مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم القســم  :العلوم الرياضية
المرحلة :الرابعة

جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم المحاضر الثالثي  :د .اياد دمحم عبد هللا
معن عبد الكريم جاسم دمحم الحيالي
اللقب العلمي  :استاذ  /استاذ مساعد

االضى
انبريذ
االنكخروَي
اضى انًادة
يقرر انفصم
اهذاف انًادة
انخفاصيم
االضاضيت نهًادة
انكخب انًُهجيت
انًصادر
انخارجيت

يعٍ عبذ انكريى جاضى دمحم انحياني
maankareem@yahoo.com
انخذريب انرياضي
ضُىي  /فصهي
االرحقاء بانًطخىي انعهًي نهطهبت بًادة انخذريب انرياضي.
حعهيى انًباديء االضاضيت واضاضياث انخذريب انرياضي
عهى انخذريب انرياضي /دمحم حطٍ عالوي
انشبكت انًعهىياحيت نالَخرَيج
انفصم انذراضي االول

حقذيراث انفصم
يعهىياث
اضافيت

% 55

انفصم انذراضي انثاَي

انطعي

%55

%55

االيخحاٌ انُهائي

انذرجت انُهائيت
5 0%

50

د.
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جذول انذروش االضبىعي
التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

1

االضبىع االول

5

االضبىع انثاَي

3

االضبىع انثانث

4

االضبىع انرابع

5

االضبىع انخايص

6

االضبىع انطادش

7

االضبىع انطابع

8
9

االضبىع انثايٍ
االضبىع انخاضع

15

االضبىع انعاشر

انحًم انخذريبي
يكىَاث انحًم
انخذريبي
درجاث انحًم
انخذريبي
طرائق انخحكى
بذرجاث انحًم
انعالقت بيٍ يكىَاث
انحًم
انحًم انسائذ
انعىايم انًحذدة
نالَجاز
انهياقت انبذَيت
انقىة انعضهيت
طرائق حطىير انقىة
انعضهيت

انحًم انذاخهي وانخارجي

االسبوع

11
15
13
14
15
16

االضبىع انحادي
عشر
االضبىع انثاَي
عشر
االضبىع انثانث
عشر
االضبىع انرابع
عشر
االضبىع انخايص
عشر
االضبىع انطادش
عشر

المالحظات

انشذة،انحجى ،انراحت
انقصىي،انًخىضظ،انبطيظ
بانشذة،بانحجى،بانراحت
عالقاث
انشذةوانحجى،انشذةوانراحت
يفهىيه،اضبابه،عالجه
يباشرة ،غير يباشرة
اهًيخها،يكىَاحها
يفهىيها،حعريفها،اَىاعها
باالثقال،انبهيىيخري

انخذريب انذائري

يفهىيه،شروطه

انعىايم انًؤثرة
بانقىة انعضهيت

انًقطع انعرضيَ،ىع االنياف

ايخحاٌ فصهي

ايخحاٌ انفصم االول

انطرعت

يفهىيها،اقطايها،اضانيب
حذريبها

انعىايم انًؤثرة
بانطرعت

انقىة ،انخىافق

ايخحاٌ فصهي
عطهت َصف انطُت

االيخحاٌ
االول

االيخحاٌ
انثاَي

17
18
19
55
51
55
53
54
55
56
57
58
59
35
31
35

االضبىع انطابع
عشر
االضبىع ااثايٍ
عشر
االضبىع انخاضع
عشر
االضبىع انعشروٌ
االضبىع انىاحذ
وانعشروٌ
االضبىع انثاَي
وانعشروٌ
االضبىع انثانث
وانعشروٌ
االضبىع انرابع
وانعشروٌ
االضبىع انخايص
وانعشروٌ
االضبىع انطادش
وانعشروٌ
االضبىع انطابع
وانعشروٌ
االضبىع انثايٍ
وانعشروٌ
االضبىع انخاضع
وانعشروٌ
االضبىع انثالثىٌ
االضبىع انىاحذ
وانثالثىٌ
االضبىع االثُاٌ
وانثالثىٌ

حىقيع يذرضي انًادة :
ا.د اياد دمحم عبذ هللا
ا.و.د يعٍ عبذ انكريى

انًطاونت

يفهىيها،اقطايها  ،فىائذها

اَىاع انًطاونت

انعايت،انخاصت

انخعب

يفهىيه،اَىاعه

طرائق حطىير
انًطاونت

انشذة ،انطريق انًطخخذيت

انًروَت

يفهىيها،اَىاعها

انرشاقت

يفهىيها،انعىايم

حطىير عُاصر
انهياقت انبذَيت
طرائق قياش انهياقت
انبذَيت
طرائق انخذريب
انرياضي
حخطيظ انخذريب
انرياضي
انىحذاث انخذريبيت

اهى انُقاط
انكهيت ،انجسئيت
انخكراري،انفخري،انًطخًر
انخطت انيىييت،انطُىيت
اَىاعها،اقطايها

ايخحاٌ انفصم
انثاَي

االيخحا االول

انخهذئت

فىائذها

انخطت انطُىيت

االعذاد انعاو ،نخاص،انًُافطاث

اعادة نهًادة انعهًيت
ايخحاٌ انفصم
انثاَي

يراجعت
انًادة
االيخحاٌ
انثاَي

حىقيع انعًيذ :
ا.د ضياء قاضى انخياط

