
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية لممادة
 

 حامد نوري عمي االسم
 Hamid Kamal_@yahoo.com البريد االلكتروني

 الجمناستك اسم المادة
 محاضرة تعميمية 46محاضرة=  x 3اسبوع  23 مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 تعميم المهارات المذكورة في الخطة التدريسية

 ساسية لممادةالتفاصيل اال
 

مادة نظرية + مادة عممية لمهارات الجمناستك واالجهزة وبعض مواد القانون 
 الخاص بكل جهاز

 
 الكتب المنهجية

 

 1766 -المرحمة الثانية–الجمناستك الفني -صائب العبيدي-1

 1765ترجمة صائب العبيدي –يوركن اليرش -3

 
 المصادر الخارجية

 

 رات الحركية في الجمناستك الفنيالمبادى االساسية لتعمم المها-1
 د. شيماء عبد مطر، يعقوب يوسف عبدالزهرة

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

 %61مثلً  - %11مثلً  %13مثل %23مثلً 
 

 معمومات اضافية
 

 

 
 

 

 

 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 جامعةالقادسيةالجامعة :
 لوم الرياضةالتربية البدنية وعالكلية :

 االلعاب الفرديةالقســم :
 الثانيةالمرحلة :

 حامد نوري علي: اسم المحاضر
 مساعد استاذاللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
 جامعةالقادسية مكان العمل  :

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ادةاستمارة الخطة التدريسية لمم
 

 

ع
بو

س
ال
ا

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   انذحرجت االمامُت 11/9/5112 1

   انذحرجت انخهفُت 51/9/5112 5

   وقىف ػهً انراش 52/9/5112 1

   وقىف ػهً االكتاف 4/11/5112 4

   مرجحت ووقىف ػهً االكتاف 11/11/5112 2

   وقىف ػهً انُذَه 11/11/5112 6

   وقىف ػهً انُذَه 52/11/5112 2

   انقفسة انمتكىرة داخال 1/11/5112 1

   طهىع بانذوران انخهفٍ ػهً انؼقهت 1/11/5112 9

   طهىع بانذوران انخهفٍ ػهً انؼقهت 12/11/5112 11

   انؼجهت انبشرَت 55/11/5116 11

   انؼجهت انبشرَت 51/11/5116 15

   مامٍ مه انمتىازٌانهبىط اال 6/11/5116 11

   مرجحت جاوبُت حصان مقابض 11/15/5116 14

   مرجحت دخىل وخروج انرجم 51/15/5116 12

   امتحان وظرٌ 52/15/5116 16

 ػطهت وصف انسىت

   دورة خهفُت صغري ػهً انؼقهت 52/15/5116 12

   دورة خهفُت صغري ػهً انؼقهت 54/1/5116 11

   صغري ػهً انؼقهت دورة خهفُت 11/1/5116 19

   دحرجت خهفُت نالرتكاز متىازٌ 2/5/5116 51

   دحرجت خهفُت نالرتكاز متىازٌ 14/5/5116 51

   دحرجت خهفُت فتحا 51/5/5116 55

   دحرجت امامُت فتحا 51/5/5116 51

ربظ دحرجت خهفُت+وقىف ػهً  6/1/5116 54

 انُذَه

  

   تؼهق مقهىب ػهً انحهق 11/1/5116 52

   زاوَت تؼهق  51/1/5116 56

   انمرجحت انمقصُت 52/1/5116 52

   انقفس ػهً انمىصت فتحا 1/4/5116 51

   انهبىط مه انؼقهت 11/4/5116 59

ربظ )طهىع بانذوران  12/4/5116 11

 انخهفٍ+دورةصغُرة هبىط(

  

انطهىع امامٍ مه انمرجحت  11/4/5116 11

 انؼضذَت)متىازٌ(

  

   امتحان وظرٌ 1/2/5116 15

 تىقُغ انؼمُذ :      تىقُغ االستار : 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 م العلميجهاز االشراف والتقوي

 
 
 
 
 

 

 ادسيةجامعةالقالجامعة :
 التربية البدنية وعلوم الرياضةالكلية :

 االلعاب الفرديةالقســم :
 الثانيةالمرحلة :

 حامد نوري علي : اسم المحاضر
 مساعد استاذاللقب العلمي :

 المؤهل العلمي :
 جامعةالقادسية مكان العمل  :

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flow up of implementation celli pass play 
 

Course Instructor Hamid Nuri Ali 
E_mail Hamid Kamal_@yahoo.com 
Title Gymnastics 

Course Coordinator 32 x 2'usbue  = 64 muhadaratan muhadaratan taelimiatan 

 
Course Objective 
 

taelim almaharat almadhkurat fi alkhuttat alttadrisia 

maddat nazariat + maddat eamaliat limaharat aljmnastk wal'ajhizat 

wabed mawadd alqanun alkhass bikull jihaz 

 
 
Course Description 
 

 
1.Saeb al-Obeidi-artistic gymnastics Stage II-1984 
2. Juergen Aarh -torgomh Saeb al-Obeidi, 1987 

 
Textbook 

 
1-alambadi To learn basic motor skills in artistic gymnastics 
Dr.. Shaima Abdul Matar, Yacoub Yousef Abdul Zahra 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 

As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%) 
 
 
General Notes 
 

 
 
Type here general notes regarding the course 
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College: 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Course  weekly Outline 
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1  Ro front   

2  rear rolling   

3  parking on the head   

4  parking on the shoulders   

5  weighted and stand on 

the shoulders 

  

6  parking on the hands   

7  parking on the hands   

8  jump bacterium inside   

9  rises back spin on the 

horizontal bar 

  

10  10 rises back to rotate on 

the horizontal bar 

 

  

11  Human wheel   

12  Human wheel   

13  the front landing of the 

parallel 

  

14  likely side handles horse   

15  likely entry and exit of 

the man 

  

16  theoretical exam 

Half Year holiday 

exam 

  

 

17  junior backflip on the 

horizontal bar 

  

18  junior backflip on the 

horizontal bar 

  

19  junior backflip on the 

horizontal bar 

  

20  rolling background of   
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the fulcrum parallel 

21  rolling background of 

the fulcrum parallel 

 

  

22  rolling hoops 

background 

  

23  rolling forehand 

groundbreaking 

  

24  connecting rolling hoops 

background and parking 

on the hands 

  

25  attached upside down on 

the throat 

  

26  attached to angle   

27  weighted Scissorlifts   

28  jump on the podium 

breakthrough 

  

29  landing from the 

horizontal bar 

  

30  connecting (rising to 

rotate back Dorhsgarh 

landing) 

  

31  Dawning in front of me 

from the weighted 

  

32  theoretical exam   
 Instructor Signature:     Dean Signature: 


