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 توصيف المقرر
 

 جامعة بنها                          كمية التربية الرياضية لمبنين
 

 وريوس التربية الرياضية: بكالالبرنامج 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 ) الرابعة اختياري ثاني: الفرقةالسنة الدراسية

 /      /        م      تاريخ اعتماد توصيف البرنامج
 البيانات األساسية -ا

 :    الكود                          التمرينات: مادة  العنوان
 ساعتانساعة في الترم  بواقع  03  الساعات المعتمدة:

     02  الدروس العممية:              03المحاضرة:            
 ساعة الترم األول 02: المجموع:                ت اإلرشاد األكاديميساعا
 
 البيانات المهنية -ب
 

 

 األهداف العامة لممقرر -0
 

 بالتمرينات والتقدم بيا وماىية التمرينات االستشفائية واغراضيااإللمام بالتطور  -

البدنيااة  ةلمياقاابالمتطمبااات المتنوعااة لمااا ىااو اااديث فااي االعااداد الباادن  وعناصاار ااإللمااام  -

وطبيعاااااااااااة الاركاااااااااااة يثناااااااااااات األدات ض ومااااااااااااىو ااااااااااااديث فااااااااااا  الميرجاناااااااااااات والعاااااااااااروض 

 الرياضيةضالتمرينات االستشفائية



بطرق وكيفية التطبيق ف  اإلعاداد البادن  وتركيال العاروض الرياضاية بالموسايق  اإللمام  -

 ضوالتمرينات االستشفائية.

 النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -2
 عرفة والفهمالم -ا

 -يجل أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عم :
 اإللمام بالمعارف األساسية والفمسفية والتربوية واالجتماعية فى محتوى مادة التمرينات. -

اإللماااام بالمعاااارف النلرياااة المرتبناااة التمريناااات االستشااافائيةو اإلعاااداد  لبااادني والعااارو   -

 الرياضية

 .تمرينات االستشفائيةو اإلعداد  لبدني والعرو  الرياضية يفهم مبادئ و سس الحركة في -

 المهارات الذهنية -ب
 -يجل أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عم :

االستشااااافائية و اإلعاااااداد ألبااااادني  التمريناااااات اختياااااار األسااااامول التعميماااااي المناسااااال لاااااتعمم -

 والعروض الرياضية.

االستشافائية  التمرينااتف   باألداتفنية المرتبطة النواا  ال أىميركز الطالل االنتباه عم   -

 و اإلعداد ألبدني والعروض الرياضية.

واختياااار  تاكتشاااال التااااديات والمعوقاااات التاااي تواجياااو يثناااات ممارساااة ماتاااو  التمريناااا -

 البدائل.

 

 

 المهارات المهنية والعممية -ج

 -يجل أن يكون الخريج في نياية المقرر قادرا عم :
 في ماتو  مادة التمرينات المقرر.ماذج التطبيقية لمميارات المتعممة أدات الن -  
 االستشفائية و اإلعداد ألبدني والعروض الرياضي استخدام المصطماات المختمفة لمتمرينات -  



 .تطبيق يجراتات األمن والسالمة الصاية في البيئة الممارس فييا التمرينات -  

 المحتويات -3
 

 عممي نلري اعاتعدد الس الموضوع م

 0 1 0 التقدم فيما ىو اديث في التمرينات االستشفائية 0

 0 0 5 التقدم بتمرينات االعداد البدني 2

 4 0 6 التقدم بتمرينات عناصر المياقة البدنية 0

 4 0 6 التقدم فىالعروض الرياضية 4

 0 1 0 تمرينات البميومترك 5

 5 0 7 التقدم ف  كتابة وندات التمرينات 6

7 --------------------------- -------- ------ ------- 
 02 12 02 االجمااااااااااالاااا   

 

 

 

  ساليب التعميم والتعمم -4
 أسمول التعمم باألوامر -
 .أسمول التعمم التبادلي -
 استخدام طرق التعمم مع األساليل المتبعة. -
 
 
 

  ساليب تقييم النمبة -5
 الهدف من التقييم  سموب التقييم م

 تقييم قدرة الطالل عم  الاركات واألوضاع المتعممة في التمرينات وتعميميا لآلخرين االختبار العممي 0

 االختبار البحثي 4
التمرينااات ماان  تتقياايم قاادرة الطااالل عماا  تجميااع المعمومااات والمعااارل المرتبطااة بموضااوعا

 المراجع واالنترنت) شبكة المعمومات(.



 بالتمرينات ومد  فيميا.تقييم قدرة الطالل عم  سرد المعمومات المرتبطة  ار التحريرياالختب 5

 التمريناتتقييم قدرة الطالل عم  اإللمام بالموضوعات المتعممة نظريا وعمميا في مادة امتحان نهاية العام 6

 
 جدول التقييم - أ

 

 

 
 

 النسبت الوئويت لكل تقيين -ة
 

 النسبة المئوية الدرجات  سموب التقييم م

 االختبار العممي 1

 

7.5 15% 

 %12 5 االختبار البحثي 0

0 
 االختبار التحريري

7.5 15% 

 مامتحان نهاية العا 4
 %02 15 عممي

 %02 15 نظري

 %122 52 االجماااالاى

 
 قائمة المراجع -6
 العروض الرياضية وجمنسترادا العالم-التمرينات واإلعداد لبدن  :   مذكرات المقرر -ا
 روض الرياضية وجمنسترادا العالمالع-التمرينات واإلعداد لبدن  :  الكتب الدراسية -ب
 
 كتب مقترحة -ج
 أ.د/ابراىيم سعد زغمول( -التمرينات االستشفائيةوتطبيقاتيا)أ.د/امدىاامد -

 األسبوع  سموب التقييم م

 لرابع عشرالسادسضالعاشرضا االختبار العممي 1

 السابعض الااد  عشر االختبار البحثي 0

 السادس ضالعاشرض الرابع عشر االختبار التحريري 0

 امتاان نياية العام نهاية العام نامتحا 4



  التمرينات والعروض الرياضية ) أ.د/ ليم  زىران( -
 مواقع اإلنترنت: -د

1- www.bdnia.com 
2- www.fig.com  
3- www.fiep.com 

 لمتعميم والتعمماإلمكانات المنموبة  -7
مراتل –ادوات تمرينات ) مقاعد سويد   -جياز ااسل آلي   -جياز عرض    -
 عص (-صولجانات-كور سويس بول)مطاطة صغيرة وكبيرة( –كور  -اابال -فردية

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