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 تم االستعانة بكتب علم التدريب الرياضي وكذلك كتب تدريب المصارعة وكذلك شبكة االنترنيت .  المصادر:



 
 

 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

السنة / 
1126 
 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر
 أم اختياري

المهارات الخاصة  المعرفة والفهم
 بالموضوع

 مهارات التفكير
 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى المتعلقة 
 بقابلية التوظيف والتطور الشخصي
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 7الصفحة 

 
  

 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 
 التفاصيل التاريخ ت
وقفة االستعداد ــــــ الجلول ــــــ الاول ــــــ التقابك من وضع الوقور ــــــ كيفية السي رة  األسبوع األول 1

 على الخصم في وضع الجلول . 
 مهارة سحب الذراع البعيدة بكلتا اليدين من وضع الجلول . األسبوع الثاني 2
 مهارة سحب الذراع الاريبة وإسااط الخصم أرضا من وضع الوقور . األسبوع الثالث 3
 مراجعة المهارات الساباة . األسبوع الرابع 4
 محاضرة نظري . األسبوع الخامس 5
بالســــــــحب إلى الخلف بت ويق الجذع من األعلى دون يج  اليدين   مهارة الالب  األسبوع السادل 6

 الكندة ( من وضع الجلول .
 مهارة الدخول من تحت اإلبط وإسااط الخصم أرضا من وضع الوقور .  األسبوع السابع 7
 مراجعة المهارات الساباة .  األسبوع الثامن 8
 محاضرة نظري .  األسبوع التاسع 9
 مهارة التدوير بمسك الجذع   الرول ( من وضع الجلول .  العاشراألسبوع  11
ــى  األسبوع الحادي عقر 11 ــع الركبتين علـ ــن وبوضـ ــا اليديـ ــذراع بكلتـ ــر بمســـك الـ ــن فـو الظهـ ــي مـ ــارة الرمـ مهـ

 البســـــــاط   الحمال ( من وضع الوقور . 
 مراجعة المهارات الساباة .  األسبوع الثاني عقر 12
 امتحان نظري الفصل األول . األسبوع الثالث عقر 13
 امتحان عملي الفصل األول . األسبوع الرابع عقر 14
 امتحان عملي الفصل األول . األسبوع الخامس عقر 15

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها 

 وبين وصف البرنامج.
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 التفاصيل التاريخ ت
 مهارة الغ س على رجل وايدة من وضع الوقور األسبوع األول 1
 مهارة الغ س على الرجلين من وضع الوقور .  األسبوع الثاني 2
 مراجعة المهارات الساباة .  األسبوع الثالث 3
مهارة الالب على الظهر بحج  إيدى ذراعي الخصم من تحت اإلبط بإيدى اليدين  األسبوع الرابع 4

 والضغط على الرقبة   تك كله ( من وضع الجلول . 
 مهارة المي ان من وضع الوقور .  األسبوع الخامس 5
 مراجعة المهارات الساباة .  األسبوع السادل 6
 محاضرة نظري   الاانون ( في لعبة المصارعة .  األسبوع السابع 7
مهارة يصـر الذراع الم وقة للجذع والدوران لسحب الخصم أرضا   الرودست ( من  األسبوع الثامن 8

 وضع الجلول .    
 مهارة السحب الجانبي للخصم وإسااطه أرضاً من وضع الوقور .   التاسعاألسبوع  9
 مراجعة المهارات الساباة .  األسبوع العاشر 11
 صراع مع ال ميل + تحكيم عملي .  األسبوع الحادي عقر 11
 صراع مع ال ميل + تحكيم عملي .  األسبوع الثاني عقر 12
 امتحان نظري الفصل الثاني .  األسبوع الثالث عقر 13
 امتحان عملي الفصل الثاني .  األسبوع الرابع عقر 14
 امتحان عملي الفصل الثاني . األسبوع الخامس عقر 15

 
 القبول  .2

  المتطلبات السابقة
  أقل عدد من الطلبة 

  أكبر عدد من الطلبة 
  


