
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 أكرم حسين جبر براك االسم
 akramalgnabe@yahoo.com البريد االلكتروني

 التدريب الرياضي  اسم المادة
 التدريب الرياضي  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 الرياضي  بالتدريبما المقصود  -1

 اهمية التدريب الرياضي  -2

 االستفادة من عموم التدريب الرياضي في الجانب الرياضي والحياة عامة .كيفية  -3
التفاصيل االساسية 

 لممادة
 فهم المفاهيم االساسية لمتدريب الرياضي  -

 اشاعة اهمية التدريب الرياضي وربطه بالحياة العامة  -

 النجاز الرياضي كيفية تسخير عموم التدريب في تطوير ا -
 (عادل تركي )د. مباديء التدريب الرياضي  - الكتب المنهجية

 التدريب الرياضي الحديث )د. عبد اهلل حسين الالمي ( -
 

 المصادر الخارجية
 

 . الدورة التدريبية لأللعاب القوى المقامة في دولة مصر -1

 .االنترنيت   -2

 أ.د مهدي كاظم(-ر فاخرعام دإرشادات( )أ.م.  –تدريب  –ألعاب القوى )تعميم  -3

 عثمان( دموسوعة ألعاب القوى )د. محم -4

 االكاديمية الرياضية العراقية . -5
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  العممي الفصل الدراسي

 اليومية
االمتحان  المشروع

 النهائي
44 % 4% 14% - 54% 

 
 معمومات اضافية

 

 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 األلعاب الفرديةالقســم :
   الرابعةالمرحلة :

 اكرم حسين جبر براك  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  دكتوراللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
كلية التربية البدنية وعلوم  مكان العمل  :

 ياضةالر
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 ةاستمارة الخطة التدريسية لمماد

 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   مفهىو انتذسية انشياضي  4/11/5115 1

   مثادئ انتذسية انشياضي  11/11/5115 5

   اهذاف انتذسية انشياضي  5115/ 11/11 3

   واجثات انتذسية انشياضي 5115/ 55/11 4

   ػىاصش االػذاد انثذوي  5115/ 1/11 5

  امتحان يىمي  5115/ 1/11 6

   مشاحم انتذسية انشياضي 5115/ 15/11 7

   مفهىو حمم انتذسية 5115/ 55/11 1

   مكىوات حمم انتذسية 5115/ 59/11 9

   اوىاع حمم انتذسية 5115/ 6/15 11

   اوىاع انتؼة 5115/ 13/15 11

   دسجات حمم انتذسية 5115/ 51/15 15

   ىثض كؤشش فسيىنجيان 5115/ 57/15 13

   انشكم انتمىجي نذسجات انحمم 3/1/5116 14

   لىاػذ انتذسية انشياضي 11/1/5116 15

16     

 ػطهة وصف انسىة

   انخطة انسىىية 51/5/5116 17

   مكىوات شخصية انشياضي انمتىفك 51/5/5116 11

   انؼمىامم انمؤثش في اػذاد االتطال 5/3/5116 19

   سياضة االسلاو انمياسية  15/3/5116 51

   انمذسب كشخصية تشتىية  19/3/5116 51

   انمذسب انشياضي انحذيث  56/3/5116 55

   االػذاد انىظشي 3/4/5116 53

   وظاو انؼمم تيه انمذسب وانالػة  11/4/5116 54

   غزاء انشياضي  17/4/5116 55

   انتغزية لثم وتؼذ انسثاق  54/4/5116 56

   انمذسب كشخصية  5/5/5116 57

   انتذسية انغيش مشئي 1/5/5116 51

   انتذسية انزهىي  15/5/5116 59

   انتذسية انزاتي 55/5/5116 31

   االوتماء 59/5/5116 31

35    

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 األلعاب الفرديةالقســم :
   الرابعةالمرحلة :

 اكرم حسين جبر براك  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد  دكتوراللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
كلية التربية البدنية وعلوم  مكان العمل  :

 ياضةالر

 



 تىليغ انؼميذ :      تىليغ االستار : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Akram Hussein Jabur Barak 

E_mail akramalgnabe@yahoo.com 

Title Sports training 

Course Coordinator Sports training 

Course Objective 1-What is a sports training 

2. The importance of sports training 

3. How to take advantage of sports training in the sports science side 

of public life. 

 
Course Description 
 

- Understand the basic concepts of sports training 

- Spreading the importance of sports training and linking it to public 

life 

- How to harness science training in the development of sporting 

achievement 

 
Textbook 

- Sports training principles (d. Adel Turkish) 

- Modern sports training (d. Abdullah Hussein al-Lami) 
 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (40%) As (0%) As (10%) ---- As (50%) 

 
 
General Notes 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 4/11/5115 The concept of sports training   

2 11/11/5115 Principles of Athletic Training   

3 11/11 /5115 Sports training goals   

4 55/11 /5115 The duties of athletic training   

5 1/11 /5115 Physical preparation elements   

6 1/11 /5115 Exam day  

7 15/11 /5115 Stages of sports training   

8 55/11 /5115 The concept of the training load   

9 59/11 /5115 Training load components   

10 6/15 /5115 Types of training load   

11 13/15 /5115 Types of fatigue   

12 51/15 /5115 Degrees training load   

13 57/15 /5115 Pulse Kahr Vsaolga   

14 3/1/5116 Figure Altmuja degrees pregnancy   

15 11/1/5116 Athletic training rules   

16     

Half-year Break 

17 51/5/5116 The plan during the year   

18 51/5/5116 Sports Personal superior components   

19 5/3/5116 Factors affecting the preparation of Champions   

20 15/3/5116 Sport records   

21 19/3/5116 Coach educational figure   

22 56/3/5116 Coach Sports Talk   

23 3/4/5116 Theoretical preparation   

24 11/4/5116 Work between the coach and the player system   

25 17/4/5116 Sports food   

26 54/4/5116 Nutrition before and after the race   

27 5/5/5116 Coach figure   

28 1/5/5116 Non-visible training   

29 15/5/5116 Mental training   

30 55/5/5116 Self-training   

31 59/5/5116 Selection   

32     
 Instructor Signature:     Dean Signature: 

University: 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 
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