جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :عبد الجبار عبد الرزاق
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

مفردات منهاج مادة الجمناستك الفني لطالب الدنة الدراسية الثالثة للعام الدراسي ()7102-7102

اوالً  :مهارات جهاز بداط الحركات االرضية .
-

مهارة
مهارة
مهارة
مهارة

الهقهف عمى اليدين .
العجمة البذرية .
القفزة العربية .
الدحرجة االمامية فتحًا .

ثانياً  :مهارات جهاز المتوازي :
-

مهارة السرجحة االمامية والخمفية .
كب العزدين .
مهارة الهقهف عمى االكتاف من السرجحة .
الهبهط من السرجحة االمامية مع نرف لفة لمداخل .

ثالثاُ  :مهارات جهاز العقلة .
-

مهارة
مهارة
مهارة
مهارة

الطمهع بالكب .
الدورة االمامية .
الدورة الخمفية الرغيرة .
الهبهط من االرتكاز بشرف دورة .

رابعاً  :مهارات جهاز المقابض (الحلق) .
-

مهارة
مهارة
مهارة
مهارة

الطمهع الفردي مع تغيير االتجاه .
مرجحات دخهل وخروج الرجمين .
تقاطع الرجمين (السقرات) .
الهبهط (بشرف دوران مع االنتقال عمى سطح الحران) .

خامداً  :مهارات جهاز منصة القفز .
 -مهارة قفزة اليدين االمامية .

سادساً  :مهارات جهاز الحلق .
-

مهارة
مهارة
مهارة
مهارة

السرجحة االمامية والخمفية .
دورة الكتف االمامية .
دورة الكتف الخمفية .
الهبهط فتحاً من السرجحة االمامية .

ثانياً  :مبادئ القانون الدولي للجمناستك الفني للرجال .

مجهورية العراق

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :عبد الجبار عبد الرزاق
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

د.عبد الجبار عبد الرزاق  ،د.عمي حدين  ،د.حيدر غازي  ،م.م .زياد طارق

tobelali9@gmai.com ، Dr.jabbarHasso@yahoo.com

Zaid.t.al1968@gmail.com ، Haeder200810@yahoo.com

اسم المادة

الجسشاستك الفشي لمرجال

مقرر الفصل

فرع االلعاب الفردية

اهداف المادة

تعميم مهارات الجسشاستك  +تعميم القانهن الدولي لمجسشاستك  ،وامكانية تدريس
الطالب لهذه الفعالية بعد تخرجهم من الكمية

التفاصيل االساسية للمادة شرح مهارات اجهزة الجسشاستك الفشي لمرجال ليفهسها ويتعمسها الطالب  +شرح
وتحميل لسهاد القانهن الدولي لمجسشاستك الفشي لمرجال

الكتب المنهجية

 االسس العسمية والتعميسية لمحركات الجسشاستيكية ( ، )4897صائب عطية . -الجسشاستك ( ، )4898صائب عطية وابراهيم خميل .

المصادر الخارجية
تقديرات الفصل

ممزمة القانهن الدولي لمجسشاستك الفشي لمرجال الحمقة ()46
الفرل الدراسي الفرل الدراسي
االمتحان الشهائي
الثاني
االول
%58

معلومات اضافية

نظري

عسمي

%58

نظري

عسمي

% 48 % 45 % 48 % 45

%85

عسمي نهائي
%65

نظري نهائي
%55

الدرجة
الشهائية
%455

الجامعة :جامعة الموصل
الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
اسم القســم :االلعاب الفردية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د.عبد الجبار عبد الرزاق
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جمهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسبوع
1

2
3
4
5
6
7

8
9

11
11
12

13
14
15
16

التاريخ

المادة النظرية

المادة العلمية

مقدمة عن مبادئ القانهن الدولي لمجسشاستك الفشي
لمرجال  +مقدمة عن اجهزة الجسشاستك الفشي
لمرجال الدتة

شرح مخترر لسبادئ
القانهن الدولي وأجهزة
الجسشاستك
إعطاء تسارين الداء السهارة
بطرق مداعدة مختمفة
إعطاء تسارين الداء السهارة
بالسداعدة

بداط الحركات االرضية
مهارة الهقهف عمى اليدين
مهارة العجمة البذرية  +الغرض الرئيس من قانهن
التحكيم  ،حقهق وواجبات الالعب
مهارة القفزة العربية  +حقهق ومدؤليات السدرب ،
حقهق وواجبات القزاة

إعطاء تسارين الداء السهارة
بالسداعدة

أداء مهارة القفزة العربية
بدون مداعدة
إعطاء تسارين الداء السهارة

مهارة القفزة العربية  +مهام اعزاء المجشة الفشية ،
تشظيم لجان االجهزة
مهارة الدحرجة االمامية فتحاً
جهاز المتوازي
إعطاء تسارين الداء السهارة
مهارة السرجحة االمامية والخمفية  +مهام قزاة
بالسداعدة ثم بدون مداعدة
لجشة ( )Dولجشة ( ، )Eتقييم محتهى التسارين
درجة لجشة ( )Dودرجة ()E
اداء السهارة بالسداعدة
كب العزدين
مهارة الهقهف عمى االكتاف من السرجحة  +قهاعد
إعطاء تسارين الداء السهارة
درجات الرعهبة  ،متطمبات السجسهعات الحركية
عمى الجهاز السداعد
والهبهط (الستطمبات الخاصة)
أداء السهارة بالسداعدة من
الهبهط من السرجحة االمامية مع نرف لفة
قبل السدرس
لمداخل  +نقاط الربط  ،وصف عرض التسرين
جهاز العقلة
تطبيق السهارة بالسداعدة
مهارة الطمهع بالكب
مهارة الدورة االمامية  +حدود االداء الفشي واخطاء إعطاء تسارين مداعدة من
قبل السدرس مع تطبيق
اوضاع الجدم (االداء الذكمي)  ،خصىماث لجنت
السهارة
()E
مهارة الدورة الخمفية الرغيرة  +االحتجاجات طمب
اداء السهارة بالسداعدة
مراجعة الدرجات  ،جهاز بداط الحركات االرضية
اداء السهارة بالسداعدة ثم
مهارة الهبهط من االرتكاز بشرف دورة
بدون مداعدة
أداء االمتحان الشظري
امتحان الفرل الدراسي االول
أداء االمتحان العسمي
امتحان الفرل الدراسي االول العسمي

المالحظات

17

18
19
21
21

عطلة نصف الدنة
جهاز المقابض (الحلق)

مهارة الطمهع الفردي مع تغيير االتجاه +
معمهمات حهل طريقة عرض التسرين  ،معمهمات
حهل درجة ()D
مهارة مرجحات دخهل وخروج الرجمين
مهارة تقاطع الرجمين (السقرات)  +جدول
االخطاء والخرهمات الخاصة بحركات االرضية
 ،خرهمات لجشة ()D
مهارة الهبهط (بشرف دوران مع االنتقال عمى
سطح الحران)
مهارة الهبهط (بشرف دوران مع االنتقال عمى
سطح الحران)  +جهاز حران الحمق  ،وصف
التسرين عمى حران الحمق

إعطاء تسارين الداء السهارة
بطرق مداعدة مختمفة
تطبيق المهارة بمساعدة
المدرب

أداء السهارة بالسداعدة من
قبل السدرس
تطبيق المهارة مه قبل
الطالب بالمساعدة
تطبيق المهارة بدون مساعدة

22

جهاز منصة القفز

مهارة قفزة اليدين االمامية

أداء تماريه على الجهاز
المساعد

23

مهارة قفزة اليدين االمامية  +السجسهعات الحركية
الستطمبات الخاصة  ،جدول الخرهمات الخاصة
بحران الحمق

أداء المهارة بدون مساعدة

24

25
26
27
28
29
31
31
32

جهاز الحلق

مهارة السرجحة االمامية والخمفية  +جهاز الحمق ،
وصف التسرين عمى حران الحمق
مهارة دورة الكتف االمامية
مهارة دورة الكتف االمامية  +الستطمبات الخاصة
 ،جدول الخرهمات الخاصة بجهاز الحمق
مهارة دورة الكتف الخمفية
مهارة الهبهط فتحاً من السرجحة االمامية +
وصف التسرين عمى طاولة القفز
مهارة الهبهط فتحاً من السرجحة االمامية +
وصف التسرين عمى جهاز الستهازي  ،وصف
التسرين عمى جهاز العقمة
امتحان الفرل الدراسي الثاني نظري
امتحان الفرل الدراسي الثاني العسمي
مراجعة عامة

توقيع االستاذة :

د.عبد الجبار عبد الرزاق
د.عمي حدين دمحم
د.حيدر غازي اسساعيل
م.م .زياد طارق زيدان

إعطاء تسارين الداء السهارة
بطرق مداعدة مختمفة
إعطاء تماريه مساعدة
إعطاء تماريه متنىعت
بمساعدة المدرس
إعطاء تماريه مساعدة
تطبيق المهارة بالمساعدة
أداء المهارة بدون مساعدة

أداء االمتحان الشظري
أداء االمتحان العسمي

توقيع العميد :

أ.د .ضياء قاسم الخياط

