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اسم المادة

رٌاضة رفع األثقال

مقرر الفصل
اهداف المادة

تعلٍن رٌاضة رفع األثقال والقانىى واألداء الفنً للرفعات الخطف والنتر

التفاصيل االساسية للمادة

شرح نظري لوراحل االداء الفنً للرفعات الوشوىلة بونهج الورحلة األولى هع

الكتب المنهجية

القانىى الذولً لرفع األثقال النظرٌة  -التطبٍق فً رفع الثقال

المصادر الخارجية

كتب رفع االثقال  ،والقانىى الذولً لرٌاضة رفع األثقال

تقديرات الفصل
معلومات اضافية

التطبٍقات العولٍة والقانىى الخاص برٌاضة رفع االثقال

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

االمتحانات

االول

الثاني

النهائية

%55

%55

55

%

الجامعة :جامعة الموصل
الكلٌة :كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة
اسم القســم :االلعاب الفردٌة
المرحلة  :االولى
اسم المحاضر الثالثً  :لٌث اسماعٌل صبري
اللقب العلمً  :استاذ دكتور
المؤهل العلمً :الدكتوراه
مكان العمل :كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
1
5
3

4

5

6

7

8

التاريخ

المادة النظرية

َجزح ربسٌخٍخ ،انزؼشٌف ثًبدح األثقبل +
نٍبقخ ثذٍَخ
ثشَبيح انًغبثقبد  ،انفئبد انىصٍَخ +
نٍبقخ انجذٍَخ
ششذ سفؼخ انخطف  ،أَىاع انقجضبد
،وضغ اندهىط فً انخطف – رطجٍق
ػًهً +نٍبقخ ثذٍَخ

المادة العلمية

نظري
نظري

تعليم وتطبيق سفؼخ انخطف
 ،أَىاع انقجضبد ،وضغ
اندهىط فً انخطف
أحكبو ػبيخ ندًٍغ انشفؼبد  ،انغحت يٍ
تطبيق ندًٍغ انشفؼبد ،
انىقىف ،رطجٍق ػًهً
انغحت يٍ انىقىف
انحشكبد واألوضبع انخبطئخ ندًٍغ
تعليم انحشكبد واألوضبع
انشفؼبد  ،سثظ عحت يٍ انىقىف يغ
انخبطئخ ندًٍغ انشفؼبد ،
اندهىط  ،رطجٍق ػًهً
سثظ عحت يٍ انىقىف يغ
اندهىط
األخهضح واألدواد انًغزخذيخ فً األثقبل الممارسة على األخهضح
رطجٍق انغحت يغ اندهىط ثبألوصاٌ ،
واألدواد انًغزخذيخ فً
رطجٍق ػًهً
األثقبل رطجٍق انغحت يغ
اندهىط ثبألوصاٌ
انزًبسٌٍ انجذٍَخ نزطىٌش ػضالد األكزبف انزًشٌٍ نزطىٌش ػضالد
األكزبف  ،انغحت يٍ
 ،انغحت يٍ انشكجزٍٍ انى وضغ االيزذاد
انشكجزٍٍ انى وضغ االيزذاد
انكبيم  ،رطجٍق ػًهً
انكبيم
يًبسعخ رًبسٌٍ انزساػٍٍ
رًبسٌٍ انزساػٍٍ  ،سثظ انغحت يٍ
سثظ انغحت يٍ انشكجزٍٍ
انشكجزٍٍ انى وضغ اندهىط  ،رطجٍق
انى وضغ اندهىط
ػًهً

المالحظات
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يًبسعخ رًبسٌٍ رطىٌش
رطىٌش ػضالد انجطٍ وانظهش ،وضغ
ػضالد انجطٍ وانظهش،
اندهىط فً سفؼخ انخطف  ،رطجٍق ػًهً
وضغ اندهىط فً سفؼخ
انخطف
رطجٍق سثظ انحشكخ كبيهخ (
سثظ انحشكخ كبيهخ ( خهىط ،وقىف،
خهىط ،وقىف ،خهىط)
خهىط) خطف كبيم  ،رطجٍق ػًهً
خطف كبيم
ركشاس حشكخ انخطف ثذوٌ أوصاٌ واوصاٌ ركشاس حشكخ انخطف ثذوٌ
أوصاٌ
 +رطجٍق ػًهً
رًشٌُبد رطىٌش انغشػخ  ،سفؼخ انخطف
تطبيق رًشٌُبد رطىٌش
يغ رًشٌُبد يغبػذح  ،رطجٍق ػًهً
انغشػخ  ،سفؼخ انخطف يغ
رًشٌُبد يغبػذح
ايزحبٌ َظشي  ،انزذسٌت ػهى سفؼخ
اداء رفعة الخطف كاملة
انخطف كبيهخ ،ػًهً
رًشٌُبد يشوَخ انشثبع  ،خطف ثبألوصاٌ ،اداء تمارين المرونة انشثبع
ػًهً
 ،خطف ثبألوصاٌ
ايزحبٌ ػًهً خطف انفصم األول
اداء رفعة الخطف كاملة
رؼهٍى انطالة حشكخ سفغ
رؼشٌف ثحشكخ سفغ انصذس ثى انُزش +
انصذس ثى انُزش  +نٍبقخ ثذٍَخ
نٍبقخ ثذٍَخ ػًهً
عطلة نصف السنة
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رًشٌُبد رطىٌش انًطبونخ  +اخزٍبس
انًغكخ فً انكهٍٍ +نٍبقخ ثذٍَخ
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خهبص انزحكٍى االنكزشوًَ كٍفٍخ انزشغٍم

19

يغؤونٍبد انحكبو  +اندهىط فً وضغ
انكهٍٍ  ،رطجٍق ػًهً

55

انًٍضاٌ وعبػخ انزىقٍذ ونىحخ انزغدٍم
ويكبٌ اإلحًبء  +عحت يٍ انىقىف،
رطجٍق ػًهً

51

انًُبرج انشعًٍخ انًغزخذيخ فً انغجبقبد
،سثظ حشكخ انغحت يغ اندهىط فً
انكهٍٍ  ،رطجٍق ػًهً

أداء رًشٌُبد رطىٌش
انًطبونخ  +اخزٍبس انًغكخ
فً انكهٍٍ
رؼهٍى انطالة ػهى خهبص
انزحكٍى االنكزشوًَ كٍفٍخ
انزشغٍم
رذسٌت انطالة ػهى
يغؤونٍبد انحكبو +
اندهىط فً وضغ انكهٍٍ
رؼهٍى انطالة ػهى انًٍضاٌ
وعبػخ انزىقٍذ ونىحخ
انزغدٍم ويكبٌ اإلحًبء +
عحت يٍ انىقىف
رؼهٍى انطالة ػهى انًُبرج
انشعًٍخ انًغزخذيخ فً
انغجبقبد ،سثظ حشكخ
انغحت يغ اندهىط فً
االكهٍٍ

االطالع ػهى يالثظ
يالثظ انًزغبثقٍٍ انغحت يٍ انىضغ
انًزغبثقٍٍ انغحت يٍ
انًغهق ،رطجٍق ػًهً
انىضغ انًغهق
رؼهٍى انغحت انقشػخ +
عحت انقشػخ  +وضغ انجذء  ،رطجٍق
وضغ انجذء
ػًهً
رًبسٌٍ انًغبػذح انخبصخ نشفؼخ انخطف اداء رًبسٌٍ انًغبػذح
انخبصخ نشفؼخ انخطف
وقغى انشفغ انى انصذس ثى انُزش
وقغى انشفغ انى انصذس ثى
انُزش
سثظ انحشكخ كبيهخ انكهٍٍ يٍ انجذاٌخ انى اداء سثظ انحشكخ كبيهخ
انكبٌٍ يٍ انجذاٌخ انى انُهبٌخ
انُهبٌخ -رطجٍق ػًهً
انزذسٌت ػهى عٍش انًغبثقخ
عٍش انًغبثقخ ورشرٍت انُذاء /انشفغ
ورشرٍت انُذاء انشفغ
ثبألوصاٌ ،رطجٍق ػًهً
ثبألوصاٌ
اداء أندبسك كبيال
رؼهٍى أندبسك كبيال  ،رطجٍق ػًهً
اداسي انًغبثقخ  /رطجٍق ثبألوصاٌ خبسك  ،رطجٍق اداسي انًغبثقخ ،
اداء ثبألوصاٌ خبسك
رطجٍق ػًهً
اداء انشثظ حشكخ انكهٍٍ يغ
سثظ حشكخ انكهٍٍ يغ أندبسك كبيال ثال
أندبسك كبيال ثال أوصاٌ
أوصاٌ -رطجٍق ػًهً
ايزحبٌ ػًهً وَظشي انفصم انثبًَ
امتحان
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