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 توصيف المقرر
 

 جامعة بنها                          كمية التربية الرياضية لمبنين
 

 التربية الرياضية: بكالوريوس البرنامج المقدم من خاللها المقرر
الجمباز والتمرينات والعروض قسم نظريات وتطبيقات  -:القسم العممي الذي يقدم المقرر

 الرياضية
الجمباز والتمرينات والعروض : قسم نظريات وتطبيقات القسم العممي الذي يدرس المقرر

 الرياضية
 الدراسى االول(الفصل األولى ): الفرقة السنة الدراسية
 /      /        م      توصيف البرنامج تاريخ اعتماد

 البيانات األساسية -ا
 :    الكود                        الجمباز: مادة  العنوان

 أسبوعيا اتساع3 الساعات المعتمدة:
      هساع 2الدروس العممية:                ساعات أسبوعيا 3المحاضرة:   

 ساعة فى الترم 45: المجموع             ساعة 1:ساعات اإلرشاد األكاديمي
 البيانات المهنية -ب
 األهداف العامة لممقرر -1

 .توصيل المعمومات وامعارف واميارات لمطالب عن مادة الجمباز -

 االبتكار وامالحظة ادقيقة والتخطيط والنقد فى رياضو الجمباز . -

 .عمم فى رياضة الجمبازتطبيق وسائل التقييم المختمفة والمتابعة وكيفية تطوير برامج الت -



 النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -2
 المعرفة والفهم -ا

 -يجب أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عمى:
 معرفو وفيم مبادئ وطرق التدريس والقواعد القانونية لرياضة اجمباز  -

التعميميةةة فةةى  البدنيةةة ( لممراحةةل –الحركيةةة  –معرفةةة مكونةةات المياقةةة البدنيةةة ) الصةةحية  -

 الجمباز 

 .فيم المبادئ واالستراتيجيات الالزمو لمعممية التعميمية فى رياضة الجمباز -

 المهارات الذهنية -ب
 -يجب أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عمى:

 قادر عمى الربط والتكامل بين رياضة الجمباز وعالقتيا بالعموم االخرى . -

المناسةةةةبة والمبنيةةةةة عمةةةةى فيةةةةم الطالةةةةب والبيئةةةةو واميةةةةام  ينتقةةةةى فةةةةرم التعمةةةةيم والممارسةةةةة -

 التعميمية .

يكتشةةةف االختالفةةةات افرديةةةة فةةةى تمقةةةى المعرفةةةة ويضةةة  التعميمةةةات واالرشةةةادات المناسةةةبة  -

 لتقابل ىذه االختالفات .

 المهارات المهنية والعممية -ج

 -يجب أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عمى:
 يقية لميارات رياضة الجمباز .داء النماذج التطبأ -
 تصميم الوسائل التعميمية المناسبة لتعميم ميارات الجمباز . -
تطبيق اسموب التقويم المناسب واستخدام االدوات المناسبة فى تقييم االداء  -

 لميارات الجمباز .
 



 المحتويات -3
 عممي نظري عدد الساعات الموضوع م

 1 2 3 ى الجمبازمراحل تكوين المياره الحركية ف 1

 2 2 4 انواع الجمباز 2

 1 1 2 مقاييس االجيزة 3

 2 1 3 طرق تقويم مستوى االداء الحركى فى الجمباز 4

 8 3 11 طرق تدريس الجمباز  5

 8 3 11 اىمية رياضة الجمباز 6

 8 3 11 مراحل تعميم الميارات فى الجمباز 7
 33 15 45 االجمةةةةةةةةةةالةةةةى  

 

 أساليب التعميم والتعمم -4
 الشرح المفظى بأستخدام الصور الثابتة . -
 شرح الميارة عمميا بأستخدام االفالم التعميمية . -

 أساليب تقييم الطمبة -5
 الهدف من التقييم أسموب التقييم م

 رين .تقييم قدرة الطالب عمى أداء الميارات المتعممة فى الجمباز وتعميميا لألخ االختبار العممي 3

 االختبار البحثي 4
تقييم قدرة الطالب عمى تجمي  المعمومات والمعارف المرتبطة بالميةارات المتعممةو مةن وسةائل 

 شبكة المعمومات ( . –مراج   –جم  المعمومات ) كتب 

 تقييم قدرة الطالب عمى سرد المعمومات المرتبطة بالميارات المتعممة فى الجمباز . االختبار التحريري 5

 تقييم قدرة الطالب عمى االلمام بالموضوعات المتعمقة نظريا وعمميا فى رياضة الجمباز . امتحان نهاية العام 6

 
 



 

 
 جدول التقييم - أ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اننسبت انًئويت نكم تقييى - ب

 

 
 

 النسبة المئوية الدرجات أسموب التقييم م

 االختبار العممي 1

أعمال السنة
 

15 15% 

 % 5 5 االختبار البحثي 2

 %13 13 االختبار التحريري 3

 مامتحان نهاية العا 4
 %33 33 عممي

 %33 33 نظري

 %133 133 االجمـــالـى

 
 
 

 

 األسبوع أسموب التقييم م

 األسبوع الخامس  االختبار العممي 1

 األسبوع العاشر  االختبار البحثي 2

 شر االسبوع الراب  ع االختبار التحريري 3

 امتحان نياية العام نهاية العام نامتحا 4



 قائمة المراجع -6
 الجمباز .:   مذكرات المقرر -ا

 الجمباز .:  الكتب الدراسية -ب

 
 
 

 
 كتب مقترحة -ج

 إبراىيم سعد زغمول : الجمباز .  -
 أحمد اليادى يوسف : تكنولوجيا الحركو فى الجمباز . -
  لمجمباز التربوي لألطفال والناشئين .أمين الخولى : سمسمة برامج التربية الحركية  -

 مواقع اإلنترنت: -د
www.usagymnastics.org 

www.rsagymnastics.co.za 
www.ausgymnastics.org.au 

 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم -7
 * جياز كمبيوتر لعرض األشرطة التعميمية .

 ( لعرض المحاضرات النظرية والشرح المفظى .data showياز )* ج
 

       
 رئيس القسم                              ر                           منسق المقر     
                                               إبراهيم سعد زغمولأ.د/                                            إبراهيم سعد زغمولأ.د/ 
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