جًهىريح انعراق
وزارج انتعهيى انعاني وانثحث انعهى
جهاز االشراف وانتقىيى انعهًي

انجايعح :جايعح انًىصم
انكهيح :انترتيح انثذنيح وعهىو انرياضح
انقسى :االنعاب انفرديح
انًرحهح :انثانثح
اسى انًحاضر انثالثي  :د .زياد يىنس دمحم
انهقة انعهًي :استار
انًؤهم انعهًي :دكتىراه
يكاٌ انعًم :كهيح انترتيح انثذنيح وعهىو انرياضح
 /جايعح انًىصم

جذول انذروس االسثىعي
االسى
د .زياد يىنس دمحم حماوي انصفار  /د .ضياء زكي
ابراهيم
انثريذ االنكتروني ziyadalsaffar66@yahoo.com
theyaa zake @ yahoo.com
مبارزة
اسى انًادج
عدة مصادر
يقرر انفصم
تعهيم مادة انمبارزة وانتحكبم
اهذاف انًادج
اكاديمي
انتفاصيم
االساسيح نهًادج
كتاب انمبارزة  ، 6891 ،بيان عهي عبد عهي واخران
انكتة انًنهجيح
انًصادر
انخارجيح
انفصم االمتحاناث
انفصم
اننهائيت
اندراسي اندراسي
انثاني
االول
تقذيراخ انفصم
50%
25%
25 %
يعهىياخ اضافيح

انجايعح :جايعح انًىصم
انكهيح :انترتيح انثذنيح وعهىو انرياضح
انقسى :االنعاب انفرديح
انًرحهح :انثانثح
اسى انًحاضر انثالثي  :د .زياد يىنس دمحم
انهقة انعهًي :استار
انًؤهم انعهًي :دكتىراه
يكاٌ انعًم :كهيح انترتيح انثذنيح وعهىو انرياضح
 /جايعح انًىصم

جًهىريح انعراق
وزارج انتعهيى انعاني وانثحث انعهى
جهاز االشراف وانتقىيى انعهًي

جدول الدروس االسبوعي
األسبوع

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

المادة
العلمٌة

المادة النظرٌة

التارٌخ

نبذة تارٌخٌة عن رٌاضة المبارزة
التعرٌف برٌاضة المبارزة ,التجهٌزات ,االسلحة
مواصفات سالح الشٌش  ,كٌفٌة مسك سالح الشٌش
االوضاع والمهارات االساسٌة  ,وضع االستعداد  ,التحٌة
حركات االرجل (التقدم والتقهقر)
التقدم (العادي  ,العكسً ,الوثب)التقهقر (العادي  ,العكسً الوثب )
حركة الطعن  ,العودة الى وضع االستعداد
حركة السهم ,التقدم مع الطعن
االلتحام  ,انواعه ,طرق تغٌرات االلتحام
الهجوم  ,انواعه  ,البسٌط المباشر  ,الهجوم البسٌط غٌر المباشر
االوضاع الدفاعٌة
الهجوم المركب العددي
الهجوم المركب الدائري
انواع الدفاع  ,طرق الدفاع
اعادة شاملة
امتحان

عطهح نصف انسنح
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

الهجوم المضاد  ,الهجمة الزمنٌة
هجمة االٌقاف
الهجوم الكاذب
الحركات التمهٌدٌة للهجوم ( الهجمات النصلٌة )
المسكات النصلٌة
الرد والرد المضاد
جملة المبارزة  ,اعادة للحركات
االشتراك فً المسابقات (المنافسات )
المنافسات الفردٌة  ,المنافسات الفرقٌة
التحكٌم العادي
التحكٌم الكهربائً  ,ادارة المباراة
االشارات المستخدمة فً التحكٌم
االخطاء والجزاءات
استمارة التسجٌل ( الفردٌة والفرقٌة)
اعادة شاملة
امتحان

تىقيع االستار :

تىقيع انعًيذ :

المالحظات

