بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق

اسم الجامعة :بغداد
اسم الكلية :التربية الرياضية
اسم القسم :العلوم النظرية
المرحلة :الثانية

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي

اسم لمحاضر الثالثي د.ياسر منير طه

اللقب العلمي :استاذ مساعد
المؤهل العلمي :دكتوراه

جهاز االشراف والتقويم العلمي

مكان العمل :التربية البدنية وعلوم الرياضة

استمارة انجاز الخطة التدريدية لممادة
االسم
الربيد االلكرتوين

د.ايسر منري طه علي البقال

Yassersport67@yahoo.com
عمم التدريب

اسم املادة
مقرر الفصل
أهداف املادة

فصلي  ،سنوي
تعريف الطالب عمى اهمية التدريب الرياضي وخرائص التدريب ومبادى التدريب وحمل التدريب الرياضي وانهاعه
ومكهنات الحمل واهمية الخطة الدنهية ومراحمها مع شرح الهم الرفات البدنية

التفاصيل األساسية للمادة

الكتب املنهجية

مذكورة ضمن الجدول االسبوعي للتوصيف الدراسي

ممزمة معدة من قبل مدرسي المادة +كتاب التدريب الرياضي واال رقام القياسية

املصادر اخلارجية

تقديرات الفصل
معلومات إضافية

االنترنت
الفصل الدراسي األول %52
% 52

الفصل الدراسي الثاين % 52
%52

السعي
%25

االمتحان النهائي
%25

الدرجة النهائية
%055

بسم اهلل الرمحن الرحيم

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم الجامعة:الموصل
اسم الكلية:التربية البدنية وعلوم
الرياضة
اسم القسم:العلوم الرياضية
المرحلة:الثانية
اسم المحاضر الثالثي:د.ياسر منير طه
اللقب العلمي:استاذ مساعد
المؤهل العلمي:دكتوراه
مكان العمل:

االسبوع

استمارة الخطة التدريدية لممادة

1

التاريخ

المادة النظرية

تقديم المادة ومفرداتها والممهمة
والكتاب المنهجي ومتطمبات الدرس

2

التدريب الرياضي –مفههمه -تعريفه
– وظائفة

3

اهداف التدريب الرياضي

4

مميزات التدريب الرياضي+خرائص
التدريب

5

حمل التدريب – تعريفه-انهاعه

6

الحمل الخارجي/

7

الحمل الخارجي – الذدة – الحجم
الراحة الكثافة

8
9

الحمل الداخمي /الحمل النفدي
مبادى التدريب الرياضي –

10

االستمرارية -االحماء

11

التدرج –الخرهصية

12

التحميل الزائد

13

التهدئة وانهاعها

المادة العملية

المالحظات

14

مراجعة

15

امتحان

16
17

الرفات البدنية

عطلة نصف السنة

18

القوة العضلية وانواعها والعوامل
المؤثرة

19

السرعة وانواعها و طرق تطوير
السرعة والعوامل المؤثرة

20

المطاولة انواعها

21

المرونة وطرق تطوير المرونة

22

الدقة والتوازن والرشاقة

23

التعب وانواعه واالنهتك

23

االعداد المهاري واهدافه

24

االعداد الخططي واهدافه

25

التخطيط في التدريب

26

انواع التخطيط

27

اسس التخطيط

28

طرائق التدريب

29

القوة العضلية وانواعها والعوامل
المؤثرة

30

السرعة وانواعها و طرق تطوير
السرعة والعوامل المؤثرة

31
32

مراجعة
امتحان

توقيع مدرس المادة :
ا.م.د ياسر منير طه

توقيع العميد :
ا.د ضياء قاسم الخياط

