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 وصف البرناهج األكاديوي

 

ٌوفر وصف البرنامج األكادٌمً هذا  اٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات 

التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 

وٌصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. الفرص المتاحة   

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات الوؤسست التعليويت .1

 فرع االلعاب الفردٌة  الوركز  / علويالقسن ال .2

او اسن البرناهج األكاديوي  .3

 الوهني 
الثالثهمرحلة – جمناستك الفنًال    

 دكتوراه اسن الشهادة النهائيت  .4

  :النظام الذراسي  .5
أخري /هقرراث /سنىي   

 سنوي

 الٌوجد  الوعتوذ  برناهج االعتواد .6

 التوجد الوؤثراث الخارجيت األخري  .7

1/9/2018 تاريخ إعذاد الىصف  .8  

 أهذاف البرناهج األكاديوي .9
 

الجمناستك الفنًحث الطلبة على اتقان االداء للمهارات االساسٌة فً اداء   

 االلتزام بالمفردات الدراسٌة

سنوٌا% 15تحدٌث المفردات من قبل التدرٌسٌات بما الٌقل عن   

 حث الطلبة على عمل تقارٌر تخص المادة 



(السالسل )حث الطلبة على مشاهدةافالم فً الجمناستك الفنً   

 حث الطلبة على اهمٌة االحماء العام والخاص 

 حث الطلبة على ربط بالمهارات السابقة والجدٌدة 

 حث الطلبة على المشاركة مع كلٌات ومؤسسات اخرى 

 

  الوطلىبت وطرائق التعلين والتعلن والتقيينبرناهج هخرجاث ال .10
 

 االهذاف الوعرفيت  - أ
التدرج فً شرح المفردات االساسٌة باللعبة 1-  

عرض -2أ  datshow عن مهارات اللعبة  

استعمال ادوات وتجهٌزات قانونٌة-3أ   

استحدام مالعب قانونٌة - 4أ   

 المعرفة التامة بقانون اللعبة-5أ  - ب
برناهج  الخاصت بال األهذاف الوهاراتيت–ب   

اجراء امتحانات فصلٌة وٌومٌة-1ب   

اداء المهارات االساسٌة باللعبة -2ب   

تطبٌقات القانون والفهم التام-3ب   

 

      طرائق التعلين والتعلن 

  data showعرض  -1
 عن مهارات اللعبة

استعمال ادوات وتجهٌزات قانونٌة ومساعدة-2  

استخدام مالعب قانونٌة-3  



      طرائق التقيين 

 اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة  -1
 اداء المهارات االساسٌة بالعبة  -2
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -3
 .التقارٌر الفصلٌة  -4
 انشطة ومشاركات اخرى -5

.األهذاف الىجذانيت والقيويت - ج  

 منح الطالبة فرصة التدرٌب 
منح الطالبة المشاركة فً اللعبات-2ج   

 

   

 
     طرائق التعلين والتعلن 

  data showعرض  -1

 عن مهارات اللعبة

استعمال ادوات وتجهٌزات قانونٌة ومساعدة-2  

استخدام مالعب قانونٌة-3  

    طرائق التقيين 

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

-4التقارٌر الفصلٌة  

 

 



 

.(الشخصي األخري الوتعلقت بقابليت التىظيف والتطىر الوهاراث)الونقىلت التأهيليت  والوهاراث العاهت-د   

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

 

 

 

 

 وصف الوقرر

 

 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات انًؤسسح انرعهيًيح .1

 فرع االلعاب الفردٌة انًزكز / عهًي انقسى ال .2

 الجمناستك الفنً للمرحلة الثالثة ريز انًقزر/ اسى  .3

مدربة االلعاب مرٌم عبد الجبار/ د زٌنه عبد السالم .م.ا أشكال انحضىر انًراحح .4  

 2019- 2018 انسُح/ انفصم  .5

 ساعح  30 شعة6 عذد انشعة نهًزحهح انثانثح   (انكهي)عذد انساعاخ انذراسيح  .6

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف . المتاحةالتعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

؛.البرنامج  



 1/9/2018 ذاريخ إعذاد هذا انىصف  .7

 حس انطانثاخ عهً اذقاٌ االداء نهًهاراخ االساسيح في اداء انجًُاسرك انفُي- 1  أهذاف انًقزر .8
 االنرزاو تًفزداد انذراسيح- 2                    

 سُىيا% 15ذحذيس انًفزداخ يٍ قثم انرذريسياخ تًا اليقم عٍ - 3                    

  وطزائق انرعهيى وانرعهى وانرقييىيقزريخزجاخ ال .10

  هذاف انًعزفيح األ- أ

 منح الطالبة فرصة التدرٌب
منح الطالبة المشاركة فً اللعبات-  
 

  .يقزر انخاصح تاليحانًهاراخاألهذاف -  ب 

 مطاوله قوه –قوه – تنمٌه عناصر اللٌاقه البدنٌه - 1

-2 تعلٌم المهارات االساسٌه على اجهزه الجمناستك عارضه التوازن بساط الحركات االرضٌه حصان القفز  

     

      طزائق انرعهيى وانرعهى 

 

 جمناستك االفنً عن مهارات data showعرض  -1

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

 

 

      طزائق انرقييى 

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



 انشطة ومشاركات اخرى -5
 

 

 

 

األهذاف انىجذاَيح وانقيًيح - ج  

  منح الطالبة فرصة التدرٌب-1
منح الطالبة المشاركة فً اللعبات-2  

 

 

 

  

     طزائق انرعهيى وانرعهى 

  جمناستك الفنً عن مهارات data showع عرض  -1

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

  

 

 

    طزائق انرقييى 

 

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

 



 

بنٌة المقرر- 11  

أو /اسم الوحدة مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الموضوع

 طرٌقة التقٌٌم طرٌقة التعلم

اعاده مهارات +تدرٌب لٌاقه  2 االول 

 السابقه

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تدرٌب

تعٌم –حقوق وواجبات االعبه  2 الثانً

تدرٌب على –مهاره الغطس 

 مهاره الوقوف على الٌدٌن

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

- احكام البطوله–نظام االحماء  2 الثالث

- تدرٌب على مهاره الغطس

 تدرٌب وقوف على الٌدٌن

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 مراجعه

تعلٌم صعود سرجً عارضه  2 الرابع

مهاره الغطسامتحان و  
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تدرٌب

-حقوق وواجبات المدرب 2 الخامس

التدرٌب على الصعود امتحان 

 وقوف مع الدحرجه

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

-تكمله الموضوع السابق 2 السادس

–امتحان صعود على العارضه 

تعلم مهاره الزحلقه على 

 العارضه

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 

 

.(انًهاراخ األخزي انًرعهقح تقاتهيح انرىظيف وانرطىر انشخصي  )انًُقىنح انرأهيهيح انًهاراخ انعايح و- د   

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

 

 

    



حقوق وواجبات اعظاء اللجنه  2 السابع

تعلٌم –تدرٌب عارضه –الفنٌه 

 مهاره العجله البشرٌه

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

حقوق وواجبات اعظاء اللجنه  2 الثامن

تعلٌم –تدرٌب عارضه –الفنٌه 

 مهاره العجله البشرٌه

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

تعلٌم –امتحان عجله بشرٌه  2 التاسع

 مهاره المٌزان على العارضه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

- قاضٌاتحقوق وواجبات ال 2 العاشر

ربط حركات العارضه والتدرٌب 

تدرٌب عجله بشرٌه–علٌها   

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

التدرٌب —dشرح مهام اللجنه  2 الحادي عشر

تدرٌب على –على حصان القفز 

 االرضٌه

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

eشرح مهام اللجنه  2 الثانً عشر امتحان -

تدرٌب ارضٌه –قفز   

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

–اعاده امتحان عجله بشرٌه  2 الثالث عشر

 تدرٌب عارضه 
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

 –امتحان عملً فصلً عارضه  2 الرابع عشر

 قفز 
امتحان فً القاع  

 الداخلٌه

 امتحان

فً محاضرات   امتحان الفصل االول ارضٌه 2 الخامس عشر

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

فً محاضرات   تكمله االمتحانات 2 السادس عشر

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

    عطله نص السنه 2 السابع عشر

    عطله نص السنه 2 الثامن عشر

حقوق وواجبات المساعدات  2 التاسع عشر

تعلٌم مهاره الدحرجه الخلفٌه 

على الكتف والنزول على 

–الصدر والتدرٌب علٌها 

 مراجعه عارضه

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

عارضه- تدرٌب ارضٌه  2 عشرون   تطبٌق وتصحٌحفً محاضرات   



 القاعه الداخلٌه

شرح حقوق وواجبات امانه  2 احدى وعشرون

تعلٌم -  مراجعه مسابقه–السر 

مهاره الدحرجه االمامٌه على 

 عارضه التوازن

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 شرح

تدرٌب-امتحان ارضٌه  2 الثانً وعشرون فً محاضرات   

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

الثالث 

 وعشرون

تدرٌب ارضٌه–تدرٌب عارضه  2 فً محاضرات   

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

الرابع 

 وعشرون

شرح لجان التحكٌم فً  2

الجمناستك وترتٌب جلوسهم 

تدرٌب –وبطوالت الجناستك 

ربط حركات–حصان القفز   

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

الخامس 

 وعشرون

تدرٌب على –امتحان عارضه  2

 الربط حركات ارضٌه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

السادس 

 وعشرون

تدرٌب -مكونات عالقه البدء 2

اعاده امتحان ارضٌه–ارضٌه   
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

السابع 

 وعشرون

تعلم مهاره الهبوط من عارضه  2

تدرٌب سالسل ارضٌه –  
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

الثامن 

 وعشرون

تدرٌب –عوامل تقٌٌم التمرٌن  2

تدرٌب قفز–سلسه عارضه   
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

التاسع 

 وعشرون

فً محاضرات   امتحانات الفصل الثانً 2

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

فً محاضرات   اامتحان عملً نهاٌه السنه 2 الثالثون

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

البنٌة التحتٌة- 12  

االسس )كتاب منهجً للمرحلة الثالثة  الكتب المقررة المطلوبة -1
 (الفنٌة والمٌكانٌكٌة للجمناستك الفنً

 قانون الدولً للجمناستك الفنً

 

  (المصادر)المراجع الرئٌسٌة  -2



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

 مشاهدات فدٌوٌة

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

 

 

 

 انثُيح انرحريح  .11

ـ انكرة انًقزرج انًطهىتح 1  كتاب منهجً االسس الفنٌة والمٌكانٌكٌة للجمناستك الفنً  

    (انًصادر)ـ انًزاجع انزئيسيح 2

اـ انكرة وانًزاجع انري يىصً تها            

  (.... ,انرقاريز , انًجالخ انعهًيح  )     

 مشاهدات فدٌوٌة

يىاقع االَرزَيد , ب ـ انًزاجع االنكرزوَيح

.... 

 الشبكة الدولٌة المعلوماتٌة

 

 خطح ذطىيز انًقزر انذراسي  .12

العمل الجماعً  - 1 
القٌادة -  2
االطالع عٍ انرعذيالخ انجذيذِ نهقاَىٌ انفُي نهجًُاسرك انفُي - 3  

ذجهيز قاعح انجًُاسرك تاحذز االجهزِ نهجًُاسرك انفُي - 4  

 


