
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 وليد سمير هادي العارضي االسم
  sameer88@yahoo.comWaleed البريد االلكتروني

 المصارعة اسم المادة
 محاضرة تعميمية  ٢٣محاضرة =  ١اسبوع *  ٢٣ مقرر الفصل
 كات المذكورة في الخطة التدريسيةتعميم المس اهداف المادة

 مادة نظرية + مادة عممية لمسكات المصارعة الحرة والرومانية وبعض مواد القانون التفاصيل االساسية لممادة
  مصارعة ممزمة الكتب المنهجية

 الموت لرياضة الدامي التاريخ..  القديمة الرومانية المصارعة المصادر الخارجية
 جوهر صديق .د: مايير / ترجمة فك: تأليف

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر الفصل الدراسي

٣2% ٢2 % - - 02% 
 االفتراضية المكتبة ، اليوتيوب ، االنترنت معمومات اضافية

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة الكلية :

 فرع األلعاب الفردية القســم :
 الثالثة المرحلة :

 وليد سمير هادي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس  اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة القادسية  مكان العمل  :

mailto:sameer88@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

  مضناث الوقوف في المصاسعت الشوماويت . وبزة تاسيخيت 11/9/5112 1

  حشمت قفل الشقبت . -1  51/9 5

  حشمت الذوسان بشبط الخصش . -5  52/9 1

  حشمت الذوسان الخلفي بشبط الشقبت . -1  4/11 4

  مضنت صحب الزساع . -4  11/11 2

  مضنت الزساع الممذودة . -2  11/11 6

  مضنت الضحب للجاوب . -6  52/11 2

  مضنت التطويق مه قبل المىافش )هاف تاف ( . -2  1/11 1

  مضناث الوقوف في المصاسعت الشوماويت .  1/11 9

  مضنت الشمي بحجز الشأس والزساع. -1  12/11 11

  مضنت الشمي بلف الزساع . -5  55/11 11

  مضنت صحب المىافش الى االصفل . -1  59/11 15

  مضنت سميت الوسك . -4  6/15 11

  بمضل رساع واحذة .مضنت سميت الوسك  -2 12-11ششح مواد قاوون مه  11/15 14

  مضنت سميت الوسك بمضل رساعيه . -6  51/15 12

  مضنت الخطف-1 امتحان فصلي 52/15 16

 عطلت وصف الضىت

  مضناث الوقوف في المصاسعت الشوماويت . أعادة وافيت للمعلوماث الضابقت 52/1/5116 12

  حشمت قفل الشقبت . -1  54/1 11

  بشبط الخصش .حشمت الذوسان  -5  11/1 19

  حشمت الذوسان الخلفي بشبط الشقبت . -1  2/5 51

  مضنت صحب الزساع . -4  14/5 51

  مضنت الزساع الممذودة . -2  51/5 55

  مضنت الضحب للجاوب . -6  51/5 51

  مضنت التطويق مه قبل المىافش )هاف تاف ( . -2  6/1 54

  والزساع.مضنت الشمي بحجز الشأس  -1  11/1 52

  مضنت الشمي بلف الزساع . -5  51/1 56

  مضنت صحب المىافش الى االصفل . -1  52/1 52

  مضنت سميت الوسك . -4  1/4 51

  مضنت سميت الوسك بمضل رساع واحذة . -2  11/4 59

  مضنت سميت الوسك بمضل رساعيه . -6 إعادة شاملت  12/4 11

  تحنيم -امتحان عملي لعب   54/4 11

   امتحان فصلي 1/2 15

 توقيع العميذ :      توقيع االصتار : 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضة  الكلية :

 فرع األلعاب الفردية  اسم القســم :
 الثالثة  المرحلة :

 وليد سمير هادي اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 جامعة القادسية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Waleed Sameer hadi 

E_mail waleedsameer88@yahoi.com 

Title Wrestling 

Course Coordinator 32-week lecture * 1 = 32 educational lecture 

Course Objective Teaching skills mentioned in the teaching plan 

 
Course Description 

 

Article theory + material process for grabs wrestling and wrestling 
Romania and some articles of the law 

Textbook 
Romanian wrestling ancient history .. bloody sport of death 

Written by: decoding Meyer 
Translation: Dr. sidik essence 

References  

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

(20%) (30%) (%) ---- (50%) 

General Notes Internet, YouTube, virtual library 
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Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment Assignments Note

s 

1 13-9-2015  Handles sit in Romania Wrestling  

2 20-9  1. Movement neck lock.  

3 27-9  2. rotational movement connecting waist.  

4 4-10  3. rear rotational movement connecting neck.  

5 11-10  4. Grab the arm pull.  

6 18-10  5. Grab outstretched arm.  

7 25-10  6. Grab drag side.  

8 1-11  7. Grab a cordon by competitor (Half TAV) .  

9 8-11  Handles stand in Romania wrestling.  

10 15-11  1- Grab a book chucking head and arm.  

11 22-11  2. Grab throwing arm wrap.  

12 29-11  3. Grab the withdrawal of rival down.  

13 6-12  4. Grab a hip pointer.  

14 13-12  5. Grab a hip pointer to holding one arm.  

15 20-12  practical exam  

16 27-12 Quarterly exam   

Half-year Break 

17 27-1-2016  Handles stand in Romania wrestling.  

18 24-1  1- Grab a book chucking head and arm.  

19 31-1  2. Grab throwing arm wrap.  

20 7-2  3. Grab the withdrawal of rival down.  

21 14-2  4. Grab a hip pointer.  

22 21-2  5. Grab a hip pointer to holding one arm.  

23 28-2  6. Grab a hip pointer maintenance of arms.  

24 6-3  7. Grab chucking maintenance of remote head 

and arm. 

 

25 13-3  8-grab kidnapping  

26 20-3  Handles sit in Romania Wrestling  

27 27-3  1. Movement neck lock.  

28 3-4  2. rotational movement connecting waist.  

29 10-4  3. rear rotational movement connecting neck.  

30 17-4  4. Grab the arm pull.  

31 24-4  5. Grab outstretched arm.  

32 1-5 quarterly exam   

 Instructor Signature:     Dean Signature: 
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