

مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :االلعاب الفردية
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي :نغم مؤيد دمحم
اللقب العلمي :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
البريد االلكتروني

نغم مؤيد دمحم
Nmohammad2000@yahoo.com

اسم السادة

جسشاستك االجهزة لمطالبات

مقرر الفرل

فرع األلعاب الفردية

أهداف السادة

تعميم مهارات جسشاستك االجهزة لمطالبات

االسم

التفاصيل األساسية لمسادة
الكتب السشهجية

كتاب قانهن الجسشاستك الفشي لمديدات ()3102-3102

السرادر الخارجية

الذبكة العشكبهتية

تقديرات الفرل
معمهمات اضافية

الفرل الدراسي الفرل الدراسي
األول

الثاني

32%

32%

االمتحانات
الشهائية
21%

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
اسم القســم :االلعاب الفردية
المرحلة :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي :نغم مؤيد دمحم
اللقب العلمي  :مدرس
المؤهل العلمي :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسبوع
1

التاريخ

المادة النظرية

شرح تاريخ الجسشاستك في العرر

المادة العلمية

تعميم أنهاع السذي في الجسشاستك

القديم
2

شرح تاريخ الجسشاستك في الهطن

تعميم أنهاع الهثبات

العربي والعراق
3

شرح أهداف الجسشاستك

تعميم أنهاع السرجحات

4

شرح أنهاع الجسشاستك

تعميم الدحرجة األمامية

5

شرح أداء تعميم الدحرجة األمامية

تدريب عمى أداء الدحرجة األمامية

وأخطاء األداء والسداعدة
6

شرح حركة الدحرجة الخمفية

تعميم اداء الدحرجة الخمفية
تدريب عمى أداء الدحرجة األمامية والخمفية

7

تعميم أداء السيزان المقمق

8

شرح أداء حركة السيزان المقمق

9

شرح أداء حركة ميزان امامي والجانبي تعميم أداء حركة السيزان األمامي والجانبي

11

شرح حركة الدحرجة األمامية فتحا

تعميم أداء الدحرجة االمامية

11

شرح أداء الركزة التقريبية والشههض

تعميم الركزة التقريبية والشههض الفردي عمى

الفردي عمى عارضة التهازن
12

عارضة التهازن

تعميم أداء السذي عمى عارضة التهازن

تعميم أداء الهثبات عمى عارضة التهازن

13

والسيزان
14

شرح حركة الغطس

تعميم أداء حركة الغطس وأداء الدمدمة

الحركية عمى عارضة التهازن

تدريب عمى الحركات األرضية وسمدمة

15

عارضة التهازن
16

اختبار نظري

اختبار عسمي

المالحظات

عطلة نصف السنة
17

شرح جسشاستك االيروبيك وأداء حركة

تعميم أداء القفز فتحا عمى حران القفز

الركزة التقريبية
18

شرح جسشاستك السداعدة

تدريب عمى القفز فتحا

19

شرح ألهسية الجسشاستك الفشي

تدريب عمى القفز فتحا

21

شرح االختالف بين جسشاستك رجال

تعميم أداء الركزة التقريبية ألداء القفز ضسا

21

شرح طريقة اداء القفز ضسا عمى

تعميم اداء القفز ضسا عمى مشرة القفز

والشداء

مشرة القفز

تدريب عمى أداء القفز ضسا والقفز فتحا

22
اختبار نظري

23
24
25

عمى جهاز مشرة القفز

اختبار عسمي

شرح عن جهاز الستهازي السختمف

تعميم أنهاع القبزات عمى جهاز الستهازي

االرتفاعات

والشههض

شرح طريقة أداء حركة الشههض
الدرجي عمى عارضة الستهازي

تعميم اداء الشههض الدرجي عمى عارضة

الستهازي

تعميم اداء حركة السرجحة والشههض من

26

العارضةالدفمى الى العميا
تعميم اداء حركة الغزال والدوران عمى

27

العارضة الدفمى
28

شرح أنهاع الهبهط من عمى جهاز

الستهازي السختمف االرتفاعات

ادعاء الهبهط من عمى جهاز الستهازي
تعميم الدمدمة عمى جهاز الستهازي السختمف

29

االرتفاعات
تدريب عمى اداء الدمدمة

31
اختبار نظري

31

اختبار عسمي

32

توقيع األستاذ :

توقيع العميد :

