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 ةـــــــكليـــــــة التربية الرياضي  
 الجمباز والتمرينات والعروض الرياضيةقسم نظريات وتطبيقات 

 مقرر دراسً توصٌف

 بيانات المقرر -1

 الثانية :الفرقة  العروض والمهرجانات الرياضية   اسم المقرر : TSRS 1106 الرمز الكودى :

العروض  التخصص :
 والمهرجانات الرٌاضٌة

          عملى                 نظرى  عدد الوحدات الدراسٌة :

 

 األهداف العامة لممقرر: -2

 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

 للعروض الرياضية واهميتها .                       اإللمام بالتطور التاريخى  -1

 لمتطلبات العروض الرياضية .اإللمام بالجوانب المختلفة  -2

 بطرق وكيفية تصميم وتدريب العروض الرياضية وكتابتها .اإللمام  -3

 :النتائج التعميمية المستهدفة لممقرر -3

 المعمومات والمفاهيم : -أ

 الطالب قادر علىبعد دراسة هذا المقرر ٌكون 

 المعرفة والفهم -ا

 -يجب أن يكون الخريج في نهاية المقرر قادرا على:      

اإللمااام بالمعااارس ايةاةااية والتاريخيااة والفلةاافية والتربويااة وا جتماعيااة  -

 للعروض الرياضية .

 اإللمام بالمعارس النظرية والمرتبطة بالعروض الرياضية . -

 العروض من تشكيالت واوضاع .يفهم مبادئ وأةس الحركة في  -

 المهارات الذهنية : -ب

 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

 -ٌجب أن ٌكون الخرٌج فً نهاٌة المقرر قادرا على:

اختٌار األسلوب التعلٌمً المناسب لتعلم التشكٌالت والتمرٌنات النظامٌة واألوضاع فىى  -

 . العروض الرٌاضٌة
العىروض الرٌاضىٌة فىى  بىاألدا النواحى الفنٌة المرتبطة  أهمٌركز الطالب االنتباه على  -

 وابتكار اسالٌب جدٌده للتعلم .

 اكتشاف التحدٌات والمعوقات التً تواجهه إثنا  ممارسة العروض الرٌاضٌة . -

ٌكتشف االختالفىات الفردٌىة فىى تلقىى المعرفىة وٌضىل التعلٌمىات واالرشىادات المناسىبة  -

 تقابل هذه االختالفات .ل

المهارات المهنٌة الخاصة  -ج

 بالمقرر :
 بعد دراةة هذا المقرر يكون الطالب قادر على

 -ٌجب أن ٌكون الخرٌج فً نهاٌة المقرر قادرا على:

 للعروض الٌاضٌة . أدا  النماذج التطبٌقٌة -
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 الرٌاضٌة .استخدام المصطلحات المختلفة لألوضاع والتشكٌالت فى العروض  -

 تطبٌق إجرا ات األمن والسالمة الصحٌة فً البٌئة الممارس فٌها العروض الرٌاضٌة -

 المهارات العامة : -د

 بعد دراسة هذا المقرر ٌكون الطالب قادر على

  الذاتًالتعلم  ىقادر عل -2د

شىبكة  –ابحىا   –دورٌىات  –ٌستطٌل جمل المعلومات من مصىادر مختلفىة ) مراجىل  -1د

  المعلومات الدولٌة(

 
 

 

4-
 

محتوي المقرر:
 

 عممي نظري الساعات الموضوع

 2 2 3 مفهوم العروض الرٌاضٌة 

 2 2 3 تعرٌف العروض الرٌاضٌة واهمٌتها 

 2 1 3 طرق التقدم فى العروض الرٌاضٌة 

 2 2 3 طرق اصالح العروض 

 2 2 3 تقسٌم العروض الرٌاضٌة 

 2 2 3 التشكٌالت واالوضاع

 2 2 3 مكونات العرض الرٌاضً 

 2 2 3 طرق التقدم فى العروض 

 24 13 
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 ـــالب :  تقوٌم الط -5

 األسالٌب المستخدمة - أ

 اختبار تطبيقى -1
 اختبار تحريرى -2
 اختبار شفهى -3
 ورقة دراةية -4
 اختبار نهاية الفصل الدراةى -5

 التوقٌت - ب

 ايةبوع الرابع التقٌٌم األول

 ايةبوع الثامن الثانًالتقٌٌم 

 ايةبوع الثانى عشر التقٌٌم الثال 
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 توزٌل الدرجات -جـ

امتحان تحرٌري / نهاٌة 
 الفصل الدراسً

 درجة 33

 درجة  33 امتحان عملً

 درجات 13 امتحان شفهى

 درجة 33 اعمال سنة

 %133 المجموع الكلً
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -7
 العروض الرياضية:   مذكرات -أ
 العروض الرياضية:   كتب ممزمة -ب

 التمرينات والتمرينات المصورة )أ.د/صالح سليمان( - كتب مقترحة -ج
 التمرينات والعروض الرياضية ) أ.د/ ليلى زهران(  -

 www.bdnia.com مواقع انترنت -د

    التوقيع :.............                             احمد سمير الجمالأستاذ المادة : د/  
 2162/   61/  6التاريخ :  

 التوقيع : ..............                    ياسر محفوظ الجوهري   القسم: أ.د/ مشرف عمي

 2312 /  13/  1التاريخ :    

 


