مجهورية العراق

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
القســم  :التربية الرياضية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :عبد الجبار شنين علوه
اللقب العلمي  :استاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني
اسم المادة
مقرر الفصل
اهداف المادة

أ.د عبد الجبار شنين علوه – م.م رؤى علي حسين
Abduljabbar.shain@uokufa.edu.iq
Ruaaah.ed11p@uokufa.edu.iq
جمناستك االجهزة
االول والثاني للعام الدراسي 4102 / 4102
 -0التعرف على ماهية الجمناستك خالل العصور المختلفة.
 -4التعرف على انواع الجمناستك واالجهة الخاصة للسيدات.
 -3التعرف على المهارات االساسية على االجهزة للسيدات.

التفاصيل االساسية للمادة
الجمباز المعاصر للبنات  :تاليف  /عبد الستار جاسم النعيمي وعايده علي حسين .0990

الكتب المنهجية

المصادر الخارجية

الجمناستك  :تأليف  /صائب عطية وابراهيم خليل مراد .0992
الجمباز الفني ( بنين – بنات )  :تأليف  /عادل عبد البصير.4112
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل

المختبر

االول
%42

نظري  +عملي

الفصل الدراسي
االول

---

%42

نظري  +عملي

أ.د عبد الجبار شنين علوه ( يدرس المادة النظرية )

معلومات اضافية

المشروع

االمتحان النهائي

م.م رؤى علي حسين ( تدرس المادة العملية )

-

%21

مجهورية العراق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي

الجامعة  :الكوفة
الكلية  :التربية للبنات
اسم القســم  :التربية الرياضية
المرحلة  :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :عبد الجبار شنين علوه
اللقب العلمي  :استاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية للبنات
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بساط الحركات االرضية
الوقوف على الراس
طريقة تعليم التكنيك االخطاء المساعدة
تمرين على الحركة
وقوف على اليدين
طريقة تعليم تكنيك االخطاء المساعدة
الدحرجة المستقيمة الجانبية
تمرين على الحركة
الدحرجة االمامية فتحا
تمرين على الحركة
تشكيل سلسله من قبل الطالبة
تمرين على السلسلة
امتحان عملي
امتحان نظري
عارضة التواون
عطلة نصف السنة
الركضة التقربية وضرب القفاز للطلوع على العارضة
مشي مع التأشير  +الدحرجة االمامية  +جلوس
سرجي  +ميزان ركبة
طعن  +دوران  +قفزة القطة  +مشي التقاطع +
دوران
زحلقة  +فجوه  +هبوط النجمة
تمرين على السلسلة
جهاز المتوازي
الطلوع بالدوران الخلفي عن طريق النهوض الزوجي
الى العارضة السفلى
تعلق ركبة لالرتكاز السرجي على العارضة السفلى
الطلوع الى العارضة العليا بالكب واالرتكاز عليها
الهبوط من الجلوس على العارضة السفلى
امتحان عملي
امتحان نظري
حصان القفز
القفز على الحصان فتحا
تمرين على الحركة

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

توقيع االستاذ :

توقيع العميد :

المادة العلمية

المالحظات

