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تعلٌم الطالبات المهارات المحددة بالمنهج الخاص بالمرحلة الرابعة على جهازي بساط الحركات - 1

 االرضٌة وعارضة التوازن

تعلٌم الطالبات كٌفٌة استخراج العالمة النهائٌة وكٌفٌة تحٌكم السالسل لالعبات حسب القانون الدولً - - 2

 للجمناستك الفنً نساء

ٌ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

  وطزائق انزؼهُى وانزؼهى وانزقُُىيقزريخزجبد ال .10



  هذاف انًؼزفُخ األ- أ

 كُفُخ رذُكى ورقُُى انظالطم انخبصخ ثبنالػجبد ػهً يخزهف االجهشح ودظت انقبَىٌ انذونٍ -1أ

 نهجًُبطزك انفٍُ َظبء

  انخصىيبد انؼبيخ وانخبصخ ورقظًُبرهب وقًُهب -2أ

ػًىيُبد ، يزطهجبد انززكُت انخبصخ ، انزثظ ، اخطبء ػبيخ ، اخطبء  )جهبس ػبرضخ انزىاسٌ - 3أ

 (خبصخ 

ػًىيُبد ، يزطهجبد انززكُت انخبصخ ، انزثظ ، اخطبء ػبيخ ،  ) جهبس ثظبط انذزكبد االرضُخ -4أ

 (اخطبء خبصخ 

 - 5أ

 -  6أ

  .يقزر انخبصخ ثبلَخانًهبراداألهذاف -  ة 

 رؼهُى يهبرح انىقىف ػهً انُذٍَ يزجىػخ ثذدزجخ ايبيُخ يكىرح ػهً ثظبط انذزكبد االرضُخ 1ة

 رؼهُى يهبرح انؼجهخ انجشزَخ يٍ انزكض صالس خطىاد  ػهً ثظبط انذزكبد االرضُخ – 2ة

 رؼهُى يهبرح انؼزثُخ  ػهً ثظبط انذزكبد االرضُخ – 3ة

رؼهُى يهبرح انًُشاٌ يزجىع ثذدزجخ ايبيُخ نهجىنض انجبَجٍ صى ػًم يهبرح انشىنذر  ػهً ثظبط -    4ة

 انذزكبد االرضُخ

 رثظ جًُغ انًهبراد اػالِ ثظهظهخ ػهً انًىطُقً- 5

 رؼهُى انطهىع ضًب يٍ انزكض ػهً جهبس ػبرضخ انزىاسٌ- 6

 رؼهُى يهبررٍ انقطخ وانًقصُخ ػهً ػبرضخ انزىاسٌ- 7

 رؼهُى يهبرح انذدزجخ انخهفُخ ػهً جهبس ػبرضخ انزىاسٌ- 8

 رؼهُى انهجىط قفشح ػزثُخ يٍ ػبرضخ انزىاسٌ- 9

 رثظ جًُغ انًهبراد اػالِ ثظهظهخ ػهً جهبس انؼبرضخ- 10

      طزائق انزؼهُى وانزؼهى 

 طزَقخ انزؼهُى انجشئٍ وانكهٍ -1

 طزَقخ انزؼهُى يٍ انظهم انً انصؼت -2

 اطهىة انؼصف انذهٍُ -3

 طزَقخ انزؼهُى انذارٍ -4



 

 طزَقخ انهُجزيُذَب فٍ انزؼهُى -5

 طزَقخ انزؼهى انزؼبوٍَ -6

      طزائق انزقُُى 

 ايزذبٌ َظزٌ -1

 ايزذبٌ ػًهٍ ثبنًهبراد انًفزدح صى ايزذبٌ ثزثظ انًهبراد صى ايزذبٌ ثبنظهظهخ -2

 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُُخ - ط

  انؼًم انجًبػٍ وثش روح انزؼبوٌ ثٍُ انطبنجبد-1ط

  دت انخُز نهجًُغ يٍ خالل يظبػذح انطبنجبد فًُب ثُُهى-2ط

 انذفبظ ػهً انًًزهكبد انؼبيخ وانجُئخ يٍ خالل انؼًم انشؼجٍ نزُظُف انقبػخ وَشز انىػٍ ثؼذو -3ط

 ريٍ انُفبَبد فٍ انقبػخ

 انصجز وانجهذ يٍ خالل انًضبثزح نزؼهُى انًهبراد-  4ط

     طزائق انزؼهُى وانزؼهى 

 طزَقخ انزؼهُى انجشئٍ وانكهٍ -1

 طزَقخ انزؼهُى يٍ انظهم انً انصؼت -2

 اطهىة انؼصف انذهٍُ -3

 طزَقخ انزؼهُى انذارٍ -4

 طزَقخ انهُجزيُذَب فٍ انزؼهُى -5

 طزَقخ انزؼهى انزؼبوٍَ -6

      طزائق انزقُُى 

 ايزذبٌ َظزٌ -1

 ايزذبٌ ػًهٍ ثبنًهبراد انًفزدح صى ايزذبٌ ثزثظ انًهبراد صى ايزذبٌ ثبنظهظهخ -2

. (انًهبراد األخزي انًزؼهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ  )انًُقىنخ انزأهُهُخ انًهبراد انؼبيخ و- د 

 اطزخذاو انًزاجغ وانًضبدر فٍ انًكزجخ انخبصخ ثبنكهُخ  -1د

  يؼزفخ ورطىر انهؼجخ ويهبرارهب -2د

   ىًشبهذح االفالو انفُذَىَخ-3د



 ثُُخ انًقزر .11

أو / اطى انىدذح  يخزجبد انزؼهى انًطهىثخ انظبػبد األطجىع

 انًىضىع

 طزَقخ انزقُُى طزَقخ انزؼهُى

اللقاء مع الطالباث وإعذاد  2 االول

 التعليماث التي تخص الذرس

   

يزاجؼخ نهًهبراد انظبثقخ  2 انضبٍَ

نهًزدهخ انضبنضخ واػطبء 

 نُبقخ ثذَُخ 

  

طزَقخ انزؼهُى 

 انكهُخ

رطجُق 

ػًهٍ يغ 

 رصذُخ

رؼهُى يهبرح انىقىف ػهً  2 انضبنش

انُذٍَ يزجىػخ ثبنذدزجخ 

االيبيُخ ػهً ثظبط 

نُبقخ + انذزكبد االرضُخ 

 ثذَُخ

طزَقخ انزؼهُى  

 انجشئُخ وانكهُخ

= 

شزح ػًىيُبد نهقبَىٌ  2 انزاثغ

+ انذونٍ نهجًُبطزك 

انزذرَت ػهً يهبرح  

يهبرح انىقىف ػهً انُذٍَ 

يزجىػخ ثبنذدزجخ االيبيُخ 

ػهً ثظبط انذزكبد 

 االرضُخ 

طزَقخ انزؼهُى  

انكهُخ وطزَقخ 

 انؼصف انذهٍُ

= 

ايزذبٌ ػًهٍ ثًهبرح  2 انخبيض 

+ انىقىف ددزجخ 

رًزَُبد االدظبص ػهً 

 ػبرضخ انزىاسٌ

طزَقخ انزؼهُى  

 انكهُخ

 

رؼهُى يهبرح انطهىع ػهً  2 انظبدص

 ػبرضخ انزىاسٌ 

طزَقخ انزؼهُى  

 انجشئٍ وانكهٍ 

 

+ ايزذبٌ َظزٌ َىيٍ  2 انظبثغ

انزذرَت ػهً انطهىع 

 نؼبرضخ انزىاسٌ

طزَقخ انزؼهُى  

انجشئٍ وانكهٍ 

طزَقخ انزؼهُى + 

 انزؼبوٍَ

 ايزذبٌ ػًهٍ 

شزح انًبدح انخبيظخ يٍ  2 انضبيٍ

انقبَىٌ انذونٍ كُفُخ رقُُى 

طزَقخ  

انهُجزيُذَب فٍ 

 



رؼهُى يهبرح + + انزًزٍَ 

انؼجهخ انجشزَخ يٍ صالس  

 خطىاد 

طزَقخ + انزؼهُى  

+ انزؼهُى انذارٍ 

 انؼصف انذهٍُ

ايزذبٌ ػًهٍ ثبنطهىع  2 انزبطغ

رذرَت + ػهً انؼبرضخ 

 ػهً يهبراد االرضُخ

طزَقخ انزؼهُى  

انجشئٍ وانكهٍ 

وطزَقخ انزؼهُى 

 انذارٍ

 ايزذبٌ ػًهٍ

رؼهُى يهبررٍ انقطخ  2 انؼبشز

وانًقصُخ ػهً ػبرضخ 

 انزىاسٌ

طزَقخ انزؼهُى  

 انجشئٍ وانكهٍ

 

انذبدٌ 

 ػشز

+ شزح انًبدح انظبدطخ  2

رذرَت يهبراد ػهً 

 ػبرضخ انزىاسٌ

+ انهُجزيُذَب  

طزَقخ انزؼهُى 

 انذارٍ وانزؼبوٍَ

 

ايزذبٌ َظزٌ فصم اول  2 انضبٍَ ػشز

انزذرَت ػهً يهبررٍ + 

انقطخ وانًقصُخ ػهً 

 ػبرضخ انزىاسٌ

طزَقخ انزؼهُى  

+ انذارٍ 

 انزؼبوٍَ

 ايزذبٌ َظزٌ

رؼهُى رثظ يهبرح انًُشاٌ  2 انضبنش ػشز

يزجىع ثذدزجخ ايبيُخ 

نهجهىص انجبٍَ صى ػًم 

 شىنذر

طزَقخ انزؼهُى  

 انجشئٍ وانكهٍ

 

رؼهُى يهبرح انذدزجخ  2 انزاثغ ػشز

 انخهفُخ ػهً انؼبرضخ

طزَقخ انزؼهُى  

انجشئٍ وانكهٍ 

 وانزؼبوٍَ

 

انخبيض 

 ػشز

ايزذبٌ ػًهٍ ثًهبررٍ  2

رذرَت + انقطخ وانًقصخ 

ػهً رثظ انًُشاٌ يغ 

 انشىنذر

طزَقخ انزؼهى  

 انذارٍ وانزؼبوٍَ

 ايزذبٌ ػًهٍ

انظبدص 

 ػشز

ايزذبٌ ػًهٍ ثبنزثظ  2

شزح + يُشاٌ يغ انشىنذر 

 انًبدح انظبثؼخ  

انهُجزيُذَب  

وطزَقخ انزؼهُى  

 انجشئٍ وانكهٍ

 ايزذبٌ ػًهٍ



رؼهُى يهبرح انؼزثُخ ػهً   انظبثغ ػشز

 االرضُخ

طزَقخ انزؼهُى  

 انجىئٍ وانكهٍ

 

رذرَت ػهً يهبرح انؼزثُخ  2 انضبيٍ ػشز

شزح يزطهجبد ػبرضخ + 

 انزىاسٌ

انزؼهى انذارٍ  

وانزؼبوٍَ ، 

 هُجزيُذَب

 

رؼهُى يهبرح انهجىط  2 انزبطغ ػشز

 ثبنؼزثُخ يٍ انؼبرضخ

انزؼهُى انجشئٍ  

 وانكهٍ

 

شزح طزَقخ ادزظبة  2 انؼشزوٌ

ايزذبٌ + انؼاليخ انُهبئُخ 

ػًهٍ ثًهبرح انؼزثُخ 

رذرَت ػهً  يهبراد +

 ػبرضخ انزىاسٌ 

انهُجزيُذَب  

وانزؼهى انذارٍ 

 وانزؼبوٍَ

 ايزذبٌ ػًهٍ

انىادذ 

 وانؼشزوٌ

رثظ يهبراد االرضُخ  2

ثشكم طهظهخ دزكبد 

وانزذرَت ػهً انخظ االول 

 يُهب

طزَقخ انزؼهُى  

انجشئٍ وانكهٍ 

 وانزؼهُى انذارٍ

 

انضبٍَ 

 وانؼشزوٌ

شزح يزطهجبد جهبس  

ايزذبٌ + االرضُخ 

ثبنهجىط ػزثُخ يٍ 

 انؼبرضخ

 ايزذبٌ ػًهٍ هُجزيُذَب  

انضبنش 

 وانؼشزوٌ

ايزذبٌ َظزٌ فصم صبٍَ  2

رذرَت ػهً  انخظ + 

 االول يٍ طهظهخ انؼبرضخ

 ايزذبٌ َظزٌ انزؼهُى انذارٍ 

انضبنش 

 وانؼشزوٌ

شزح ػًىيُبد جهبس  2

االرضُخ واالخطبء انؼبيخ 

انزذرَت + وانخبصخ فُهب 

ػهً انخظ انضبٍَ يٍ طهظهخ 

 انؼبرضخ

 =  

انزاثغ 

 وانؼشزوٌ

رذرَت ػهً انخظ انضبٍَ  2

+ يٍ طظهظخ االرضُخ 

 ارقبٌ انًهبراد انجبقُخ

 =  



 انجُُخ انزذزُخ  .12

 2009القانون الدولً للجمناستك الفنً للنساء اعتبارا من  ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1

    (انًصبدر)ـ انًزاجغ انزئُظُخ 2

 اـ انكزت وانًزاجغ انزٍ َىصً ثهب                

  (.... ،انزقبرَز ، انًجالد انؼهًُخ ) 

 المجلة الدورٌة لالتحاد الدولً للجمناستك

يىاقغ االَززَُذ ، ة ـ انًزاجغ االنكززوَُخ

.... 

موقع الحكم + الصفحة الرئٌسٌة لالتحاد الدولً للجمناستك 

 الدولً صالح عسكر وموقع الحكم الدولً صالح نور
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 انزىطغ ثشزح يىاد انقبَىٌ انذونٍ واػطبء انزذذَش االخُز نهقبَىٌ + رؼهُى يهبراد اصؼت 

انخبيض 

 وانؼشزوٌ

شزح ػًىيُبد جهبس  2

ػبرضخ انزىاسٌ واالخطبء 

+ انؼبيخ وانخبصخ نهب 

 رؼهُى ثبقٍ طهظهخ انؼبرضخ

 =  

انظبدص 

 وانؼشزوٌ

انزؼهُى ػهً ثبقٍ طهظهخ  2

االرضُخ وانزذرَت ػهُهب 

انزذرَت ػهً طهظهخ + 

 انؼبرضخ

   

انظبثغ 

 وانؼشزوٌ

انزذرَت ػهً طهظهخ  2

 االرضُخ يغ انًىطُقً

   

انضبيٍ 

 وانؼشزوٌ

انزذرَت ػهً طهظهخ  2

 انؼبرضخ

   

انزبطغ 

 وانؼشزوٌ

+ ايزذبٌ َهبئٍ َظزٌ  2

 رذرَت ػهً انظالطم

   

    ايزذبٌ َهبئٍ ػًهٍ 2 انضالصىٌ



 

 

 

 


