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التوقٌع  



                                                                      مصادقة السٌد العمٌد 

وصف البرنامج األكادٌمً 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا انجازا مقتضٌا الهم خصائص البرامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

مبرهنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات المؤسسة التعلٌمٌة -1
 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات/ جامعة بغداد  المركز/القسم العلمً -2
اسم البرنامج األكادٌمً  -3

 أو المهنً
 الثالثهمرحلة – جمناستك الفنًال

 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4
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 أخرى/مقررات/سنوي
 سنوي

  برنامج االعتماد المعتمد -6
المؤثرات الخارجٌة  -7

 األخرى
 التوجد

 1/9/2019 تارٌخ إعداد الوصف -8
أهداف البرنامج  -9

 األكادٌمً
 الجمناستك الفنًحث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً اداء 

 

 
 االلتزام بالمفردات الدراسٌة

 

 
 سنوٌا% 15تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 مخرجات البرنامج المطلوب وطرائق التعلٌم والتعلم والتقٌٌم -10
االهداف المهاراتٌة الخاصة بالبرنامج  - أ

 مطاوله قوه –قوه –تنمٌه عناصر اللٌاقه البدنٌه  -1
تعلٌم المهارات االساسٌه على اجهزه الجمناستك عارضه التوازن بساط الحركات االرضٌه حصان  -2

 القفز
  طرائق التعلٌم والتعلم

 

  جمناستك االفنً عن مهارات data showعرض  -1

 االبسطه عارضه التوازن جهاز القفاز البساط االرضً حصان القفزاستعمال  -2
  القاعات الداخلٌهاستخدام  -3



 
 طرائق التقٌٌم

 
اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة   -3
 بالجمناستك الفنًاداء المهارات االساسٌة  -4
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -5
 .التقارٌر الفصلٌة  -6
 انشطة ومشاركات اخرى -7

 
 االهداف الوجدانٌة والقٌمٌة-  ج

منح الطالبة فرصة التدرٌب  -1ج 
منح الطالبة المشاركة فً اللعبات -2ج 
- 3ج 
 -4ج 

 طرائق التعلٌم والتعلم
 

  جمناستك الفنً عن مهارات data showع عرض  -1

 االبسطه عارضه التوازن جهاز القفاز البساط االرضً حصان القفزاستعمال  -2
  القاعات الداخلٌهاستخدام  -3

 
 طرائق التقٌٌم

 
اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة   -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4

 
 المهارات األخرى المتعلقة بقابلٌة التوظٌف والتطور الشخصً )المهارات العامة والتأهٌلٌة المنقولة - د

استخدام المراجع والمصادر فً المكتبة الخاصة بالكلٌة  -1د 
معرفة وتطور اللعبة ومهاراتها -2د 
مشاهدة االفالم الفدٌوٌة -3د 
 -4د 

 طرائق التعلٌم
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  القاعات الداخلٌهاستخدام  -3

 
 طرائق التقٌٌم

 
اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة   -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
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بنٌة البرنامج   -11

رمز المقرر او  المرحلة الدراسٌة
 المساق

اسم المقرر او 
 المساق

 الساعات المعتمدة
 عملً نظري

 ساعة فً 1 الجمناستك الفنً  الرابعة
 االسٌوع

 ساعة فً 1
 االسبوع

 

 التخطٌط للتطور الشخصً -12
 
العمل الجماعً -1
القٌادة - 2

 
 (وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلٌة أو المعهد )معٌار القبول  -13

 
قبول خاص  

المعدل % 70
االختبارات البدنٌة والمهارٌة % 30

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج -14
الكتب المنهجٌة 

 القانون الدولً للجناستك الفنً للسٌدات
 

 بنٌة المقرر- 11

أو /اسم الوحدة مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

اعاده مهارات +تدريب لياقه  2 االول 

 السابقه

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تدرٌب

تعيم –حقوق وواجبات االعبه  2 الثانً

تدريب على –مهاره الغطس 

 مهاره الوقوف على اليدين

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

- احكام البطوله–نظام االحماء  2 الثالث

- تدريب على مهاره الغطس

 تدريب وقوف على اليدين

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 مراجعه

تعليم صعود سرجي عارضه  2 الرابع

 مهاره الغطسامتحان و
في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تدرٌب

-حقوق وواجبات المدرب 2 الخامس

التدريب على الصعود امتحان 

 وقوف مع الدحرجه

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 امتحان



-تكمله الموضوع السابق 2 السادس

–امتحان صعود على العارضه 

تعلم مهاره الزحلقه على 

 العارضه

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

حقوق وواجبات اعظاء اللجنه  2 السابع

تعليم –تدريب عارضه –الفنيه 

 مهاره العجله البشريه

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

حقوق وواجبات اعظاء اللجنه  2 الثامن

تعليم –تدريب عارضه –الفنيه 

 مهاره العجله البشريه

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

تعليم –امتحان عجله بشريه  2 التاسع

 مهاره الميزان على العارضه
في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 امتحان

- قاضياتحقوق وواجبات ال 2 العاشر

ربط حركات العارضه والتدريب 

 تدريب عجله بشريه–عليها 

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

التدريب —dشرح مهام اللجنه  2 الحادي عشر

تدريب على –على حصان القفز 

 االرضيه

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

امتحان -eشرح مهام اللجنه  2 الثانً عشر

 تدريب ارضيه –قفز 

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

–اعاده امتحان عجله بشريه  2 الثالث عشر

 تدريب عارضه 
في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 امتحان

 –امتحان عملي فصلي عارضه  2 الرابع عشر

 قفز 
امتحان في القاع  

 الداخليه

 امتحان

في محاضرات   امتحان الفصل االول ارضيه 2 الخامس عشر

 القاعه الداخليه

 امتحان

في محاضرات   تكمله االمتحانات 2 السادس عشر

 القاعه الداخليه

 امتحان

    عطله نص السنه 2 السابع عشر

    عطله نص السنه 2 الثامن عشر

حقوق وواجبات المساعدات  2 التاسع عشر

تعليم مهاره الدحرجه الخلفيه 

على الكتف والنزول على 

–الصدر والتدريب عليها 

 مراجعه عارضه

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح



في محاضرات   عارضه- تدريب ارضيه  2 عشرون 

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

شرح حقوق وواجبات امانه  2 احدى وعشرون

تعليم -  مراجعه مسابقه–السر 

مهاره الدحرجه االماميه على 

 عارضه التوازن

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 شرح

في محاضرات   تدريب-امتحان ارضيه  2 الثانً وعشرون

 القاعه الداخليه

 امتحان

الثالث 

 وعشرون

في محاضرات   تدريب ارضيه–تدريب عارضه  2

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

الرابع 

 وعشرون

شرح لجان التحكيم في  2

الجمناستك وترتيب جلوسهم 

تدريب –وبطوالت الجناستك 

 ربط حركات–حصان القفز 

في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

الخامس 

 وعشرون

تدريب على –امتحان عارضه  2

 الربط حركات ارضيه
في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

السادس 

 وعشرون

تدريب -مكونات عالقه البدء 2

 اعاده امتحان ارضيه–ارضيه 
في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

السابع 

 وعشرون

تعلم مهاره الهبوط من عارضه  2

 تدريب سالسل ارضيه –
في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

الثامن 

 وعشرون

تدريب –عوامل تقييم التمرين  2

 تدريب قفز–سلسه عارضه 
في محاضرات  

 القاعه الداخليه

 تطبٌق وتصحٌح

التاسع 

 وعشرون

في محاضرات   امتحانات الفصل الثاني 2

 القاعه الداخليه

 امتحان

في محاضرات   اامتحان عملي نهايه السنه 2 الثالثون

 القاعه الداخليه

 امتحان

 البنٌة التحتٌة- 12

 القانون الدولً للجمناستك الفنً للسٌدات الكتب المقررة المطلوبة -1

 

  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2

المجالت )الكتب والمراجع التً ٌوصى بها  - أ
 (.....,التقارٌر,العلمٌة 

 مشاهدات فدٌوٌة

 الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة ....مواقع االنترنٌت,المراجع االلكترونٌة - ب

 



 

 


