
  
  

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  امال صبیح سلمان غیدان التمیمي  االسم 

  Sama_201580  البرید االلكتروني

  الكرة الطائرة   اسم المادة

  األول  لمقرر الفص

  أداء المھارات األساسیة بالكرة الطائرة تعلیم الطلبة كیفیة   المادة أھداف

  للمادة األساسیةالتفاصیل 

 –مفھوم وقفة االستعداد  واألخطاء الشائعة  –تعلم المھارات األساسیة بالكرة الطائرة 
مفھوم  –مفھوم االرسال وأھمیتھ وأنواعھ وطرق تدریبھ واھم التمرینات الخاصة بھ 

وطریقة أدائھ وأھمیتھ واألخطاء الشائعة وخطوات تدریب مھارة  استقبال االرسال
مفھوم الضرب الساحق وأھمیتھ  -مفھوم اإلعداد وطریقة أدائھ –استقبال االرسال 

مفھوم حائط الصد أھمیتھ وأنواعھ واشكالھ  –وطریقة أدائھ وأنواعھ ومراحلھ الفنیة 
مفھوم الدفاع عن  -وتدریبات على مھارة حائط الصد وطرق ادائھ واالخطاء الشائعة
  الملعب واھمیتھ وطریقة ادائھ

  التكنیك والتكتیك الفردي في الكرة الطائرة) واخرون(عقیل الكاتب   الكتب المنھجیة

    موسوعة الكرة الطائرةاكرم خطابیة ،   المصادر الخارجیة

  تقدیرات الفصل
  المختبر  الفصل الدراسي

االمتحانات 
  الیومیة

  المشروع
االمتحان 

  النھائي

٦٠      ٢٠  ٤٠  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  امال صبیح سلمان غیدان  :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل



  معلومات اضافیة
  
  

  

  
 

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

  ة للمادةاستمارة الخطة التدریسی                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

  تعلم المھارات األساسیة بالكرة الطائرة   ١٠١٤/ ١١/  ٢٣  ١
 

تعلیم المھارات 
  االساسیة

  

  مفھوم وقفة االستعداد  واألخطاء الشائعة  ٢٠١٤/ ١١/ ٣٠  ٢
 

وقفة تعلیم 
  االستعداد

  

أھمیتھ وأنواعھ وطرق تدریبھ واھم مفھوم االرسال و –  ١٢/٢٠١٤/ ٧  ٣
 التمرینات الخاصة بھ

    تعلیم االرسال –

  مفھوم استقبال االرسال وطریقة أدائھ وأھمیتھ واألخطاء   ١٤/١٢/٢٠١٤  ٤
  الشائعة وخطوات تدریب مھارة استقبال االرسال

 

تعلیم استقبال 
  االرسال

  

  امتحان  ٢٠١٤//٢١/١٢  ٥
 

    

  وطریقة أدائھمفھوم اإلعداد   ٢٨/١٢/٢٠١٤  ٦
 

    االعداد تعلم

مفھوم الضرب الساحق وأھمیتھ وطریقة أدائھ   ١/٢٠١٤/ ٤  ٧
 وأنواعھ ومراحلھ الفنیة

تعلیم الضرب 
  الساحق

  

مفھوم حائط الصد أھمیتھ وأنواعھ واشكالھ وطرق   ١١/١/٢٠١٤  ٨
ادائھ واالخطاء الشائعة وتدریبات على مھارة حائط 

 .الصد

    حائط الصدتعلم 

١١/١/٢٠١٤  ٩  
  وطریقة ادائھمفھوم الدفاع عن الملعب واھمیتھ  -

تعلیم الدفاع عن 
  الملعب

  

     تمرینات الخاصة بالدفاع عن الملعب    ١٠

     مراجعة المھارات الخاصة بلعبة الكرة الطائرة     ١١
    امتحان    ١٢
    امتحان عملي      ١٣

  جمھوریة العراق
  
  

  بحث العلميوزارة التعلیم العالي وال
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  امال صبیح سلمان غیدان :اسم المحاضر الثالثي

  مساعد  استاذ :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 ھ التربیة االساسیھكلی/جامعة دیالى  :مكان العمل



١٤    
 

امتحان عملي 
  نھائي

  

     امتحان یومي    ١٥

     حانامت    ١٦
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          
٢١          
٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          
  :توقیع العمید      :                                                                                                                            األستاذقیع تو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Course Weekly outline 
notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered [Data w

eek
 

  Teach basic skills  Learn basic volleyball skills  23  /11 /2014  1 
  Education pause readiness  Concept pause to prepare 

common mistakes               
Education pause readiness  

30 /11 /2014  2 

  Education transmitter  - The concept of the transmitter 
and its importance, types and 
methods of training and the 
most important exercise its own 

  

7 /12/2014  3 

  Education transmitter 
receiver  

The concept of the transmitter 
and receiver performance and 
the way its importance and 
errors 
Common steps and skill training 
transmitter receiver 

  

14/12/2014  4 

    Exam                                           
        

21/12//٢٠١٤  5 

  Learning numbers  The concept of the setup and     
functioning                           

28/12/2014  6 

  Education beating 
overwhelming  

The concept of multiplication 
and the overwhelming 
importance and the way it 
functions, types and stages of 
technical  

4 /1/2015  7 

  Learn bulwark  Concept bulwark importance, 
types and forms and methods of 
performance and common 
mistakes and exercises on the 

11/1/2015  8 

University Name: Diyala 
College: Basic Education Name 
Section Name: Physical 
Education 
Stage: The first 
Triple lecturer Name: Salman 
hopes Assistant Professor 
Title: Instructor Dr. 
Qualifications: Ph.D. 
Workplace: Diyala / College of 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  



skill bulwark  

  Defense education pitch  The concept of the defense of 
the stadium and its importance 
and the method of performance  

11/1/2015 9 

    Exercises for the defense of the 
pitch                                              

  10 

    Reviewing a game of volleyball 
skills  

  11 

    Exam   12 
    Practical exam    13 
  Final practical exam      14 
    Exam daily    15 
    Exam    16 

Half-year break 
        17 
        18 
        19 
        20 
        21 
        22 
        23 
        24 
        25 
        26 
        27 
        28 
        29 
        30  

        31 
INSTRUCTOR                      signature :                                االالل  
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Flow up of implementation celli pass play   

 
Salman hopes Sabih Ghaidan Tamimi Course Instructor 

Sama_201580  E-mail 

Volleyball  Title 
First Course Coordinator  

Atalim students how to perform basic skills in volleyball  Course Objective 

Aqeel writer (and others) individual technique and tactics in volleyball  Course Description 

Akram rhetorical, Encyclopedia volleyball  Textbook  

Final Exam Project Quizzes Laboratory Term Tests Course Assessments 

As(60%)    As(20%) AS( 40%) 

Type here general notes regarding the course 
  

General Notes  

  

University:  
College: 
Department: 
Stage:  
Lecturer name: 
Qualification: 
Place of work: 

Republic of Iraq  
  

The Ministry Of Higher 
Education 

 
& Scientific Research  

 



  
  
  

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  امال صبیح سلمان غیدان التمیمي  االسم 

  Sama_201580  البرید االلكتروني

  الكرة الطائرة   اسم المادة

  األول  لفصلمقرر ا

  بالكرة الطائرة  الخطط الھجومیةتعلیم الطلبة كیفیة أداء   أھداف المادة

  التفاصیل األساسیة للمادة

االختالف  –مفھوم االستراتیجة والتاكتیك  –التاكتیك الجماعي مفھوم الخطط الجماعیة 
 –لطائرة ممیزات لعبة الكرة ا - مفھوم الخطط الجماعیة –بین االستراتیجیة  والتاكتیك 

انواع –طرق اللعب   -مركبات اللعب  –العناصر الموثرة في لعبة الكرة الطائرة 
انواع الخطط –خطط الھجومیة الجماعیة  –انواع الخطط -انواع طرق اللعب –الالعبین 
  .تشكیالت الخطط الدفاعیة  -انواع الخطط الدفاعیة    -خطط الدفاع  -الھجومیة

  التكنیك والتكتیك الفردي في الكرة الطائرة) واخرون(تب عقیل الكا  الكتب المنھجیة

    موسوعة الكرة الطائرةاكرم خطابیة ،   المصادر الخارجیة

  تقدیرات الفصل
  المختبر  الفصل الدراسي

االمتحانات 
  الیومیة

  المشروع
االمتحان 

  النھائي

٦٠      ٢٠  ٤٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  امال صبیح سلمان غیدان :اسم المحاضر الثالثي

  استاذ مساعد :للقب العلميا
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل



  
 

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

     لتاكتیك الجماعيمفھوم الخطط الجماعیة ا  ٦/١٠/٢٠١٤  ١

االختالف بین  –مفھوم االستراتیجة والتاكتیك  –  ١٣/١٠/٢٠١٤  ٢
 االستراتیجیة  والتاكتیك

    

     ممیزات لعبة الكرة الطائرة  -مفھوم الخطط الجماعیة  ٢٠/١٠/٢٠١٤  ٣

 –العناصر الموثرة في لعبة الكرة الطائرة  –  ٢٧/١٠/٢٠١٤  ٤
 مركبات اللعب

    

٣/١١/٢٠١٤  ٥  
 

یق الخطط تطب
  الجماعیة

  

 –انواع الالعبین –طرق اللعب   -مركبات اللعب   ٢٠١٤١١//١٠  ٦
 انواع الخطط-انواع طرق اللعب

    

١٧/١١/٢٠١٤  ٧  
 

تطبیق خطط 
  اللعب

  

    امتحان عملي امتحان یومي  ٢٤/١١/٢٠١٤  ٨

     خطط الھجومیة الجماعیة  ١/١٢/٢٠١٤  ٩

٨/١٢/٢٠١٤  ١٠  
 

تطبیق الخطط 
  الھجومیة

  

    انواع الخطط الھجومیة  ١٥/١٢/٢٠١٤  ١١
    انواع الخطط   -خطط الدفاع   ٢٢/١٢/٢٠١٤  ١٢
٢٩/١٢/٢٠١٤  ١٣  

 تشكیالت الخطط الدفاعیة -
تطبیق الخطط 

  الدفاعیة
  

    امتحان عملي    ٢٠١٥/  ٥/١  ١٤

١٣/١/٢٠١٥  ١٥  
 

امتحان عملي 
  نھائي

  

     امتحان  ٢٠١٥/ ٢٠/١  ١٦
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          

١٩          
٢٠          
٢١          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  االولى :المرحلة
  امال صبیح سلمان غیدان :اسم المحاضر الثالثي

   استاذ مساعد :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل
 



٢٢          
٢٣          
٢٤          
٢٥          
٢٦          
٢٧          
٢٨          
٢٩          
٣٠          
٣١          
٣٢          

  
  
  
  

        

  :   توقیع العمید                                                                                                     :       توقیع األستاذ
                                                                                                                                           

  
  
  
  
  

    
    

  
  
  
  

Course Weekly outline 
notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered [Data w

eek
 

    The concept of collective plans 
collective Altaktic  

6/10/2014  1 

    Strategy and Altaktic concept - 
the difference between strategy 
and Altaktic  

13/10/2014  2 

    Plans communal concept 
features a game of volleyball  

20/10/2014  3 

    Affecting the elements in the 
game of volleyball - play 
vehicles  

27//10/2014  4 

  The application of collective 
plans  

  3/11/2014  5 

University Name: Diyala 
College: Basic Education Name 
Section Name: Physical 
Education 
Stage: The first 
Triple lecturer Name: Salman 
hopes Assistant Professor 
Title: Instructor Dr. 
Qualifications: Ph.D. 
Workplace: Diyala / College of 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  



    Play - play modes -anwaa 
players - types of modes of 
play-types of vehicles plans  

10/11  /٢٠١٤  6 

  Playing the application plans    17/11/2014  7 

  Practical exam  Exam daily  24/11/2014  8 
    Collective offensive plans  1/12/2014  9 
  Application offensive plans    8/12/2014  10 
    Types of offensive plans  15/12/2014  11 
    Defense plans - types of plans  22/12/2014  12 
  Application defense plans  Defensive formations plans  29/12/2014  13 
  Practical exam    5/1  /2015  14 
  Final practical exam    13/1/2015 15 
    Exam  20/1 /2015  16 

Half-year break 
        17 
        18 
        19 
        20 
        21 
        22 
        23 
        24 
        25 
        26 
        27 
        28 
        29 
        30  
        31 

INSTRUCTOR signature :                                                                                                       Dean signature: 
                                                                       Dean signature: 
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 ا
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  رنا عبد الستار جاسم  االسم 

    البرید االلكتروني

  جمناستك اجھزه طالبات  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

    اھداف المادة

    التفاصیل االساسیة للمادة

    الكتب المنھجیة

    المصادر الخارجیة

  تقدیرات الفصل
  عملي  الفصل الدراسي

االمتحانات 
  الیومیة

  عملي
االمتحان 

  النھائي

٣٠  ٣٠    ٢٠  ٢٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  رنا عبد الستار جاسم :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  دكتوراه :مؤھل العلميال

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل



  
 

  بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

  .الحركة وشرح عرض قواعد .١    ١
 .التعلیم في المساعدة طرق .٢
  .االرضیة الحركات في الموسیقى اھمیة .٣

 
  

     فتحا المنحنیة الخلفیة الدحرجة        ·    ٢

    ليتطبیق عم     ٣

 المتكورة بالدحرجة الیدین على الوقوف        ·    ٤
 .االمامیة

    

    تطبیق عملي     ٥

     .البشریة العجلة        ·    ٦

    تطبیق عملي     ٧

 وضع  الورك على الجانبیة الدحرجة        ·    ٨
 .الجالس البروك

    

    تطبیق عملي     ٩

     امتحان    ١٠

 :القفز نحصا حركات                 .2    ١١
 .داخال المتكورة القفزة        ·

  

 
   تطبیق عملي     ١٢
 · المتوازي حركات                 .3    ١٣

 التعلق من للھبوط السفلیة المرجحة        
 .الجالس

    

 من الخلفي للدوران األمامي الطلوع        ·    ١٤
 .العلیا الى السفلى العارضة

    

     التوازن عارضة اتحرك                 .4    ١٥

      امتحان    ١٦
  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  رنا عبد الستار جاسم :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس :اللقب العلمي
  دكتوراه :ميالمؤھل العل
 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل

 



  
  

  
  

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  استمارة انجاز الخطة التدریسیة للمادة
  بثینة عبد الخالق إبراھیم ألبیاتي  االسم 

  yahoo.comTenah1970@  البرید االلكتروني

  طرائق تدریس التربیة الریاضیة  اسم المادة

  األول  مقرر الفصل

  أھداف المادة
  یادة الصفتعلیم الطلبة كیفیة ق

  تعلیم الطلبة مھارات التدریس األساسیة لمدرس التربیة الریاضیة

  التفاصیل األساسیة للمادة
التربیة ، عالقتھا بالتربیة الریاضیة، صفات مدرس التربیة الریاضیة ،المھارات 

تصنیف المجاالت لألھداف التعلیمیة ،الوسائل ، التدریسیة لمدرس التربیة الریاضیة
  التقویم بالتربیة الریاضیة التعلیمیة،

  دمحم صالح السامرائي....طرائق تدریس التربیة الریاضیة بجزأین األول والثاني   الكتب المنھجیة

  المصادر الخارجیة
  ماجدة حمید...... طرائق التدریس 

  دمحم محمود الحیلھ..... طرائق التدریس ألعامھ

  تقدیرات الفصل
  المختبر  الفصل الدراسي

ات االمتحان
  الیومیة

  المشروع
االمتحان 

  النھائي

٦٠      ٢٠  ٤٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  بثینة عبد الخالق ابراھیم :ياسم المحاضر الثالث

  مدرس :اللقب العلمي
  دكتوراه :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل



  
 

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 

 
 

  یسیة للمادةاستمارة الخطة التدر                                                        
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١  
 

 واھدافھا الریاضیة التربیة
 التعلمیة االھداف اشتقاق مصادر

    

٢  
 

 بالتربیة الیاضیة التربیة عالقة
  )،المھاري الوجداني ، المعرفي(التعلیمیة االھداف تصنیف

    

٣  
 

  الیاضیة التربیة معلم*
 الیاضیة التربیة لمعلم ساسیةاال الصفات

    

٤  
 

 الریاضیة التربیة معلم واجبات
 الصفي التعلم ادارة

    

٥  
 

 التعلیمیة الوسائل استخدام في المعلم دور
 التعلیمیة الوسائل انواع

    

٦  

 

 الحركي النمو مراحل*
 المدرسة ماقبل العمریة مرحلة المراحل
 المتوسطة المدرسة مرحلة مرحلة
 االبتدائیة االعدادیة المدرسة المدرسة مرحلة

    

٧  
 

  البدنیة التمارین*
 البدنیة التمارین البدنیة انواع التمارین مفھوم

 البدنیة التمارین اوضاع

    

      امتحان    ٨
٩  

 
  البدنیة التمارین في االصطالحات

  البدنیة التمارین كتابة اصول
    

     الریاضیة التربیة درس تخطیط ، االیعاز   ١٠
١١  

 
 الریاضیة التربیة لدرس الرئسیة ھدافاال

 الریاضیة التربیة درس لمحتوى الحركیة االنشطة
 ابتدائي ( السادس – االول) للصفوف

  

 
١٢  

 
 والوحدات المتنوعة بالطریقة الریاضیة التربیة درس خطة

 التعلیمیة
  

 
     امتحان        ·   ١٣
١٤  

 
 خاصة  ظروف في الریاضیة التربیة درس 

  الریاضیة التربیة في التقویم
  الریاضیة التربیة درس تقویم*

    

١٥  
  

 الریاضیة التربیة معلم اداء تقویم*
  واھدافھا الریاضیة التربیة

    

     امتحان   ١٦

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة

  التربیة الریاضیة :قسماسم ال
  الثالثة :المرحلة

  بثینة عبد الخالق ابراھیم :اسم المحاضر الثالثي
  مدرس :اللقب العلمي

  دكتوراه :المؤھل العلمي
 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل

 



  عطلـــــــة نصـــــف الســـــــــنة                                                                                  

١٧         
١٨         
١٩         
٢٠         
٢١         
٢٢         
٢٣         
٢٤         
٢٥         
٢٦         
٢٧         
٢٨         
٢٩         
٣٠         
٣١          
٣٢          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

 لرحمن الرحیمبسم  هللا ا                                                                            
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 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  ة التدریسیة للمادةاستمارة انجاز الخط
  نصیر حمید كریم   االسم 

 Nasersport99@yahoo.com  البرید االلكتروني

  كرة ید  اسم المادة

  الثاني  مقرر الفصل

  تعلیم الطلبة المھارات الھجومیھ والدفاعیة  أھداف المادة

    التفاصیل األساسیة للمادة

    الكتب المنھجیة

    المصادر الخارجیة

  تقدیرات الفصل
  المختبر  لفصل الدراسيا

االمتحانات 
  الیومیة

  المشروع
االمتحان 

  النھائي

٦٠      ٢٠  ٢٠  

  معلومات اضافیة
  
  

  

  

  ریة العراقجمھو
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  نصیر حمید كریم :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 كلیھ التربیة االساسیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل
 



  
  
 

 بسم  هللا الرحمن الرحیم                                                                            
 
 
 
 

 
 

  استمارة الخطة التدریسیة للمادة                                                       
  المالحظات  المادة العملیة  المادة النظریة  التاریخ  االسبوع

١  
 

  الید بكرة والھجومیة الدفاعیة الخطط
 الید بكرة اللعب  بخطط تعریفیة محاضرة

 نظري
  

   تطبیق عملي    ٢
٣    =   
٤  

 

 الدفاعي التكتیك + وأنواعھ الدفاعي التكتیك
  الفردي
 وعیوب مزایا المجموعات دفاع تكتیك

 
  

٥    =   
٦    =   
٧  

 

 المنطقة دفاع تكتیك + الفرقي الدفاعي التكتیك
  (والعیوب المزایا)

 ، 1-5 ، صفر-6) بتشكیالتھ المنطقة دفاع تكتیك
  (االستخدام وحاالت والعیوب المزایا) (4-2

  (والعیوب المزایا) لرجل رجل الدفاع تكتیك

 

  

٨    =   
   امتحان    ٩

١٠  

 

  المختلط الدفاع تكتیك
  الید بكرة والھجومیة الدفاعیة الخطط

  الید بكرة اللعب  بخطط تعریفیة محاضرة
 الدفاعي التكتیك + وأنواعھ الدفاعي التكتیك
 الفردي

 

  

١١    =  
١٢    =  
١٣  

 

 المنطقة دفاع تكتیك + الفرقي الدفاعي التكتیك
 (والعیوب المزایا)

  وعیوب مزایا مجموعاتال دفاع تكتیك
 ، 1-5 ، صفر-6) بتشكیالتھ المنطقة دفاع تكتیك

  (االستخدام وحاالت والعیوب المزایا) (4-2
 (والعیوب المزایا) لرجل رجل الدفاع تكتیك

 

  

١٤    =   
   أمتحان أمتحان    ١٥
١٦        

  جمھوریة العراق
  
  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  
  

  جھاز االشراف والتقویم العلمي

  دیالى :اسم الجامعة
  التربیة االساسیة: اسم الكلیة
  التربیة الریاضیة :اسم القسم

  الثالثة :المرحلة
  نصیر حمید كریم :اسم المحاضر الثالثي

  مدرس مساعد :اللقب العلمي
  ماجستیر :المؤھل العلمي

 التربیة االساسیھ كلیھ/جامعة دیالى  :مكان العمل
 



                                                                                    

١٧         
١٨         
١٩         
٢٠         
٢١         
٢٢         
٢٣         
٢٤         
٢٥         
٢٦         
٢٧         
٢٨         
٢٩         
٣٠         
٣١          
٣٢          

  :توقیع العمید                                         :                                                                                         توقیع األستاذ
  
  

    
    

  
  
  
  

Course Weekly outline  
Notes Lab. Experiment 

Assignment 
Topes covered  [Data w

eek
 

    Plans defensive and offensive 
hand reel 

Lecture tariff plans to play the 
hand reel  

Theoretical 1 

      Praxis 2 
      = 3 
    Defensive tactics and types + 

defensive tactic singles 
Defense groups are advantages 

and disadvantages tactic  

 4 

      = 5 
      = 6 
    Defensive tactic Alvrgi + zone 

defense tactic (advantages and 
 7 

University: Diyala 
College: Basic Education 
Name 
Section Name: Physical 
Education 
Stage: The Third 
Triple lecturer Name: Nasir 
Hamid cream 
Academic Title: Assistant 

Republic of Iraq               
 

The ministry of higher           
Education & scientific Research  



disadvantages(  
Zone defense tactic 

Bcecchelath (6-zero, 5-1 0.4 to 
2) (advantages and 

disadvantages and use cases( 
Defense tactic man to man 

(advantages and disadvantages(  
      = 8 
      Exam 9 
    Mixed defense tactic 

Plans defensive and offensive 
hand reel 

Lecture tariff plans to play the 
hand reel 

Defensive tactics and types + 
defensive tactic singles  

 10 

      = 11 
      = 12 
    Defensive tactic Alvrgi + zone 

defense tactic (advantages and 
disadvantages( 

Defense groups are advantages 
and disadvantages tactic 

Zone defense tactic 
Bcecchelath (6-zero, 5-1 0.4 to 

2) (advantages and 
disadvantages and use cases( 

Defense tactic man to man 
(advantages and disadvantages(  

 13 

      = 14 
      Exam 15 
        16 

Half-year break 
        17 
        18 
        19 
        20 
        21  
        22 
        23 
        24 
        25 
        26 
        27 
        28 
        29 



        30  
        31 

INSTRUCTOR signature :                                        


