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جمناستك اجهزة

مقرر الفرل
أهداف المادة
التفاصيل األساسية لممادة
الكتب المنهجية
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة العممية

المادة النظرية

1

تهضيح لهائح الالعبات

أعادة لحركات األرضية الهقهف عمى اليدين والهقهف

2

تكممة القانهن الخاص

أداء سمدمة الحركية عمى عارضة التهازن أعادة المرحمة

بالالعبات

الدابقة

عمى الرأس

3

حقهق الالعبين

أعادة ألداء حركات األرضية الدحرجة األمامية

4

المخالفات بانهعها

أداء سمدمة الحركية لمخط األول

5

شرح طريقة تقهيم

تعميم أداء حركة العجمة البذرية

التمرين
6

شرح مخالفات المتعمقة

والدحرجة الخمفية

تعميم أداء الدحرجة األمامية عمى عارضة التهازن

بالدمهك
7

شرح المخالفات

8

حقهق المدربين

9

مدؤوليات المدربين

تعميم أداء حركة الهبهط عمى اليدين من عارضة تهازن

11

لهائح الجان الفنية

تعميم أداء الهبهط من حركة العجمة البذرية عمى عارضة

11

مدؤوليات القاضيات

تعميم كيفية كتابة الدمدمة الحركية بالحركات األرضية

12

تكهين لجان التحكيم

تعميم كيفية كتابة الدمدمة الحركية بعارضة التهازن

13

مهام لجان التحكيم

تدريب عمى أداء الدمدة الحركية عمى الحركات األرضية

14

جمهس القاضيات

أداء الدمدة الحركية عمى الحرات األرضية

15

قدم القاضيات

المتعمقة باألجهزة

16

مراجعة لمقانهن

تكرار أداء العجمة البذرية والهقهف عمى اليدين والرأس

والدحرجات

أداء الحركات األرضية بذكل منفرد

التهازن

بذكل اختياري لمحركات
بذكل اختياري لمحركات

أداء الدمدمة الحركية عمى عارضة التهازن

امتحان ألداء الدمدمة الحركية في عمى جهازي

األرضيات وعارضة التهازن

المالحظات

عطمة نرف الدنة
17

العقهبات لدمهك

أعادة ألداء حركة القفزة فتحا عمى منرة القفز

18

مدؤوليات القاضيات

أعادة ألداء الدمدة الحركية عمى جهاز المتهازي

19

مهام أمانة لدر

تعميم أداء حركة القفز ضما عمى جهاز حران القفز

21

مهام القاضيات

تعميم أداء حركة المرجحة خمفا مع تمرير الرجمين بين

21

احتداب العالمة لتقييم

التعمق العمهدي عمى العارضة العميا –المرجحة ألخذ

تمرين

التعمق المدتند عمى العارضة الدفمى

المدرب

المختمف االرتفاعات

المهائح الفنية لتقييم

22

الذراعين

تعميم حركة االرتكاز الدرجي عمى العارضة الدفمى

المجنة D
23

تقييم أداء حركات

24

القفزت
كيفية تقييم ا

المتهازي

تعميم أداء حركة الميزان األمامي عمى جهاز المتهازي
تعميم أداء الدمدة عمى جهاز المتهازي بذكل كامل

الجديدة
25

الربط المباشر والغير

26

جدول الخطاء العامة

مباشر

تعميم حركة القفز ضما عمى منرة القفز
تعميم أداء حركة االرتكاز عمى العارضة العميا عمى
جهالز المتهازي

والعقهبات
27

جدول احتداب أخطاء

28

تحكيم عمى جميع

حدب نظام البطاقة

تعميم أداء حركة هبهط وقهف عمى البدين من العارضة

العميا

أداء الدمدة الحركية عمى عارضة التهازن

األجهزة
29

االعتراف بالحركات

تكرار أداء الهبهط من عمى جهاز المتهازي المختمف

واالعتراف بالمفات

االرتفاعات

كيف يتم

عمهميات تحكيم جهاز

31

أداء قفزة فتحا وأداء القفز ضما عمى جهاز منرة القفز

منرة القفز
عمهميات تحكيم جهاز

31

متهازي مختمف

داء الدمدمة الحركية عمى جهاز المتهازي المختمف
االرتفاعات

االرتفاعات
عمهميات تحكيم

32

جهاز الحركات

أداء حركة القفز ضما وأداء الدمدة الحركية عمى جهاز
المتهازي المختمف االرتفاعات

األرضية
توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

