
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 انجًببزتوصيف يقرر يبدة 
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 توصيف المقرر
 

 جامعة بنها                          كمية التربية الرياضية لمبنين
 

 الرياضية : بكالوريوس التربيةالبرنامج 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

 (الثانى الفصل الدراسي)الرابعة: الفرقة السنة الدراسية
 /      /        م      البرنامج تاريخ اعتماد توصيف

 البيانات األساسية -ا
 :    الكود                         الجمباز : مادة العنوان

 ساعات أسبوعيا 3ساعة في الترم  بواقع  45  الساعات المعتمدة:
   المحاضرة:                       الدروس العممية:   

 ساعة الترم األول 03: المجموع        :        ساعات اإلرشاد األكاديمي
 
 البيانات المهنية -ب
 

 

 األهداف العامة لممقرر -1
 بالجمباز والتقدم الحاضر و التوقع بالمستقبلاإللمام بالتطور  . -

البدنيااة  ةبالمتطمبااات المتنوعااة لمااا ىااو حااديث فااي ا عااداد الباادنى وعناصاار المياقاااإللمااام  -

 ماىو حديث فى الميرجانات الرياضية الخاصة بالجمبازوطبيعة الحركة إثناء األداء ، و 

 بطرق وكيفية التطبيق فى اإلعداد البدنى وتركيب الجمل الفنية  عب الجمباز.اإللمام  -

 

 

 النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -2
 المعرفة والفهم -ا

 -يجب أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عمى:
 سية والفمسفية والتربوية وا جتماعية فى محتوى مادة الجمباز.اإللمام بالمعارف األسا -

 اإللمام بالمعارف النظرية المرتبطة والقوانين المتخدمة فى الجمباز -



 يفيم مبادئ وأسس الحركة في و اإلعداد ألبدني و الميارى والنفسى فى الجمباز. -

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

 الميارات الجمبازية. اختيار األسموب التعميمي المناسب لتعمم -

 الجمباز. فى باألداءالنواحى الفنية المرتبطة  أىميركز الطالب ا نتباه عمى  -

 اكتشاف التحديات والمعوقات التي تواجيو إثناء ممارسة محتوى الجمباز واختيار البدائل. -

 

 المهارات المهنية والعممية -ج

 -يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عمى: يجب أن
 في محتوى مادة الجمباز المقرر.أداء النماذج التطبيقية لمميارات المتعممة  -  
 استخدام المصطمحات المختمفة  المتعارف عمييا فى الجمباز   -  

 تطبيق إجراءات األمن والسالمة الصحية في البيئة الممارس فييا الجمباز   -  

 

 

 

 

 

 المحتويات -3
 

 عممي نظري عدد الساعات الموضوع م

 2 2 4 ا ختبارات والمقاييس فى الجمباز  1

 2 2 4 انواع البطو ت فى الجمباز 2

 7 0 03  اسس قانون الجمباز 3

 7 0 03  المتطمبات العامة و الخاصة  جيزة الجمباز 4

 2 2 4 ا عداد الخططى فى رياضة الجمباز 5



 03 0 00 المجموعات الحركية عمى اجيزة الجمباز 6

7  -------- ----- ----- 
 03 04 44 ا جمااااااااااالااااى  

 

 

 أساليب التعميم والتعمم -4
 أسموب التعمم باألوامر -
 .أسموب التعمم التبادلي -
 استخدام طرق التعمم مع األساليب المتبعة. -
 

 أساليب تقييم الطمبة -5
 الهدف من التقييم التقييمأسموب  م

 تقييم قدرة الطالب عمى أداء الميارات المتعممة فى الجمباز وتعميميا لألخرين . االختبار العممي 0

 االختبار البحثي 4
تقييم قدرة الطالب عمى تجميع المعمومات والمعارف المرتبطة بالمياارات المتعمماو مان وساائل 

 المعمومات ( . شبكة –مراجع  –جمع المعمومات ) كتب 

 تقييم قدرة الطالب عمى سرد المعمومات المرتبطة بالميارات المتعممة فى الجمباز . االختبار التحريري 4

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

 

 
 جدول التقييم - أ

 

 

 

 

 سبوعاأل أسموب التقييم م

 السادس،العاشر،الرابع عشر االختبار العممي 0

 السابع، الحادى عشر االختبار البحثي 2



 

 
 

 

 

 

 

 

 اننسبت انًئويت نكم تقييى - ب

 

 

 
 

 النسبة المئوية الدرجات أسموب التقييم م

 االختبار العممي 0

 

7.4 04% 

 %03 4 االختبار البحثي 2

 %04 7.4 االختبار التحريري 0

 مامتحان نهاية العا 4
 %03 04 عممي

 %03 04 نظري

 %033 43 االجمـــالـى

 
 
 
 
 
 
 

 
 قائمة المراجع -6
 األسس النظرية والتطبيقية فى رياضة الجمباز .:   مذكرات المقرر -ا 

 األسس النظرية والتطبيقية فى رياضة الجمباز .:  اسيةالكتب الدر  -ب

 
 كتب مقترحة -ج

 

 السادس ،العاشر، الرابع عشر االختبار التحريري 0

 امتحان نياية العام نهاية العام نامتحا 4



 إبراىيم سعد زغمول : نظريات وتطبيقات الجمباز الحديث  .  -
 محمد ابراىيم شحاتة : اسس تعميم الجمباز  . -
  عادل عبد البصير اسس ونظريات الجمباز الحديث . -

 مواقع اإلنترنت: -د     

 

www.figgymnastics.com 
www.usagymnastics.com 

www.drillsandskills.com/skills 
www.olympicgymnastics.com 

www.gymtide.com 
 

 موبة لمتعميم والتعمماإلمكانات المط -7

 

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

 مرئيس القس    
                                                إبراهيم سعد زغمولأ.د/                                            إبراهيم سعد زغمولأ.د/ 
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