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السباحة وااللعاب المائية
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المادة النظرية

المادة العلمية

التاريخ

1

المهارات االساسية في الدباحة الحرة

اعطاء تمرينات ألداء الدباحة الحرة

2

المهارات االساسية في سباحة الظهر

اعطاء تمرينات ألداء سباحة الظهر

3

المهارات االساسية في سباحة الصدر

4

المهارات االساسية في سباحة الفراشة

5

الدالمة واالمان واالنقاذ

6
7

االلمام بطرائق التنفس االصطناعي وعالج
الصدمة

اعطاء تمرينات ألداء سباحة
الصدر

اعطاء تمرينات ألداء سباحة
الفراشة

تمرينات عن طرق االنقاذ
تطبيق عممي لطرائق التنفس
االصطناعي

8

الغطس فهائده ومميزاتو

9

االسس الفنية لمراحل الغطس

تمرينات النهاع الغطس

11

الدباحة التهقيتية االدوات المدتخدمة

اداء مهارات الدباحة التهقيتية

11

الدباحة التهقيتية والمهسيقى المصاحبة

اداء الدباحة التهقيتية مع المهسيقى
الدورانات وااللتفافات في الدباحة

12
13

القانهن الدولي لمدباحة (األحهاض -

التهقيتية

التحكيم)

اختبار النهاع الدباحة االربعة

14
15

امتحان نظري

16

امتحان عممي

المالحظات

عطلة نصف السنة
17

العروض المائية وقيمتها

18

اشكال العروض واخراجها

الغهص وانهاعو (العاري والحر)

19
21

تاريخ كرة الماء في العالم

21

انهاع الدباحات المدتخدمة في كرة الماء

22

المهارات االساسية في كرة الماء

23

مهارات الدفاع والهجهم الفردي

24

القانهن الدولي لكرة الماء (المادة )8-1

25

القانهن الدولي لكرة الماء (المادة )16-9

26

القانهن الدولي لكرة الماء (المادة )25- 17

27

التجذيف وانهاعو (االدوات المدتخدمة)

28

الكانهي (ادواتو)

29

الكاياك (ادواتو)

تطبيق الشكال العروض
تمرينات النهاع الغهص
اداء انهاع الدباحات في كرة الماء
اداء المهارات االساسية في كرة
الماء

اعطاء تمرينات الداء مهارات الدفاع
والهجهم الفردي

تطبيق مهاد القانهن من خالل مباراة
كرة الماء

تطبيق مهاد القانهن من خالل مباراة
كرة الماء

تطبيق مهاد القانهن من خالل مباراة
كرة الماء

امتحان نظري

31
31

امتحان عممي

32

امتحان عممي

توقيع االستاذ

توقيع العميد

