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 : أوال: معلومات املادة
 

  

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 

يتضمن املساق املبادئ و املهارات األساسية في الجمباز و كيفية أداءها ,كذلك التعرف على 

و التعرف على األخطاء الشائعة في أداء املهارات و طرق  النواحي القانونية و التحكيم في الجمباز 

 السند و املساعدة و عوامل األمن و السالمة في الجمباز

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 

  العناصر البدنية األساسية في الجمباز وكيفية تنميتهاأن تتعرف الطالبة على. 
  األداء الفني للمهارات المعطاةالطالبة  تتقنأن. 
  على عوامل األمن والسالمة والوقاية من اإلصابة وكيفية عالجهاالطالبة  تتعرفأن. 
 .أن تتعلم الطالبة كبفبة التعامل مع األخطاء الشائعة في مهارات الجمباز 
  في الجمباز.أن تتعلم الطالبة طرق السند والمساعدة 

  يم المهارةبعض قواعد التحكيم و المبادىء األساسية لتقيالطالبة  تتعلمأن. 

 

 
 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف خطة دراسية نموذج
  

 :إناث (2 )جمباز  اسم املادة  1301215:  رقم املادة  

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)إناث (1 )جمباز املتطلب السابق )إن وجد 

 :لثانيا الفصل الدراس ي  حاضرة:وقت امل  

 :2019-2018 العام الجامعي  :ماجدولين عبيدات  اسم املدّرس 

 ح , ث , خ : 9 – 11 الساعات املكتبية 
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 رابعا: مخرجات التعلم املتوقعة
 

  اكساب الطالبات املعارف و املعلومات الخاصة بمهارات الجمباز 

 اكساب الطالبات القدرة على أداء املهارات املحددة في املساق 

 اكساب الطالبات القدرة على تعليم املهارات املحددة فبي املساق 

 لنفس في أداء املهاراتاكساب الطالبات الشجاعة و الثقة با 
  

 خامسا : الخطة التفصيلية للمادة 

 

 املصادر واملراجع املطلوبة املوضوعات املتوقع تغطيتها  األسبوع

 األسبوع األول
27/01 – 2 /02 

 التعرف على الطالبات

 إعطاء تعليمات ووصف المساق

 إعداد بدني عام وخاص

*المراجع والكتب في مجال تدريب 

 زوتعليم الجمبا

*ملخصات المحاضرات العملية 

 والنظرية.

 * القانون الدولي للجمباز.
* المواقع اإللكترونية الخاصة برياضة           

 الجمباز.

 األسبوع الثاني
3/02 –9 /02 

( عملياً  1مراجعة المهارات المعطاة في جمباز )

 ونظرياً 

 األسبوع الثالث
10/02 - 16/02 

ة والجانبية من بدايات الدحرجات األمامية والخلفي

 ونهايات جديدة.

 عمل سالسل حركية للمهارات.
 األسبوع الرابع

17/02 – 23 /02 
 ً  الدحرجة الخلفية فتحا

 الدحرجة الجانبية الطولية
 األسبوع الخامس

 الدحرجة األمامية من وضع الوقوف على اليدين 02/03 – 24/02

 األسبوع السادس
03/03 – 09/03 

 ى اإلمتحان األولالتدريب عل

 اإلمتحان األول / عملي
 األسبوع السابع

10/03 – 16/03 
 الدحرجة المستقيمة

 الدحرجة الطائرة
 األسبوع الثامن

17/03 – 23/03 
 الشقلبة الجانبية على اليدين

 )العجلة البشرية(من الجري و اإلرتقاء

 األسبوع التاسع
24/03 – 30/03 

 الشقلبة الجانبية المضمومة

 )القفزة العربية(

 من الجري واإلرتقاء الشقلبة الجانبية المضمومة
 األسبوع العاشر

31/3– 06/04 
 التدريب على اإلمتحان الثاني

 اإلمتحان الثاني

 األسبوع الحادي عشر
07/04 – 11/04 

 القفز فتحاًعلى جهاز طاولة القفز

معلومات نظرية عن جهازي عارضة التوازن 

 إلرتفاعاتوالمتوازي مختلف ا
 األسبوع الثاني عشر

14/04 -20/04 
 شرح بعض مواد القانون الدولي للجمباز

 التدريب على اإلمتحان العملي النهائي
 اإلمتحان النهائي /العملي األسبوع الثالث عشر
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21/04 – 27/04 
 األسبوع الرابع عشر

 اإلمتحان النهائي /نظري 04/05 -28/04

 

 

 تيجيات التدريس سادسا: طرائق واسترا

 

No  الطرائق واالستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرات العملية التطبيقية  1
 النظرية المحاضرات 2
 طرق التدريس المناسبة لمهارات وأجهزة الجمباز المختلفة 3
 التدريب الذاتي للطالبات على المهارات المعطاه  4
 بةإستخدام الحاسوب وتصفح المواقع الخاصة باللع 5
 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: اختبار أول،  اختبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %20 إختبار أول /عملي السادساالسبوع  1
 %20 إختبار ثاني / عملي لعاشرااالسبوع  2

3 
الحادي االسبوع 

 عشر
 %10 ورقة بحثية

4 
الثالث االسبوع 

 عشر
 %20 عمليإختبار نهائي / 

5 
الرابع  االسبوع

 عشر
 %30 إختبار نهائي/ نظري 

 (%100) املجموع الكلي
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 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املطلوبة:    -1

 و و النظريةة لخصات املحاضرات العمليم -

 ( 2الدوسية الخاصة بمادة الجمباز) -

 

 

 

 الكتب واملراجع الثانوية  : -2

 املراجع و الكتب في مجال تعليم و تدريب الجمباز -       

 جمباز اآلنساتلالقانون الدولي  -      

اقع اإللكترونية الخاصة برياضة الجمباز -        املو

 

  -  

 عا : إرشادات عامةتاس

 

No    ،املشاركة الصفية، التقارير و األوراق البحثيةسياسة الحضور والغياب،التغيب عن االمتحانات 

 من مجموع المحاضرات %15ال يسمح للطالبة التغيب أكثر من  1
 دقائق. 5ال يسمح بالتأخير عن المحاضرة ألكثر من  2
 ية والنظرية.ال يسمح بالتغيب عن اإلمتحانات العمل 3
 يحق للطالب الغائب إعادة اإلمتحان عند إحضار غذر رسمي مصدق فقط. 4

 

  


