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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 
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اسم البرنامج األكادٌمً  -3

 أو المهنً
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 دكتوراه اسم الشهادة النهائٌة -4
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  برنامج االعتماد المعتمد -6
المؤثرات الخارجٌة  -7

 األخرى
 التوجد

 1/9/2017 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

على جهاز البساط االرضً  (السالسل)تعلم مهارات الجمناستك الفنً االساسٌه اعداد تشكٌله من  -1
 وعارضه التوازن

  طرائق التعلٌم والتعلم
 

  جمناستك االفنً عن مهارات data showعرض  -1

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

 
 طرائق التقٌٌم

 



اجراء امتحانات ٌومٌة وفصلٌة وعملٌة   -2
 بالجمناستك الفنًاداء المهارات االساسٌة  -3
 تطبٌقات القانون الفهم التام  -4
 .التقارٌر الفصلٌة  -5
 انشطة ومشاركات اخرى -6

 
 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 استعمال  -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
 

  جمناستك االفنً عن مهارات data showعرض  -1

 االبسطه عارضه التوازن جهاز القفاز البساط االرضً استعمال  -2
  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

اللقاء مع الطالبات واعداد  2 االول 

 التعلٌمات التً تخص الدرس

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 اللقاء

فً محاضرات   اعطاء لٌاقه بدنٌه 2 الثانً

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

مراجعه جمٌع المهارات  2 الثالث

 الماخوذه فً المرحله السابعه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 مراجعه

تدرٌب مهارات الوقوف على  2 الرابع

الٌدٌن متبوعه بالدحرجه 

 االمامٌه

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تدرٌب

تعلم مهارت الصعود على  2 الخامس

 العارضه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

تقٌٌم - 5-اعطاء الماده  2 السادس

التمرٌن وعوامل تقٌم االداء 

 تطبٌق وتصحٌحفً محاضرات  



والصعوبات والحركات الراقصه 

التدرٌب على مهارات الصعود _

 على العارضه

 القاعه الداخلٌه

التدرٌب على مهاره الصعود  2 السابع

على عارضه التوازن ومهاره 

الغطس والعجله البشرٌه فً 

 بساط الحركات االرضٌه 

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

تعلم مهارات الدحرجه الخلفٌه  2 الثامن

 على العارضه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

التدرٌب على مهاره الدحرجه  2 التاسع

 الخلفٌه على العارضه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

تكمله مواد القانون و عرض  2 العاشر

فٌلم تعلٌمً لكٌفٌه تحكٌم 

اختبار الخط االول –المسابقات 

فً بساط الحركات االرضٌه 

 وعارضه التوازن

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 اختبار

تعلم مهاره القفز العربٌه على  2 الحادي عشر

 بساط الحركات االرضٌه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

العربٌه على تعلم حصان القفز  2 الثانً عشر

 بساط الحركات االرضٌه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

التدرٌب على مهاره الدحرجه  2 الثالث عشر

 والطلوع على العارضه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

امتحان فً   امتحان الفصل االول 2 الرابع عشر

 القاعات النظري

 امتحان

فً محاضرات   امتحان الفصل االول للمهارات 2 الخامس عشر

 القاعه الداخلٌه

 امتحان

التدرٌب على مهاره الدحرجه  2 السادس عشر

 والصعود على العارضه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

    عطله نص السنه 2 السابع عشر

    عطله نص السنه 2 الثامن عشر

تعلم مهاره الهبوط على  2 التاسع عشر

 (العربٌه)العارضه 
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

التدرٌب على مهاره الهبوط  2 عشرون 

على عارضه التوازن واختبار 

الخط االثانً ف عارضه 

فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

 اختبار



 التوازن والبساط االرضً

فً محاضرات   11-10-8اعطاء الماده  2 احدى وعشرون

 القاعه الداخلٌه

 شرح

    تطبٌق 2 الثانً وعشرون

الثالث 

 وعشرون

    تطبٌق 2

الرابع 

 وعشرون

    تطبٌق 2

الخامس 

 وعشرون

    تطبٌق 2

السادس 

 وعشرون

اختبار الخط الثالث فً عارضه  2

 التوازن والبساط االرضً
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 اختبار

السابع 

 وعشرون

تعلم مهاره الهبوط من عارضه  2

 مهاره القفز العربٌه
فً محاضرات  

 القاعه الداخلٌه

 تطبٌق وتصحٌح

الثامن 

 وعشرون

التدرٌب على مهاره الهبوط من  2

 القفز على الحصان–العارضه 
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

 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

 

 

 


