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 : أوال: معلومات املادة
 

  

 :ثانيا: الوصف العام للمادة 

 

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

هارات املعااة بشكل اا,, و أاااء األداء املعلومات النظرية الخاصة بالجمباز بشكل عام, و امل

 الشائعة و عوامل األمن و السالمة في الجمباز.

 

 : ثالثا: أهداف املادة الدراسية

 

 .أن تتعرف الطالبة على أجهزة الجمباز المختلفة وطبيعة العمل عليها 
 .أن تؤدي الطالبة المهارات األساسية في الجمباز بنجاح 
 ت الفنية و التعليمية للمهارات األساسية.أن تتعلم الطالبة الخطوا 
 .أن تتعلم الطالبة كبفبة التعامل مع األخطاء الشائعة في مهارات الجمباز 
 أن تتعلم الطالبة بعض طرق السند والمساعدة للمهارات المعطاة 

 أن تتعرف الطالبة على عوامل األمن و السالمة والوقاية من اإلصابة وطرق عالجها. 

 
 
 

 

 جامعة مؤتة

 توصيف ااة دراسية نموذج
  

 :(1) الجمباز  اسم املادة  130:  رقم املادة  

 :علوم الرياضة الكلية  :3 عدد الساعات املعتمدة 

 :التربية الرياضية  القسم  :)ال يوجد  املتالب السابق )إن وجد 

 :لثانيا الفصل الدراس ي  وقت املحاضرة : 

 2019-2018     الجامعي: العام   :ماجدولين عبيدات  اسم املدّرس 

 :ح , ث , خ 9 - 11 الساعات املكتبية 
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 خرجات التعلم املتوقعةرابعا: م
 

  اكساب الاالبات املعارف و املعلومات الخاصة بمهارات الجمباز 

 اكساب الاالبات القدرة على أداء املهارات املحددة في املساق 

 اكساب الاالبات القدرة على تعليم املهارات املحددة فبي املساق 

 اكساب الاالبات الشجاعة و الثقة بالنفس في أداء املهارات 

 

 
 

 اامسا : الخاة التفصيلية للمادة 

ع
و
سب

أل
ا

 

 الموضوعات

 )الموضوع، الدرس، الوحدة(
 المصادر والمراجع المطلوبة

 األسبوع األول
27/01 – 2 /02 

 التعرف على الطالبات

 إعطاء تعليمات ووصف المساق

 إعداد بدني عام وخاص

*المراجع والكتب في مجال تدريب وتعليم 

 الجمباز

 ضرات العملية والنظرية.*ملخصات المحا

 * القانون الدولي للجمباز.

* المواقع اإللكترونية الخاصة برياضة 

 الجمباز.

 األسبوع الثاني
3/02 –9 /02 

 التعرف على أجهزة الجمباز األربعة

 الدحرجة األمامية المكورة
 األسبوع الثالث

10/02 - 16/02 
 الدحرجة الخلفية المكورة

 الوقوف على الكتفين
 األسبوع الرابع

17/02 – 23 /02 
 الدحرجة الجانبية المكورة

 الدحرجة الجانبية الطولية
 األسبوع الخامس

24/02 – 02/03 
 الدحرجة األمامية فتحا  

 الجراند بار
 األسبوع السادس

03/03 – 09/03 
 التدريب على اإلمتحان األول

 اإلمتحان األول / عملي
 األسبوع السابع

10/03 – 16/03 
 الوقوف على اليدين

 مهارة الجسر أو القوس
 األسبوع الثامن

17/03 – 23/03 
 الشقلبة الجانبية على اليدين

 )العجلة البشرية(
 األسبوع التاسع

 القفز ضما  على جهاز حصان القفز 30/03 – 24/03

 األسبوع العاشر
31/3– 06/04 

 التدريب على اإلمتحان الثاني

 اإلمتحان الثاني

 سبوع الحادي عشراأل
07/04 – 11/04 

 شرح نظري:

 متطلبات العمل على أجهزة الجمباز

 بعض مواد قانون الجمباز الدولي
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 األسبوع الثاني عشر
14/04 -20/04 

 مراجعة لما تم إعطاؤه خالل الفصل

 التدريب على اإلمتحان العملي النهائي
 األسبوع الثالث عشر

 /العملياإلمتحان النهائي  27/04 – 21/04

 األسبوع الرابع عشر
 اإلمتحان النهائي /نظري 04/05 -28/04

 

 
 

 سادسا: طرائق واستراتيجيات التدريس 

 

No  الارائق واالستراتيجيات والوسائل 

 المحاضرات العملية التطبيقية  1
 النظرية المحاضرات 2
 طرق التدريس المناسبة لمهارات وأجهزة الجمباز المختلفة 3
 تدريب الذاتي للطالبات على المهارات المعطاه ال 4
 إستخدام الحاسوب وتصفح المواقع الخاصة باللعبة 5
 

 ومواعيدهاسابعا : استراتيجيات التقويم 

 

رقم 

 التقييم

االسبوع املستحق 

 والتاريخ

 طبيعة مهمة التقييم

)مثال: ااتبار أول،  ااتبار قصير،  أو 

 (، عرض تقديمي ، تقارير مشاركة

نسبة الدرجة إلى درجة  

 التقييم النهائي

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

3 
الحادي االسبوع 

 عشر
 %10 ورقة بحثية

4 
الثالث االسبوع 

 عشر
 %20 عمليإختبار نهائي / 

5 
الرابع  االسبوع

 عشر
 %30 إختبار نهائي/ نظري 
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 (%100) لكلياملجموع ا

  

 

 

 

 ثامنا: مصادر التعلم األساسية والثانوية:

 املصادر الرئيسة املالوبة:    -1

 و و النظريةة ملخصات املحاضرات العملي -

 ( 1الدوسية 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

 

  -  

 تاسعا : إرشادات عامة

 

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

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

 

  


