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ساعات الدرس : الاحد من ساعة (10.30) صباحا الى (12.30) مساء


الهدف من الدرس : 
تعريف الطلبة المبادئ الاساسية للعبة الملاكمة وكذلك ممارسة تحكيم اللعبة من خلال اعطاء المواد التحكيمية لهم وتطبيقها من خلال النزلات في الاسابيع الاخيرة .
 متطلبات الدرس الملاكمة :
القاعة الدراسية
	قاعة التدريب ( حاليا لدينا قاعة التدريب ولكن فيها نواقص كثيرة للعبة الملاكمة )
	داتا شو لعرض كيفية اداء المهارات والنزلات الدولية 

واجبات الطالب : 
مراجعة الكتب       2- مناقشات حول مواد التحكيم 
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 تقويم درس الملاكمة :









درجة الامتحان النهائي 
40%عملي                    20%النظري 
5 %



مصادر مادة الملاكمة :
قانون الدولي لملاكمة الهواة 2011-2012
	تعليم وتدريب الملاكمة – د. محمود عبدالله احمد - 1990
	المرجع في الملاكمة  - د. عبدالفتاح فتحي خضر - 1996
	الملاكمة ( تعليم - إدارة – تدريب ) د. اسماعيل حامد عثمان والاخرون  - 2010
الاسبوع
المادة النظرية
المادة العملية
1
نظرة تاريخية للملاكمة
اعداد عام وخاص بالملاكمة
2
مكونات الملاكمة ومتطلباتها
تعلم وضع القبضة والاستعداد
3
شرح قانون مادة 2.1
مراجعة وقفة الاستعداد مع تعليم الخطوات
4
مميزات اللكمة المستقيمة
اللكمة المستقيمة اليسارية الى الرأس من الثبات والحركة 
5
شرح قانون مادة 5.4 
انواع الاساليب الدفاعية (الحذف ، الصد ، الزوغان ،...) للكمة اليسارية الى الرأس
6
شرح قانون مادة 6
ربط الاساليب الدفاعية للمستقيمة اليسارية الى الرأس من الثبات والحركة
7
شرح قانون مادة 7
اللكمة المستقيمة اليسارية الى الجذع من الثبات والحركة 
8
شرح قانون مادة 8
انواع الاساليب الدفاعية (الحذف ، الصد ، الزوغان ،...) للكمة اليسارية الى الرأس
9
اعادة للمواد القانون السابقة
ربط الاساليب الدفاعية للمستقيمة اليسارية  الى الرأس من الثبات والحركة
10
امتحان الفصل الاول
امتحان الفصل الاول
11
شرح قانون مادة 9
اللكمة المستقيمة اليسارية الى الجذع من الثبات والحركة
12
شرح قانون مادة 10
انواع الاساليب الدفاعية (الحذف ، الصد ، الزوغان ،...) للكمة اليسارية الى الجذع
13
شرح قانون مادة 11
ربط الاساليب الدفاعية للمستقيمة اليسارية الى الجذع من الثبات والحركة
14
شرح قانون مادة 12
اللكمة المستقيمة اليسارية الى الجذع من الثبات والحركة 
15
الدفاع في الملاكمة
انواع الاساليب الدفاعية (الحذف ، الصد ، الزوغان ،...) للكمة اليسارية الى الجذع

16
الاعداد الخططي في الملاكمة
اعادة مهارة المستقيمة اليسارية واليمينية وأساليب الدفاع عنها

عطلة نصف السنة

17
اعادة المادة المسبقة
اللكمة الجانبية الخطاف الى الرأس والجذع مع اساليب الدفاع ضد الخطاف اليمين
18
شرح قانون المادة 13,12
اللكمة الجانبية الخطاف الى الرأس والجذع مع اساليب الدفاع ضد الخطاف اليسارية
19
الدفاع في الملاكمة و الهجوم المضاد
أداء المضادات
20
شرح قانون المادة 14
أداء مهارة اللكمة الصاعدة
21
شرح قانون المادة 16,15
اساليب الدفاعية ضد اللكمة الصاعدة
22
شرح قانون المادة 19.18.17
ربط اللكمات بالأساليب الدفاعية والهجومية
23
شرح قانون المادة 21.20
اللكم المشروط مع التوسيع في الاستخدام المهارات الفنية وطرق الدفاعية
24
شرح قانون المادة 23.22
التطبيق على الحلبة
25
شرح قانون المادة 25.24
طريقة التحكيم اداء حكم الوسط على الحلبة
26
امتحان فصل الثاني
امتحان فصل الثاني
27
شرح قانون المادة 27.26
اجراء نزالات مع وجود حكم الوسط
28
شرح قانون المادة 28
كيفية تسجيل نقاط على الورقة 
29
اسئلة عامة عن التحكيم 
نزلات مع تسجيل النقاط
30
مراجعة عامة
نزالات
31
اعطاء درجات السعي
نزالات
32

نزالات

                                                                             د. صمد محمد رضا
20/10/2014

