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 توصيف المقرر
 

 جامعة بنها                          كمية التربية الرياضية لمبنين
 

 يوس التربية الرياضية: بكالور 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
 (الثانيالفصل الدراسي : الفرقة الثانية )السنة الدراسية

 /      /        م      اعتماد توصيف البرنامجتاريخ 
 البيانات األساسية -ا

 :    الكود                        الجمباز: مادة  العنوان
 أسبوعيا تانساع 2  الساعات المعتمدة:

      ساعه03.1ساعه              الدروس العممية:   2المحاضرة:   
 اسبوعيا ات ساع 3: المجموع              دقيقة 33:  ساعات اإلرشاد األكاديمي

 
 البيانات المهنية -ب
 

 األهداف العامة لممقرر -0
 .توصيل المعمومات والمعارف والميارات لمطالب عن مادة الجمباز -

 االبتكار والمالحظة الدقيقة والتخطيط والنقد فى رياضو الجمباز . -

 .وير برامج التعمم فى رياضة الجمبازتطبيق وسائل التقييم المختمفة والمتابعة وكيفية تط -

 النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -2

 المعرفة والفهم -ا
 -يجب أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عمى:

 معرفة المبادئ واالستراتيجيات الالزمة لمعممية التعميمية الفعالة فى رياضة الجمباز . -



 عد القانونية لرياضة الجمباز . معرفة وفيم مبادئ وطرق التدريس والقوا -

 البدنية ( لممراحل التعميمية فى الجمباز  –الحركية  –فيم مكونات المياقة البدنية ) الصحية  -

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

يىة فىى رياضىىة ينتقىى فىرا التعمىيم والممارسىىة المناسىبة وامبنيىة عمىى الفيىىم والميىام التعميم -

 .الجمباز 

فىىىى تمقىىىى المعرفىىىة ووضىىىو التعميمىىىات واالرشىىىادات المناسىىىبة إكتشىىىاف االختالفىىىات الفرديىىىة  -

 . لتقميل ىذه االختالفات 

 القدرة عمى تحميل األداء الميارى فى رياضة الجمباز . -

 المهارات المهنية والعممية -ج

 -يجب أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عمى:
 لتعميم ميارات الجمباز .يم الوسائل التعميمية المناسبة تصم -
تنفيذ الخبرات التعميمية المالئمة لمفروق الفردية بين الطالب عند أداء ميارات  -

 الجمباز .
 .قيادة بيئة التعمم لتحسين وتطوير العممية التعميمية فى رياضة الجمباز  -



 المحتويات -3
 

 ميعم نظري عدد الساعات الموضوع م

 2 3 5 أنواع البطوالت فى الجمباز 0

2 
التغذية المرتدة ونظرية المعمومات وعالقتيا فى 

 الجمباز
5 2 3 

 6 1 7 القواعد الدولية ألجيزة الجمباز   .

 6 1 7 تكوين المياره الحركية فى الجمباز  لمراح 4

 4 1 5 طرق تدريس الجمباز 5

 - 1 1 أىمية الحواس فى عممية تعمم الجمباز 6

7     

 21 9 33 االجمىىىىىىىىىىالىىىىى  

 

 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

 لب عمى أداء الميارات المتعممة فى الجمباز وتعميميا لألخرين .تقييم قدرة الطا االختبار العممي 3

 االختبار البحثي 4
تقييم قدرة الطالب عمى تجميو المعمومات والمعارف المرتبطة بالميىارات المتعممىو مىن وسىائل 

 شبكة المعمومات ( . –مراجو  –جمو المعمومات ) كتب 

 رد المعمومات المرتبطة بالميارات المتعممة فى الجمباز .تقييم قدرة الطالب عمى س 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 -ة

 

 
 

 النسبة المئوية الدرجات أسموب التقييم م

أعمال السنة االختبار العممي 1
 

15 15% 

 % 5 5 االختبار البحثي 2

 %13 13 االختبار التحريري 3

 امتحان نهاية العام 4
 %33 33 عممي

 %33 33 نظري

 %133 133 االجمـــالـى

 
 
 
 
 
 

 األسبوع أسموب التقييم م

  السابو األسبوع االختبار العممي 1

 األسبوع العاشر  االختبار البحثي 2

 االسبوع الرابو عشر  االختبار التحريري 3

 امتحان نياية العام امتحان نهاية العام 4



 
 قائمة المراجع -6
 

 . نظريات وتطبيقات الجمباز الحديث:  مذكرات المقرر -ا
 .نظريات وتطبيقات الجمباز الحديث : الكتب الدراسية -ب
 
 كتب مقترحة -ج
 

 .  نظريات وتطبيقات الجمباز الحديثم سعد زغمول :إبراىي -
 . عدلى حسين بيومى : المجموعات الفنية فى الحركات االرضية  -
 .  محمد ابراىيم شحاتة : اسس تعميم الجمباز  -

 مواقع اإلنترنت: -د
www.usagymnastics.org 

.co.zawww.rsagymnastics 
www.ausgymnastics.org.au 

 
 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم -7
 

 * جياز كمبيوتر لعرض األشرطة التعميمية .
 ( لعرض المحاضرات النظرية والشرح المفظى .data show* جياز )

   

 رئيس القسم                                       منسق المقرر                      
                                               إبراهيم سعد زغمولأ.د/                                            إبراهيم سعد زغمولأ.د/ 
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