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يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

والبد من المتاحة. التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 في كيفية اداء الحركات والمهارات في رياضة الجمناستكتطوير الطلبة  -1

تدريب الطلبة من الناحية البدنية من اجل تطويرهم من ناحية االداء الفني لجميع المهارات  -2

 والحركات

 خوف وترددتحفيز الطلبة على اداء المهارات وبدون  -3

تعليم الطلبة قانون الجمناستك ولجميع الفعاليت وكيفية اعطاء الدرجات لكل حركة او  -4

 مهارة وكذلك كيفية خصم الدرجات لكل مهارة او جملة حركية 

 

 

 

 

 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

 الجمناستكان يعرف الطالب االعداد البدني في رياضة   -1أ

ان يعرف الطالب ان مهارات الجمناستك صعبة وخطرة وعليه يجب ان يتجرد من  -2أ

 الخوف والتردد عند اداء المهارة لكي ال يتعرض الى اصابة معينة

 ان يعرف الطالب القانون الدولي في رياضة الجمناستك -3أ

 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 في رياضة الجمناستك البدنيةتطوير الطلبة في الناحية   – 1 

 في جميع حركات الجمناستكلطلبة االداء الفني لتطوير   -2       

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة -1



 

  

 

 

 

 طريقة المناقشة -2

 طرائق التقييم      

 االمتحان -1

 التقارير االسبوعية  -2

 مشروع فردي او جماعي -3

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

 الئه على ذلكمان يكون الطالب ملتزم وهادئ  اثناء المحاضرة وان يشجع ز -1

 وان يظهر الطالب الوالء لقسمه وزمالئهخلق روح التعاون بين الطلبة  -2

 تحفيز الطلبة على تطبيق الواجبات اثناء المحاضرة -3

 

  

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية و المهارات العامة -د 

 الشخصي (.

 

من اجل تحليل االداء الفني  العبي الجمناستك في التلفاز في البطوالت العالمية مشاهدة  -1د

 .لالعبي الجمناستك

 المهاريةزيارة االندية والمنتخبات من اجل اكتشاف اخر التطورات ي االساليب التدريبية و -2د

 لالعبي الجمناستك



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 البنية التحتية  .12

 بنية المقرر .11

األسبو

 ع

الساعا

 ت

اسم الوحدة /  مخرجات التعلم المطلوبة

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

 االمتحان المحاضرة والمناقشة  الجمناستك تاريخ الجمناستك  2 1

نظرة عامة عن اجهزة  2 2

 الجمناستك

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك

مهارة الوقوف على  2 3

  اليدين

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك

مهارة الوقوف على  2 4

 اليدين

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك االماميةالدحرجة  2 5

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك الدحرجة االمامية 2 6

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك الدحرجة الخلفية 2 7

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك الدحرجة الخلفية 2 8

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك العجلة البشرية 2 9

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك العجلة البشرية 2 10

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك القفزة العربية 2 11

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك القفزة العربية 2 12

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك المتوازي 2 13

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك المتوازي 2 14

 االمتحان المحاضرة والمناقشة الجمناستك المتوازي 2 15



 

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر - أ

 من قبل المدربين وعلى مستوى العالماالطالع على الخطط واالساليب الحديثة المتبعة  -ب

من قبل  في تدريب الالعبين وتطبيق الخطط زيارة االندية ومشاهدة االسس العلمية المتبعة -ج

 المدربين



 

 

 

 

 

 

 

 


