
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 صباح مهدي صالح  االسم
 Sabahmahdi255@gmail.com البريد االلكتروني

 ساحة وميدان اسم المادة
 ساعة 4ساعة كل اسبوع  23 مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
قيق الهدف تعميم وتدريب الطالب عمى اداء الفعاليات وتصحيح االخطاء وبالتالي تح

 المطموب

 التفاصيل االساسية لممادة
 

متر,فعالية الوثب العالي, فعالية الوثب الطويل, فعالية 311متر,فعالية 011فعالية 
 (011×4دفع الثقل, فعالية رمي الرمح, فعالية بريد 

 
 الكتب المنهجية

 - انًرجغ انًُهجٍ:-

.0222انجذَذ فٍ أنؼاب انمىي أ.د. كًال انرتضٍ  -  

0222نماَىٌ انذونٍ ألنؼاب انمىي نههىاج ا -  

 
  

 
 المصادر الخارجية

 

 يراجغ أخري:

0222فؼانُاخ انًُذاٌ وانًضًار  -لاضى دطٍ دطٍُ واًَاٌ شاكر يذًىد  

.9111أ.د.يذًذ ػثًاٌ: يىضىػح أنؼاب انمىي، -  

.9111د.ػادل يذًىد: فٍ انؼذو وانتتاتؼاخ، انماهرج  د.زكٍ دروَش، -  

دار  دنُم انتؼهُى وانتذرَة فٍ يطاتماخ انريٍ، -طكرٌ، د.ضهًُاٌ ػهٍ دطٍ:د.خُرَح ان -

.9111انًؼارف، انماهرج   

.9112لاضى انًُذالوٌ: األضص انتذرَثُح نفؼانُاخ أنؼاب انمىي  -  

 –دار انىفاء نهطثاػح وانُشر -0222د.فراج ػثذ انذًُذ تىفُك  –يىضىػح أنؼاب انمىي  -

 اإلضكُذرَح .

د.تططىَطٍ أدًذ.9111نًضًار ويطاتماخ انًُذاٌ، تؼهُى ، تكُُك ، تذرَة ضثالاخ ا -  

 –انًذخم إنً َظرَاخ انتذرَة: اإلتذاد انذونٍ ألنؼاب انمىي نههىاج يركس انتًُُح االلهًٍُ -

9111تانماهرج   

يركس انتًُُح األلهًٍُ تانماهرج –يطاتماخ انريٍ : اإلتذاد انذونٍ النؼاب انمىي نههىاج  -  

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
0+3 

االمتحانات  المختبر
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %01مثالا  - %01مثالا  مثال %41مثالا 
 

 معمومات اضافية
 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 لجامعة : القادسيةا
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :
 فرع االلعاب الفردية القســم :
 ول اال المرحلة :

 صباح مهدي صالحاسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
كلية التربية البدنية وعلوم مكان العمل  :

 الرياضة 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية لممادة
 

ع
بو

س
ال
ا

  

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

  تطثُك االدًاء انؼاو لياقة بدنيهشرح  9/90/0291 9

 م(311م،011ركض المسافات القصيرة ) 1/90/0291 0
 

الخطوات الفنية والخطوات التعميمية 
 والقانونية لركض المسافات القصيرة

 

   بريد(  4x011م،411ركض) 93/90/0291 3

الخطوات الفنية والخطوات التعميمية 
 يرةوالقانونية لركض المسافات القص

 

  يتر922تارَخ فؼانُح  يتر922يمذيح فؼانُح  02/90/0291 2

)االَطالق,انتؼجُم,انطرػح  يتر922انًرادم انفُُح نفؼانُح  01/90/0291 1

 انمصىي,تذًم ضرػح(

 

  شرح انًرادم انفُُح يتر 922تمطُى ضثاق  3/9/0291 1

  وانًُخفضشرح انثذء انؼانٍ  يتر922اَىاع انثذء فٍ ضثاق  92/9/0291 1

  اػادج تطثُك انفؼانُح ايتذاٌ َظرٌ 91/9/0291 8

  يتر022تارَخ فؼانُح  يتر022يمذيح ضثاق  02/9/0291 1

  تمطُى انًُذًُ انركض فٍ انًُذًُ 9/0/0291 92

  تًرَُاخ يُىػح ايتذاٌ َظرٌ 1/0/0291 99

مسابقة رمي الرمح" التعرف عمى األدوات المستخدمة  92/9/0291 90
 ن الناحية القانونية"م

والخطوات الفنية واألداء الحركي 
 الصحيح والخطوات التعميمية

 

تمرينات اإلعداد لرمي الرمح.  لمحة تاريخية 08/0/0291 93
 القانون لمرمح.

 

والتأكيد عمى الخطوات االخيرة  ممارسة التكنيك والركضة التقربية  9/3/0291 92
 بالرمي 

 

  ممارسة الخطوات الفنية والرمي ريامتحان نظ 1/3/0291 91

  نُالح ػايح ايتذاٌ كىرش االول 93/3/0291 91

 ػطهح َصف انطُح

  كُفُح تؼهى انطرَمح انطرجُح الخطوات التعميمية لموثب العالي  02/3/0291 91

األخطاء الشائعة بهذه الطريقة  تمرينات اإلعداد الخاص لالعب الوثب العالي.  01/3/0291 98
 رجية وكيفية تصحيحهاالس

 

 الخطوات التعميمية لطريقة الفو . الوثب العالي بالطريقة الظهرية" فوسبري".. القانون  3/2/0291 91

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسية الجامعة :
 لتربية البدنية وعلوم الرياضةاالكلية :
 فرع االغالب الفرديةالقســم :
 االول  المرحلة :

 صباح مهدي صالحاسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
كلية التربية البدنية وعلوم مكان العمل  :

 الرياضة

 



سبري. األخطاء الشائعة وكيفية  الخاص بالوثب العالي
 تصحيحها

  ممارسة كل الطرق امتحان نظري 92/2/0291 02

ة التقارير المقدمة من موعد تسميم التقارير. مناقش 91/2/0291 09
 الطمبة.

  نُالح تذَُح ػايح

  الخطوات الفنية  دفع الثقلمقدمة عن فعالية  02/2/0291 00

  تطثُك ػًهٍ ػهً فٍ يُذاٌ انريٍ شرح القواعد القانونية 9/1/0291 03

  تطثُك يطك انثمم  عوامل األمن والسالمة أثناء تنفيذ دفع الثقل 8/1/0291 02

التعرف عمى األدوات المستخدمة بدفع الثقل وكيفية التعامل  91/1/0291 01
 معها

  طريقة األداء الفني لمزحمقة والدوران

  تمرينات اإلعداد الخاصة الخطوات التعميمية لمزحمقة والدوران بدفع الثقل.  00/1/0291 01

  اػادج تطثُك ػًهٍ ايتذاٌ َظرٌ  01

  األداء الحركي الصحيح والخطوات رمحمسابقة رمي اللمحة تاريخية عن    08

 نهريخ

 

  نهريخ الخطوات الفنية التعرف عمى األدوات المستخدمة من الناحية القانونية  01

  تمرينات اإلعداد لرمي الرمح (القانون)تعميمية و   لمحة تاريخية  32

  نُالح تذَُح ػايح ايتذاٌ كىز نهفؼانُح  39

  ادج تطثُك شايهح نهفؼانُاخاػ ايتذاٌ انكىرش انثاٍَ  30

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 تىلُغ االضتار :                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Sabah  Mahdi  saleh 
E_mail Sabahmahdi255@gmail.com 

Title Square Square 
Course Coordinator 23hours per week 4 hours 
 
Course Objective 
 

Education and training of students on the performance of 
activities and correct mistakes and thus achieve the desired 
goal 

 
Course Description 
 

 

The effectiveness of the 100 meters, 200 meters effective, the 
effectiveness of the high jump, long jump effective, effective 
payment of gravity, the effectiveness of the javelin, the 
effectiveness of mail) 

 
Textbook 

 
- Reference Approach: - 
- New in athletics Prof. Kamal Rabadi 2000. 
- International law Athletics Amateur in 2004 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

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

 
 
General Notes 
 

 
 
 
 

 
 

 

Instructor Signature:     Dean Signature: 
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Academic Status: assistant teacher 
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Education and Sports Science 
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Course  weekly Outline 
wee

k 
Date Topics Covered 

Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 1/11/1113 
Introduction effectiveness of 

100 meters 

The date of the 

effectiveness of 100 

meters 

 

2 4/11/1113 
Technical stages of the 

effectiveness of 100 meters 

(Starting, accelerating, 

maximum speed, 

carrying speed) 

 

3 11/11/1113 
Divide the 100-meter race 

Explain the technical 

stages 

 

4 11/11/1113 Kind of start in the 100 

meters 

Explain the high and 

low start 

 

5 15/11/1113 

Introduction 200m 

The date of the 

effectiveness of 200 

meters 

 

6 1/1/1114 
Running in the curve 

The division of the 

curve 

 

7 11/1/1114 Initially in the 200-meter 

race 

 

High and low start 

 

8 15/1/1114 Conditions start in the 200 

meters 

(The short start-up, 

medium and long) 

 

9 12/1/1114 
Introduction effectiveness of 

the long jump 

The date of the 

effectiveness of the long 

jump 

 

10 1/1/1114 
Technical steps in the long 

jump 

(Approaching, and 

upgrade, flight, and 

landing 

 

11 5/1/1114 The legal rules of the 

effectiveness of the long 

jump 

Node for first place 

 

12 12/1/1114 General rules for the long 

jump 
Number of Players 

 

13 16/1/1114 Introduction effectiveness of 

the high jump 
Date high jump 

 



14 1/1/1114 Technical stages of the 

effectiveness of the high 

jump 

(Approaching, and 

upgrade, flight, and 

landing) 

 

15 4/1/1114 Legal rules for the high 

jump 
(Menus, display) 

 

16 11/1/1114 General rules high jump Number of Players  

Half-year Break 
17 11/1/1114 Introduction effective 

payment of gravity 

Explain the effectiveness 

of the payment of gravity 

 

18 15/1/1114 Technical stages for the 

payment of gravity 

(Caught gravity, ready, 

crawl and push mode, 

setting preparedness 

throw, throwing motion, 

the follow-up movement) 

 

19 1/2/1114 Caught gravity stage Explain how gravity 

caught 

 

20 11/2/1114 Stage standby mode How to apply the standby 

mode 

 

21 15/2/1114 Crawling and payment 

stage 

Crawl performance and 

payment 

 

22 12/2/1114 Configuration put throw Application traffic  

23 1/3/1114 Flinging movement stage Follow-up to the end of 

the movement 

 

24 6/3/1114 E race (relay) ) Race 2 × 922)  

25 13/3/1114 Description Technical 

stages of the shaft 

Application traffic  

26 11/3/1114 Chapter II exam Exam (Long Jump, push 

the weight, javelin, 

Racing 2 × 922) 

 

27     

28     

29     

30     

31     

32     

 
 

 

Instructor Signature:     Dean Signature: 


