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مقرر الفصل

فرع األلعاب الفردية

االسم
اسم المادة
اهداف المادة

تعلم مهارات السباحة األربعة والقانون الدولي لسباحة الهواة

التفاصيل االساسية للمادة شرح مهارات السباحة األربعة الحرة والصدر والظهر والفراشة مع تكنيك البدء
والدوران مع تعلم طرائق وأساليب انقاذ الغرقى اضافة الى القانون

الكتب المنهجية
المصادر الخارجية

رياضة السباحة م  /فيصل رشيد عياش ()9191

القانون الدولي لسباحة الهواة
الفصل

تقديرات الفصل

الدراسي االول الدراسي الثاني
% 52

معلهمات إضافية

الفصل
% 52

االمتحانات
النهائية

الدرجة النهائية

% 25

نظري عملي نظري عملي نظري عملي
%05 %55 %92 %95 %92 %95

%955

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
اسم القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :األولى
اسم المحاضر الثالثي  :فالح طه حمو
اللقب العلمي  :أستاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جمههرية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقهيم العلمي

جدول الدروس األسبهعي
االسبهع

التاريخ

المادة النظرية

1

مقدمة عن تاريخ الدباحة وأهميتها

2

العهامل المؤثرة في عملية تعلم الدباحة

3

المراحل األولى لتعلم الدباحة

المادة العملية

للفرد والمجتمع

( التكيف والغطس والتنفس والطفه

والطفه واألنزالق

المراحل الثانية لتعلم الدياحة

اعطاء تمارين عن تهافق حركات الذراعبن

واألنزالق )

4

اعطاء تمارين عن التكيف والغطس

(تهافق حركات الذراعين والرجلين مع

والرجلين والتنفس

5

األداء الحركي للدباحة الحرة

اعطاء تمارين عن وضع الجدم والطفه

6

األداء الحركي للدباحة الحرة

اعطاء تمارين عن تكنيك حركات الذراعين

7

األداء الحركي للدباحة الحرة

اعطاء تمارين عن تكنيك حركات الرجلين

8

األداء الحركي للدباحة الحرة

اعطاء تمارين عن تكنيك كيفية التنفس

9

الدباحة الحرة كاملة

ممارسة الدباحة الحرة كاملة

التنفس )

( وضع الجدم والطفه )
( حركات الذراعين )
( ضربات الرجلين )
( وضعية التنفس)

11
11
12
13

األداء الحركي لدباحة الصدر
( وضع الجدم والطفه )

األداء الحركي لدباحة الصدر
( حركات الذراعين )
األداء الحركي لدباحة الصدر
( ضربات الرجلين )
األداء الحركي لدباحة الصدر
( وضعية التنفس)

14

سباحة الصدر كاملة

15

اختبارات نظرية

16

اعطاء تمارين عن وضع الجدم والطفه
اعطاء تمارين عن تكنيك حركات الذراعين
اعطاء تمارين عن تكنيك حركات الرجلين
اعطاء تمارين عن تكنيك كيفية التنفس
ممارسة سباحة الصدر كاملة
اختبارات عملية

المالحظات

عطلة نصف الدنة
اعطاء ذماسيه عه وضع الجسم
األداء الحشكي لسثاحح الظهش
والطفى
( وضع الجسم والطفى )
اعطاء ذماسيه عه ذكىيك حشكاخ
األداء الحشكي لسثاحح الظهش
الزساعيه
( حشكاخ الزساعيه )
اعطاء ذماسيه عه ذكىيك حشكاخ
األداء الحشكي لسثاحح الظهش
الشجليه
( ضشتاخ الشجليه )
اعطاء ذماسيه عه ذكىيك كيفيح
األداء الحشكي لسثاحح الظهش
الرىفس
( وضعيح الرىفس)
مماسسح سثاحح الظهش كاملح
سثاحح الظهش كاملح
األداء الحشكي لسثاحح الفشاشح
مماسسح الثذء مه فىق الماعذج
ذكىيك الثذء مه فىق الماعذج
مماسسح الثذء مه ذحد الماعذج
ذكىيك الثذء مه ذحد الماعذج
الذوسان األمامي والخلفي العميميه مماسسح الذوسان في سثاحح الحشج
والظهش
في سثاحح الحشج والظهش
مماسسح الذوسان في سثاحح الصذس
الذوسان في سثاحح الصذس
والفشاشح
والفشاشح وفعاليح الرراتع
طشائك وأسالية اومار الغشلى
اسثاب الغشق وطشق األومار
اعطاء ذماسيه عه طشائك اخشاج
حاالخ الغشيك وطشائك اخشاج
الغشيك
الغشيك
الماوىن الذولي لسثاحح الهىاج
الماوىن الذولي لسثاحح الهىاج
اخرثاساخ وظشيح
اخرثاساخ عمليح
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تهقيع االستاذ :
أ.د فالح طه حمه

أ.د صفاء ذنهن
د .دمحم حازم

تهقيع العميد :
أ .د ضياء قاسم الخياط

