
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 محمد عبد الرحمن محمد االسم
 Mohmmed_sport_1979@yaho. com البريد االلكتروني

 المبارزة اسم المادة
 ساعو 2 مقرر الفصل
 اىداف المادة

 
 تعميم وتدريس ماده المبارزة

 التفاصيل االساسية لممادة
 

 تعميم وتدريب و تحكيم –المبارزه بسالح الشيش 

 
 الكتب المنيجية

 

 فاطمو عبد مالح -القانون الدولي لممبارزه –المبارزه بسالح الشيش 

 
 المصادر الخارجية

 

 عبد اليادي عباس -عبد الكريم فاضل-تدريب  –المبارزه تحكيم 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 لنيائياالمتحان ا المشروع

22 52 51 - 21 
 

 معمومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 والتقويم العلمي جهاز االشراف

 
 
 
 
 

 

 القادسيهالجامعة :
 التربيه البدنيه وعلوم الرياضهلية :الك

 االلعاب الفرديهالقســم :
 الثالثهالمرحلة :

محمد عبد  اسم المحاضر الثالثي :
 الرحمن محمد
 مدرساللقب العلمي :

 الدكتوراهالمؤهل العلمي :
 جامعه القادسيهمكان العمل  :

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 استمارة الخطة التدريسية لممادة

 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تاريخ رياضح الوثارزج 92-2-9115 1

   هىاصفاخ الػة الوثارزج 6-11 9

  تجهيساخ الػة الوثارزج  13-11 3

  االسلحه و الوؼداخ  9111 4

5 92-11 
 

هلؼة الوثارزج + جهاز 

 التحكين الكهرتائي

 

  االوضاع االساسيح  3-11 6

  حركاخ االرجل  11-11 2

  حركح الطؼي   12-11 8

  التالحن+ هسافح التثارز  94-11 2

  الهجىم الثسيط  1-19 11

  الهجىم الوركة  8-19 11

  الهجىم الوضاد  15-19 19

  الهجىم الكاذب  99-19 13

14 92-19 
 

الحركاخ التوهديح 

 للهجىم

 

  اهتحاى ػولي + ًظري  9116- 5-1 15

 ػطلح ًصف السٌح

  الهجواخ الٌصليح  93-9 12

  الوسكاخ الٌصليح  1-3 18

  هتٌىػاخ الهجىم  8-3 12

  هفهىم الدفاع  15-3 91

  االوضاع الدفاػيح  99-3 91

  ًىاع الدفاعا  92-3 99

  الرد الثسيط+ الوركة  5-4 93

  الرد السريغ+ الوتاخر  19-4 94

  الرد الوضاد  12-4 95

الؼالقح تيي الدفاع و   96-4 96

 الرد

 

  التحكين الؼادي  3-5 92

  التحكين الكهرتائي  11-5 98

  االخطاء وجسائتها  12-5 92

الوٌافساخ الفرديح و   94-5 31

 الفرقيح

 

  اهتحاى ػولي+ ًظري  31-5 31

 جمهورية العراق

 رة التعليم العالي والبحث العلميوزا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 القادسيهالجامعة :
 التربيه البدنيه وعلوم الرياضهالكلية :

 االلعلب الفرديه القســم :
 الثالثهالمرحلة :

محمد عبد  اسم المحاضر الثالثي :
 الرحمن محمد
 مدرساللقب العلمي :

 دكتوراهالمؤهل العلمي :
 جامعه القادسيهمكان العمل  :

 



 تىقيغ الؼويد :      تىقيغ االستاذ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Mohmmed abd ul-rahman Mohmmed 
E_mail Mohmmed_sport_1979@yaho. com 
Title Fencing 
Course Coordinator 2 hours 

 
Course Objective 
 

 
Education and Teaching fencing 

 
Course Description 
 

Fencing fencing weapon - education and training and Arbitration 

Fencing fencing weapon - the international law of Mbarzh- Fatima Abdul 

marinade 

 
Textbook 

Duel arbitration - Training Abd Karim Abdul Hadi Abbas Fadil- 
 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

25 15 10 ---- 50 
 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
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Universityal qadseh 

College:physicai education 

Department:fardeh 

Stage:thered 

Lecturer name:mohmmed 

Academic Status:siset 

Qualification:doctora 

Place of work:alqadeseh 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  The history of fencing   

2  Player fencing specifications   

3   Player fencing equipment  

4   Weapon and equipmen  

5   Playground fencing + 
arbitration electrical device 

 

6   Basic conditions  

7   Kickboxing movements  

8   Movement appeal  

9   Cohesion + jousting 

distance 
 

10   Simple assault  

11   Compound attack  

12   The counter-attack  

13   False attack  

14   Altmahdih attacked 

movements 
 

15   Practical exam + theoretical  

Half-year Break 

17   Blade attacks  

18   Grabs Blade  

19   Misc attack  

20   The concept of defense  

21   Defensive situation  

22   Types of Defense  

23   Simple answer + compound  

24   Quick Response + Late  

25   Counter post  

26   The relationship between 

the defense and the answer 
 

27   Normal arbitration  

28   Electric arbitration  

29   Mistakes and Dzaitha  

30   Individual competitions and 

the difference 
 

31   Practical exam + theoretical  

 Instructor Signature:     Dean Signature: 

University:a 

College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

 

Republic of Iraq 

      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 

 

 


