مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :محمود شكرصالح
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبهعي
االسم

ا.م.د .محمهد شكر صالح  ،ا.م فراس محمهد عمي

البريد االلكتروني

alkhoky77@yahoo.com ، drmahmood64@hotmail.com

اسم المادة

المالكمة لمههاة

مقرر الفرل

فرع االلعاب الفردية

اهداف المادة
التفاصيل االساسية لممادة
الكتب المنهجية
المرادر الخارجية
تقديرات الفرل

معمهمات اضافية

تعميم مهارات المالكمة  +تعميم القانهن الدولي لمالكمة الههاة  ،وامكانية تدريس
الطالب لهذه الفعالية بعد تخرجهم من الكمية
شرح مهارات المالكمة لمههاة ليفهمها ويتعممها الطالب  +شرح وتحميل لمهاد
القانهن الدولي لمالكمة الههاة

كتاب المهارات االساسية لمالكمة الههاة  +تخطيط التدريب في المالكمة

القانهن الدولي لمالكمة الههاة  +مصادر االنترنيت
الفصل الدراسي الفصل الدراسي
االمتحان النهائي
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مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبهعي
االسبوع
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المادة النظرية

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
اسم القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :محمود شكر صالح
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

المادة العلمية

مقدمة عن تاريخ المالكمة في العرر القديم
والحديث وفي العراق
تعريف المالكمة واهم مراحمها
شرح وقفة االستعداد

وقفة االستعداد وتعممها لمذراعين والرجمين

اعادة لذرح وقفة االستعداد وشرحها اثناء
الحركة بالتقدم واالندحاب

تطبيق عممي لهقفة االستعداد بالتقدم
واالندحاب خطهة امامية وخمفية

اعادة تطبيق وقفة االستعداد وتطبيقها
بالحركة من خالل الحركة المدتمرة (بالعد
خطهتين او ثالثة خطهات )
تطبيق وقفة االستعداد واداءها بالتقدم
الجانبي لالمام والخمف والتطبيق بذكل
دوائر

شرح مهارة المكمة المدتقية لالعب االيمن
والمدتقيمة لالعب االعدر
شرح مهارة الالكمة المدتقية لمراس
شرح المكمة المدتقية الى الجذع

اداء وقفة االستعداد بالحركة المدتمرة
(القفز) لجميع االتجاهات
تطبيق عممي

تطبيق عممي
تطبيق عممي
تعمم المكمة المدتقيمة المدتقمة الى
الراس والى الجذع بالحركة خطهة
وخطهتين لالمام والخمف

شرح نظري لمهاصفات اختيار المالكم الناشئ
مع اعطاء امثمة لها

امتحان نظري

اعادة تطبيق المكمة المدتقية لمراس
والجذع بالحركة (القفز)ولجميع االتجاهات

تطبيق عممي لربط جميع الحرات
الهجهمية من خالل الحركة ولجميع
االتجاهات

امتحان عممي فرمي

المالحظات

عطمة نرف الدنة
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31
32

شرح وسائل الدفاع  :دفاع الذراعين (دفاع
الرد الدرع ،الحذف  ،الرندوقي)

7108 / /

22

31

شرح الدفاع الدمبي وااليجابي

7108 / /

7108 / /

28
29

شرح نظري لمدفاع برهرة عامة

شرح وسائل الدفاع  :دفاع الرجمين واساليبها
(خطهة لمخمف  ،الحركة الجانبية)

شرح القانهن واالحكام وقهاعد القانهن
الدولي لمههاة واوزان واعمار الالعبين واجراء
القرعة
شرح احكام الفهز

شرح انهاع االخطاء
شرح التنبيهات واالنذرات والذطب

شرح مهاصفات الحمبة وقياساته واهم
ىاالدوات المطمهبة الجراء المباريات وجمهس
الحكام
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7108 / /
7108 / /

تهقيع االستاذ

د .محمهد شكرصالح
ا.م فراس محمهد عمي

امتحان نظري فرل ثاني

اعادة لجميع المهارات الهجهمية الدابقة
ولجميع الحركات
تطبيق عممي لمدفاع الدمبي وااليجابي
وتطبيق الحركة بين الطالب

تطبيق عممي لمحركة من الثبات ومن
الحركة ولجميع االتجاهات

تطبيق عممي لمدفاع بالر جمين ولجميمع
االساليب من الثبات ومن الحركة

اعادة تطبيق الدفاع بالذراعين والرجمين
وتطبيق الحركة بين الطالب من الثبات ومن
الحركة وبجميع االتجاهات

تطبيق عممي لالحكام من خالل اجراء
نزاالت

تطبيق عممي النهاع االخطاء من خالل
اجراء نزاالت

تطبيق عممي لبيات االنذرات وكيف يتم
الذطب من خال ل اجراء نزالت بين الطالب

اجراء نزالت بين الطالب وقيامهم بالتحكيم
وحدب متطمبات القانهن
امتحان عممي فرل الثاني

امتحان عممي نهائي بالمهارات الدفاع
والهجهم
امتحان عممي بالتحكيم حدب متطمبات
القانهن

تهقيع العميد

أ.د .ضياء قاسم الخياط

