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 اسم التدريسي
 

 حمداناظم احمد عكاب ا م د 

 البريد االلكتروني
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 اسم المادة
 

 الجمناستك

 مقرر الفصل
 

 

 اهداف المادة 
 

 الفنيلمادة الجمناستك مية القابليات البدنية والحركية تن

 
 التفاصيل االساسية للمادة

 

 

 الكتب المنهجية 
 

 الكتب والمؤلفات 

 المصادر الخارجية 
 

 القانون الدولي للجمناستك 

 تقدير الفصل 
 
 
 

 االمتحان النهائي المختبرات الفصل الثاني الفصل االول الفصل الدراسي
     



 معلومات اضافية 
 

 

 
 

 



 
 

 خمطط مهارات ادلنهج
 وضع اشارة يف ادلربعات ادلقابلة دلخرجات التعلم الفردية من الربنامج اخلاضعة للتقييميرجى 

 خمرجات التعلم ادلطلوبة من الربنامج 

السنة / 
2121 
 ادلستوى

 أساسي اسم ادلقرر رمز ادلقرر
 أم اختياري

ادلهارات اخلاصة  ادلعرفة والفهم
 بادلوضوع

 مهارات التفكري
 قولةادلهارات العامة وادلن

) 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 مجناستك 
                   

                    
                   



  
 8الصفحة 

 
  

 وصف ادلقرر منوذج

 وصف ادلقرر

 
 البنية التحتية -

 المالحظات  المادة العملية  المادة النظرية  التاريخ االسبوع 
تمرين تمطية وتهئية    األول

 العضالت
 

تمارين اعداد بدني    الثاني
 تمارين  –)تمارين مرونة 

 

النبذة التاريخية   الثالث
للجمناستك واجهزة 

 كالجمناست

شرح مهارة الدحرجة 
 االمامية والخلفية

 

شرح مهارة الوقوف    الرابع
على اليدين على بساط 

 الحركات االرضية

 

شرح مميزات رياضة   الخامس
 الجمناستك

  

  شرح مهارة القفز فتحا      السادس
  امتحان عملي   السابع
االسس العامة للحركات   الثامن

 في الجمناستك
  

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

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

 وصف الربنامج.
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مهارة الطلوع  شرح   التاسع
 الخلفي على العقلة 

 

   امتحان نظري  العاشر
شرح جهاز المرجحة    الحادي عشر

 على المتوازي
 

  امتحان عملي   الثاني عشر
   شرح حركات القوة  الثالث عشر

شرح مهارة المرجحة    الرابع عشر  
 على العقلة

 

   امتحان نظري  الخامس عشر
 

يئة واعادة بسيطة تمرين ته   السادس عشر
 على االجهزة

 

تمرين تهيئة واعادة بسيطة    السابع عشر  
 على االجهزة

 

شرح مهارة المرجحة على    الثامن عشر
 الحلق

 

   حركات المرجحة  التاسع عشر
شرح مهارة الوقوف على    العشرون

 االكتاف على المتوازي
 

   امتحان نظري  الحادي والعشرون
شرح مهارة المرجحة على    ونالثاني والعشر 

 حصان الحلق
 

  امتحان عملي   الثالث والعشرون
  شرح اقسام المرجحة   الرابع والعشرون

شرح مهارة الوقوف المقلوب    الخامس والعشرون
 على جهاز الحلق

 

   امتحان نظري  السادس والعشرون
شرح مهارة الدخول والخروج    السابع والعشرون

 حصان الحلق الرجلين على
 

   اقسام الحركة  الثامن والعشرون



الصفحة   

01 
 

  

شرح مهارة الهبوط على    التاسع والعشرون
 المتوازي

 

  امتحان عملي   الثالثون
 
 

 القبول  .1
 

  ادلتطلبات السابقة
  أقل عدد من الطلبة 

  أكرب عدد من الطلبة 
  
 


