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 اسم التدريسي
 

 رجاء عبد الكرمي محيدا م د 

 الربيد االلكرتوين
 

abdulkarim@uodiyaia.edu.iqRaja. 

 اسم ادلادة
 

 لقوىاالعاب 

 مقرر الفصل
 

 

 اف ادلادة اىد
 

 عاب القوىدلادة المية القابليات البدنية واحلركية تن

 
 التفاصيل االساسية للمادة

 

 

 الكتب ادلنهجية 
 

 الكتب وادلؤلفات 

 ادلصادر اخلارجية 
 

 لعاب القوىالقانون الدويل ل

 تقدير الفصل 
 
 
 

 االمتحان النهائي ادلختربات الفصل الثاين الفصل االول الفصل الدراسي
     

mailto:Raja.abdulkarim@uodiyaia.edu.iq
mailto:Raja.abdulkarim@uodiyaia.edu.iq


 معلومات اضافية 
 

 

 
 

 



 
 

 خمطط مهارات ادلنهج
 يرجى وضع اشارة يف ادلربعات ادلقابلة دلخرجات التعلم الفردية من الربانمج اخلاضعة للتقييم

 خمرجات التعلم ادلطلوبة من الربانمج 

السنة / 
2021 
 ادلستوى

 أساسي اسم ادلقرر رمز ادلقرر
 أم اختياري

هارات اخلاصة ادل ادلعرفة والفهم
 مهارات التفكري ابدلوضوع

 ادلهارات العامة وادلنقولة
) أو( ادلهارات األخرى ادلتعلقة بقابلية 

 التوظيف والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ
1 

ب
2 

ب
3 

ب
4 

ج
1 

ج
2 

ج
3 

ج
 4د 3د 2د 1د 4

ادلرحلة 
 ثانيةال

 * * * * * * * * * * * * * * * * اساسي العاب القوى 
                   

                    
                   



  
 8الصفحة 

 
  

 منوذج وصف ادلقرر

 وصف ادلقرر

 
 البنية التحتية -

 ادلالحظات  ادلادة العملية  ادلادة النظرية  التاريخ االسبوع 
  متارين قوة وسرعة   األول
)متارين قوه ومتارين     الثاين

  قفز
 

التارخيية  النبذة  الثالث
 للمسابقات ادلركبة

شرح وتطبيق وتدريب  
 مسابقات اليوم االول

 

شرح وتدريب وتطبيق    الرابع
 مسابقات اليوم االول

 

قانون ادلسابقات شرح   اخلامس
 ادلركبة

  

وتطبيق فعالييو شرح    السادس
 دفع الثقل

 

  امتحان عملي   السابع
ح مميزات ادلسابقات شر   الثامن

 وادلركب
  

فعاليو القفز العايل شرح    التاسع
 دلسابقات اليوم االول

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العايل ))مراجعة الربانمج األكادميي((

يوفر وصف ادلقرر ىذا إجيازًا مقتضيًا ألىم خصائص ادلقرر وخمرجات التعلم ادلتوقعة من الطالب حتقيقها 
ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم ادلتاحة. والبد من الربط بينها وبني مربىنًا عم

 وصف الربانمج.



  
 9الصفحة 

 
  

   امتحان نظري  العاشر
شرح وتدريب فعاليو    احلادي عشر

 مرت  044ال
 

  امتحان عملي   الثاين عشر
شرح مميزات العيب   الثالث عشر

 ادلسابقات ادلركبة
  

القانون اخلاص  شرح   الرابع عشر  
 ابدلسابقات ادلركبة

 

   امتحان نظري  اخلامس عشر
 

شرح القواعد العامو    السادس عشر
 للمسابقات ادلركبو

 

شرح وتدريب    السابع عشر  
مسابقات اليوم 
الثاين مسابقات 

 احلواجز

 

وتدريب شرح    الثامن عشر
مسابقات الرمي 

 القرص

 

   القانون الدويل للمسابقات ادلركبة  التاسع عشر
تقسيمات شرح    العشرون

اخلرباء العيب 
 ادلسابقات ادلركبة

 

   امتحان نظري  احلادي والعشرون
وتدريب شرح    الثاين والعشرون

مسابقات القفز 
 ابلعصا الزانة

 

  امتحان عملي   الثالث والعشرون
اعادة شرح شرح    الرابع والعشرون

مسابقات 
 القفزابلعصا

 



الصفحة   

01 
 

  

وتدريب شرح    اخلامس والعشرون
رمي مسابقات 
 الرمح

 

   امتحان نظري  السادس والعشرون
وتدريب فعالية شرح    السابع والعشرون

 مرت 0011ركض 
 

   مميزات العيب ادلسابقات ادلركبة  الثامن والعشرون
متارين قوة وسرعة    التاسع والعشرون

ومرونو عامة وخاصة 
 حسب نوع الفعالية

 

  امتحان عملي   الثالثون
 
 

 القبول  .1
 

  ادلتطلبات السابقة
  أقل عدد من الطلبة 

  أكرب عدد من الطلبة 
  
 


