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 1. اسم المادة 2جًثاس  

 2. رقم المادة 1101341

 (جَظزي)انظاعاخ انًعتًذج  1
.3 

 (جعًهً)انظاعاخ انفعهٍح  2

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب  1جًثاس 

 5. اسم البرنامج انتزتٍح انزٌاضٍح

 6. رقم البرنامج 11

 7. اسم الجامعة انجايعح االردٍَح

 8. الكمية كهٍح انتزتٍح انزٌاضٍح

 9. القسم قظى االشزاف ٔانتذرٌض

 10. مستوى المادة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  انفصم االٔل2017/ 2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج تكانٕرٌٕص

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة قظى انصحح ٔ انتزٌٔح 

 14. لغة التدريس انعزتٍح ٔ االَجهٍشٌح 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

يُّظق انًادج . 16

انظاعاخ انًكتثٍح، 

،فزعً   انجايعّ االردٍَح  رقى انٓاتف

 aida.awamleh@ju.edu.jo : انثزٌذ اإلنكتزًَٔ

  يذرطٕ انًادج.17

 عائذج انعٕايهح . د

  ث و ح11-10انظاعاخ انًكتثٍح،

 28074فزعً، انجايعّ االردٍَح  رقى انٓاتف

 aida.awamleh@ju.edu.jo  انثزٌذ اإلنكتزًَٔ

 طًٍزج عزاتً . د

 

  ٔصف انًادج.18

تتُأل ْذِ انًادج تقذٌى يعارف ٔيعهٕياخ تتعهق تانًصطهحاخ انفٍُح انًزتثطح تزٌاضح انجًثاس ٔتعهى األطض انفٍُح انتطثٍقٍح انتعهًٍٍح نثعض انًٓاراخ 

 ٔ انتعزف عهى انقإٌَ نالعثح ٔ انًذرب (انًتٕاسي يختهف االرتفاعاخ ٔ عارضح انتٕاسٌ انًزكثح ٔانجًم انحزكٍح عهى االجٓشج انحزكاخ األرضٍح، حصاٌ انقفش،  

 ٔ انحكاو   

mailto:aida.awamleh@ju.edu.jo
mailto:aida.awamleh@ju.edu.jo
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19
 

 األْذاف

 

 .تًُُح انقذراخ انثذَُح انخاطح تكم جهاس يٍ أجهشج انجًثاس وفقا ألهًُتها .1

 .تحسٍُ يستىي األداء انفٍُ نهًهاراخ انحزكُح انًساػذج .2
 .إكساب انذارسٍُ وسائم انًؼزفح تانطزق انؼهًُح انظحُحح نهتحهُم انحزكٍ نهتًارٍَ انجًُاستُكُح .3
 .تؼزَف انذارسٍُ تطزق انتؼهى انحزكٍ نهتًارٍَ .4
 . يؼزفح تؼغ يىاد انقاَىٌ انخاطح تانجًثاس انذونٍ .5
 .(انؼارػح و حظاٌ انقفش , انًتىاسٌ  يختهف االرتفاػاخ , األرػٍ  )إكساب انذارسٍُ انًهاراخ انفُُح األساسُح ػهً أجهشج انجًثاس انًختهفح  .6

 

 ...ٌتٕقع يٍ انطانة عُذ إَٓاء انًادج أٌ ٌكٌٕ قادراً عهى: َتاجاخ انتعهّى

 

 المعارف والمعمومات - أ

 انتؼزف ػهً تؼغ يىاد انقاَىٌ  انخاص تانسُذاخ وتشًم انالػة و انًذرب و انحكاو, نجاٌ تُظُى انثطىالخ فٍ انجًثاس    .1
  انتؼزف ػهً ػالقح انجًثاس تانؼهىو انطثُؼُح انًختهفح  .2

 .تؼهى انخطىاخ انفُُح وانتؼهًُُح نهًهاراخ انًقزرج وتحذَذ األخطاء وكُفُح إطالحها .3

 . انتؼزف ػهً انتذرَثاخ انخاطح نتًُُح انؼُاطز انثذَُح انًطهىتح  .4
 

 

 

  مهـارات التفكيــر - ب
 : حُث َفتزع تانطانة أٌ َكىٌ قادرا ػهً  -

 
 . اختُار انتذرَثاخ انخاطح نتطىَز انًهاراخ تٍُ أجهشج انجًثاس انًختهفح .1

 . انًقذرج ػهً تظىر وتخُم انًهاراخ انخاطح تتهك انزَاػح قثم أدائها .2

 تًُُح انقذراخ نتحهُم يُكاَُكُح األداء  .3
 اٌ ًَُش تٍُ انًهاراخ انحزكُح و ؽزق تظحُح االخطاء  .4
 اٌ ًَُش تٍُ اَىاع انسُذ انخاص تانًهاراخ انحزكُح ػهً يختهف االجهشج  .5

 

 مهارات التخصص -     ج
 .تحذَذ األدواخ انًُاسثح نهؼة  .1

 .  استخذاو انًظادر انتؼهًُُح نهحظىل ػهً يؼهىياخ يتخظظح فًُا َخض نؼثح انجًثاس .2

 االرػٍ و انؼارػح و انحظاٌ ,  انقذرج ػهً تكىٍَ جًهح حزكُح تؼى انًتطهثاخ انحزكُح انخاطح تأجهشج انًتىاسٌ يختهف االرتفاػاخ  .3
 . تًُُح انقذراخ انثذَُح انؼزورَح نذي انطهثح ػهً أجهشج انجًثاس اَّفح انذكز .4
 االرػٍ و انؼارػح و انحظاٌ ,  تًُُح انقذراخ انًهارَح نذي انطهثح ػهً تأجهشج انًتىاسٌ يختهف االرتفاػاخ  .5
 .    تًُُح انقذراخ نتحهُم يُكاَُكُح األداء .6

 مهارات تحويميو -  د
 .انًقذرج ػهً انتىاطم يغ انطهثح اِخزٍَ َظزَا وػًهُا - .1

 األرػٍ و انؼارػح و انحظاٌ , تأدَح انًهاراخ األساسُح نزَاػح انجًثاس ػهً أجهشج انًتىاسٌ يختهف االرتفاػاخ -  .2

 .يحاونح يؼزفح اثز أداء انًهارج يٍ جهاس انً اخز يٍ حُث أوجه انشثه واالختالف-  .3
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  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى 20

 أساليب المراجع
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

1:2:3:4
:

5:6:7:8
:9:11 

: أ  بند 22
1:2:3:4  

عائدة . د
 العواممة 

 الوحدة األولى 1-2
   

 الوحدة األولى-  -

 .(طرق التحكيم عمى أجهزة الجمباز)

 وتتضمن 
القانون الدولي لتحكيم بطوالت الجمباز-1  
.أنواع البطوالت - 2  
.تقييم التمارين- 3  
.األخطاء التي يحاسب عميها القانون- 4  
.كيفية  احتساب الدرجات عند تأدية تمارين وجمل حركية مختمفة- 5  
 

 .(األسس الميكانيكية لمتمارين الجمناستيكية  ) -

 :وتتضمن 

 .عالقة القوانين الميكانيكية بتمارين الجمباز-1  -
 .المحاور وعالقتها مع التمارين الجمناستيكية-  2 -

 
 

1:2:3:4
:

5:6:7:8
:9:11 

   بند22
 2:4:أ

:ب
1:2:3:45 

:ج
1:2:3:4:

5:6 
  1:2:3:د

 الوحدة الثانية  - 3-8 

 الجهاز االرضي -

 FLOOR EXERCISE :          وتتضمن -

- Physical preparation: 
- Dive roll 
- Backroll to knee scale 
- Backroll to straddle 
- Handstand forward roll 
- Handstand stride split 
- Hand stand straddle 
- Cartwheel 
- Roundoff 
- Handstand to bridge  
- dancing element  

LOCOMOTOR SKILLS  
SRIDE SPLIT LEAP 

  Stride jump , tuck jump , leap jump, stag jump 
V-SIT SUPPORT  

TUCK SUPPORT SCALE HAHF SPLIt  
Knee scale   
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1:2:3:4

:
5:6:7:8

:9:11  
 

 2:4:أ  بند22
:ب

1:2:3:45 
:ج

1:2:3:4:
5:6 

 1:2:3:د

 الوحدة  الثالثة -  10-12 
 عارضة التوازن و تشمل المهارات التالي -

-   Balance Beam 

 
- Preparation skills: 
- Hand placements 
- Mounts (jump to straddle on mount 
- Locomotor skill 
- Turns(lunge turn, Japanese turn , wolf turn ) 
- Statics positions 
- Tumbling and acrobatic move (Backroll to knee 

scale ) 
- Dismounts (round off ) 
- Stride support  
- Rear support  
- Landing on to feet ) 
- Statics positions 
- JUMPS SRIDE STRADDLE .   
- Stride jump , tuck jump , leap jump, stag jump  

1:2:3:4
:

5:6:7:8
:9:11 

 2:4:أ  بند22
:ب

1:2:3:45 
:ج

1:2:3:4:
5:6 

 1:2:3:د

 الوحده االرابعة  - 13-15 
   vault  الحصان -
   و تشمل مهارات   -
- Preparation skills: 
- Run 
- Step –hurdle with arms circle 
- Squat on vault 
- Straddle on vault 
- Handspring preparations 
- handspring from a platform 
- handspring 

1:2:3:4
:

5:6:7:8
:9:11 

 2:4:أ  بند22
:ب

1:2:3:45 
:ج

1:2:3:4:
5:6 

 1:2:3:د

 انٕحذج انزاتعح ٔ تشًم انًتٕاسي يختهف االرتفاعاخ 16-18 
- Uneven bars 

- Preparation skills: 

- Grip and hang 

- Mounts 

- Jump to front support 

- Swing tuck, pike, straddle, 

- Swing with hand hop 

- Cast L 

- Front support to forward roll circle 

- back ward hip pullover 

- Dismounts castaway  

- Low bar: 

- High bar 

- One leg TUCKED PUUOVER  

- STRAIGHT LEG PULLOVER 

- kick  or running pullover  

- Swing tuck, pike, straddle, 

- FRONT HIP CIRCLE  

- RUNING TO JUMP FRONT HB  
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 المحاضرات النظرية ، المحاضرات التطبيقية ، المحاضرات العممية ، استخدام التعميم االلكتروني : الوسائل التعميمية 

\E_  learning ويتضمن 
  (  PDF Document ,  PPT slides(on data show) . تصفح مواقع الجمباز العربية منها واألجنبية  

.التدريب الذاتي ، أوراق دراسية ، أبحاث معتمدة: التعمم الذاتي - ب  

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 
  درجح                            انجاَة انؼًهٍ 30 يُتظف انفظم                االختثار- 

  درجاخ ورقح دراسُح 10 درجح                          20َشاؽاخ  فظهُح                  -

(اختثار َظزٌ+ ايتحاٌ سُذ ) درجاخ 10                                                                                  

  درجح                          50            :    االختثار انُهائٍ -3
 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

..حضور النسبة المئوية المقررة من مجموع المحاضرات   

.استخدام الحاسوب وتصفح المواقع الخاصة بالمعبة -   

.اجتياز االختبارات الفصمية المقررة-   

  المعدات واألجهزة المطموبة.24
 

 المراجع .25

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ

1. Mitchell, D., Davis, B., Lopez, R.,(2002). Teaching Fundamental Gymnastics skills. Human 
kinetics . 

2. Werner,Peter H.(2003). Teaching children gymnastics , 2th , human kinetics.  
3. Code of points –women’s artistic gymnastics valid 2011  
4. M.E.CARROLL,M, E., Manners, H.K.(2003).GYMNASTICS 7–11:A SESSION-BY-SESSION 

APPROACH TO KEY STAGE 2. Taylor & Francis e-Library.. 
5. Jackman, J., Gurrier,B., (1992). Gymnastic skills & games .  
6. Price, l.(2003). Preimary school Gymnastic , teaching movement skills successfully, 
7. Cooper, P., Trnka, M., & Frederick, B. (1989). Teaching Basic Gymnastics: a coeducational 

approach. New York :Macmillan. 
8. Christopher SommerOlympic Bodies, LLC. 2008. 
9. Building the Gymnastic Body THE S C I E N C E O F GYMNASTICS STRENGTH TRAINING 

 10. American Sport Education Program,; USA Gymnastics, 2011  

Coaching youth gymnastics Champaign, IL : Human Kinetics 

 11. Lindsay Broomfield  2011  Complete Guide to Primary 

Gymnastics Human Kinetics 

 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3AAmerican+Sport+Education+Program%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AUSA+Gymnastics%2C&qt=hot_author
http://www.humankinetics.com/hksearch?parentCode=0&letter=Lindsay%20Broomfield
http://books.google.jo/url?client=ca-print-human_kinetics_10_percent&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-human_kinetics_10_percent+BTB-ISBN:0736086587&q=http://www.humankinetics.com//products/all-products/The-Complete-Guide-to-Primary-Gymnastics%26associate%3D3906&usg=AFQjCNGtrVBZI2RNVH4dKxpI9DMlncAALw&source=gbs_buy_r
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  معمومات إضافية26
 
 

 

مقرر : ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ لجنة الخطة
 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة
 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
 رئيس القسم                                                                                                                             

                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    
  الدراسية ممف المادة                                                                                         

 


