16

 عطلة نصف السنة

  )الوضع االبتدائي( النتر )القسم  االول )الكلين(تعلم رفعة  حسب مراحلها  النترشرح رفعة   17

  )السحبة االولى( النتر )قسم الكلينتعلم رفعة  شرح رفعة النتر حسب مراحلها   18

  )كرحة الركبتين( النتر )قسم الكلينتعلم رفعة  شرح رفعة النتر حسب مراحلها   19

  )السحبة الثانية( النتر )قسم الكلينتعلم رفعة  شرح رفعة النتر حسب مراحلها   20

  )االمتداد الكامل( النتر )قسم الكلينتعلم رفعة  شرح رفعة النتر حسب مراحلها   21

تدوير الذراعين واستقرار الثقل على ) النتر )قسم الكلينتعلم رفعة  حسب مراحلها  شرح رفعة النتر  22

 (الصدر
 

  (والنهوض )الجلوس بوضع القرفصاء النتر )قسم الكلينتعلم رفعة  شرح رفعة النتر حسب مراحلها   23

تين ودفع االرض بفتح ثني الركب) النتر )قسم الثاني الجيركتعلم رفعة  شرح رفعة النتر حسب مراحلها   24

 (القدمين امام خلف
 

النتر )قسم الثاني الجيرك) سحب القدمين بشكل مستوي تعلم رفعة  النترشرح رفعة النتر حسب مراحلها   25

 والثبات بالثقل((
 

بشكل كامل مع تحديد االخطاء وتصحيها وطرق  النتراداء رفعة  النترشرح مفردات القانون الدولي لرفعة   26

 خلص منهاالت
 

اداء رفعة النتر بشكل كامل مع تحديد االخطاء وتصحيها وطرق  شرح مفردات القانون الدولي لرفعة النتر  27

 التخلص منها
 

اداء رفعة النتر بشكل كامل مع تحديد االخطاء وتصحيها وطرق  شرح مفردات القانون الدولي لرفعة النتر  28

 التخلص منها
 

اداء رفعة النتر بشكل كامل مع تحديد االخطاء وتصحيها وطرق  ن الدولي لرفعة النترشرح مفردات القانو  29

 التخلص منها
 

   النظري الثانيامتحان الفصل   30

  العملي الثانيامتحان الفصل    31

  العملي الثانيامتحان الفصل    32

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشرا  والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيةالجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضةالكلية :

 االلعاب الفردية القســم :
 االولىالمرحلة :

 عمار مثنى جميلاسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعداللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
كلية التربية البدنية وعلوم مكان العمل  :

 الرياضة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 

 
Course Instructor Amar mothna lamel 

E_mail Amar.moon62@yahoo .com 

Title weight lifting 
 

Course Coordinator 32 a week by 2 hours per week ( 64 hours ) 

 

 
Course Objective 
 

 
Education and technical skill performance for the snatch and the jerk 
elevation for students of the first phase , as well as international law 
weightlifting  
 

 
Course Description 
 

 
Introduction to weightlifting , fitness for Weightlifting elements of 
international law , instruments and tools Weightlifting , the snatch , jerk 
elevation 
 

 
Textbook 

 
Wadih Yassin al-Tikriti : Theory and Practice in weightlifting , Mosul 
University , 1985 . 
Ahmed Abdullah Shehadeh Sports: weightlifting , i 1 , the Arab 
community library for Publishing and Distribution, Amman , Jordan 
0.2013 . 
 

 

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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University: Qadisiyah 

College: College of Physical 

Education and Sports Science 

Department: Individual games 

Stage: First 

University: Qadisiyah 

College: College of Physical 

Education and Sports Science 

Department: Individual games 

Stage: First 

Lecturer name:amar mothna jamel 

Academic Status: Dr. teacher 
Qualification: PhD 

Place of work: College of Physical 

Education and Sports Science 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Introduction to Sport Weightlifting 

 
Raising the fitness of the 

students 
 

2  Special fitness Weightlifting 

elements 
Raising the fitness of the 

students 
 

3  Weightlifting Training Methods Performing the exercises one 

of the ways 
 

4  Explain the snatch by stages Learn first phase snatch 

(primary mode) 
 

5  Explain the snatch by stages Learn first phase snatch 

(the first pull) 
 

6  Explain the snatch by stages Learn first phase snatch (The 

movement of the knees) 
 

7  Explain the snatch by stages Learn first phase snatch (The 

second pull) 
 

8  Explain the snatch by stages Learn first phase snatch (Full 

extension) 
 

9  Explain the snatch by stages Learn first phase snatch 

(Deploy the arms of gravity 

and falling down) 

 

10  Explain the snatch by stages Learn first phase snatch 

(Sitting cross-legged set) 
 

11  Explain the snatch by stages Learn first phase snatch 

(Advancement and stability) 
 

12  Explain the vocabulary of 

international law for the snatch 

Perform the snatch fully 

identified with mistakes 
 

13  Explain the vocabulary of 

international law for the snatch 
Perform the snatch fully 

identify with the mistakes and 

Tsahaha and disposal methods 

 

14  The first chapter theoretical exam 

 
  

15   Chapter One practical 

exam 
 

16   Chapter One practical 

exam 
 

Half-year Break 

17  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the jerk 

( First Section ( caline ) 

(primary mode) 

 

 

18  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the 

jerk ( First Section ( 

caline ) ((the first pull) 

 

19  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the 

jerk ( First Section ( 

caline ) (The movement 
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of the knees) 

20  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the 

jerk ( First Section ( 

caline ) (The second pull) 

 

21  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the 

jerk ( First Section ( 

caline ) (Full extension) 

 

22  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the jerk 

( First Section ( caline ) 

(Rotate the arms and the 

stability of the weight on the 

chest) 

 

23  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the jerk 

( First Section ( caline ) 

(Sitting cross-legged status 

and advancement) 

 

24  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the jerk 

( the second section Aljerk ( 

bend your knees and push 

open ground in front of the 

feet behind ) 

 

25  Explain the elevation of the 

jerk by stages 

Learn the elevation of the jerk 

( the second section Aljerk ( 

withdrawal of feet in the level 

and consistency of heaviness )  

 

26  Explain the vocabulary of 

international law for boosting 

the jerk 

Performance of the 

elevation jerk fully 

identify with the 

mistakes and Tsahaha 

and disposal methods 

 

27  Explain the vocabulary of 

international law for boosting 

the jerk 

Performance of the 

elevation jerk fully 

identify with the 

mistakes and Tsahaha 

and disposal methods 

 

28  Explain the vocabulary of 

international law for boosting 

the jerk 

Performance of the 

elevation jerk fully 

identify with the 

mistakes and Tsahaha 

and disposal methods 

 

29  Explain the vocabulary of 

international law for boosting 

the jerk 

Performance of the 

elevation jerk fully 

identify with the 

mistakes and Tsahaha 

and disposal methods 

 

30  The second theoretical exam   

31   Chapter second practical 

exam 
 

32   Chapter second practical 

exam 
 

 Instructor Signature:     Dean Signature: 


