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الموضوعات البحثيه في ماده جمباز ()2
هناك شروط ومحددات علميم ألنتقاء ناشئ الجمباز
الموضوع األول  :ماهي شروط أختيار ناشئى الجمباز
تعد رياضة الجمباز ذات الطابع الخاص في كيفيه أعداده لذلك فهناك طرق وأساليب علميه في
كيفيه أعداد العب والعبه الجمباز
الموضوع الثاني  :األعداد البدني فى الجمباز
رياضه الجمباز من أهم مميزاتها تعدد مهاراتها وأجهزتها المختلفة لذلك فأن طريقة إعداد الالعب
والالعبه يحتاج ألصول فنيه وطرق تدريب وأدوات مساعدة تسهل عملية األعداد المهاري
الموضوع الثالث  :األعداد المهاري في الجمباز
صعوبه مهارات الجمباز ومقدار المقاومات المختلفة التي يواجهها العب والعبه الجمباز تعد من
المخاطر التي في بعض األحيان ضعف األعداد والتوقيت الخاطئ عند تنفيذ المهارات قد يعرض
الالعب والالعبه لألصابه
الموضوع الرابع  :اإلسعافات األولية واحتياطات الخطر في الجمباز
كثره أجهزة الجمباز تحتاج غعداد جيد ومتناسق في البطوالت وكيفيف التحركات بين جهاز وأخر
وكذالك األعدادات البد من تمكينها لنجاح البطوالت
الموضوع الخامس  :تنظيم وإدارة بطوالت الجمباز
مهارت السالتو هي إحدي المهارات األساسيه في الجمباز وتوادي علي أثر من جهاز
الموضوع السادس  :مهارة الدوره الهوائيه المكوره وكيف تكون مدرب بوضع تمرينات نوعيه
مبتكره في تعلمها وتطويرها

أستاذ المقرر المتخصص
بهاء الدين راضي
المراجع العلمية:

 -1بنك المعرفة (مهم)
 -2أحمد الهـادى يوسف(1992م)

 :تكنولوجيا الحركة فى الجمباز ،مطبعة التونى.

 -3أحمد عبده مهران ( 1999م )

:األجهزة المعاونة في التدريب لمتسابقي الجمبازالفني،
مقال ضمن متطلبات أستاذ مساعد جامعة الزقازيق.

 -4أديـل سعـــد شنـــودة (1999م)

:الجمباز الفنى مفاهيم وتطبيقات ،ملتقى الفكر.

 -5بهاء الدين عبد الفتاح(2007م)

:تاثير إستخدام الكرة المطاطة علي الكفاءة البدنية
المهارية لطالب الكلية في مادة الجمباز ,رسالة
ماجستير ,كلية التربية الرياضية ,جامعة بنها

- 6بهاء الدين عبد الفتاح (2012م)

تأثير جهاز مساعد مقترح على بعض مهارات اإلرتكاز
على جهاز المتوازيين لناشئ الجمباز الفني للرجال
""رسالة دكتوراه" كلية التربية الرياضية ,جامعة بنها

" الموسوعة العلمية في إدارة و فلسفة التربية البدنيةو
الرياضة " .مكتبة و مطبعة اإلشعاع الفنية -اإلسكندرية.
2- 7-حسن أحمد الشافعي (2001م)

 -8سعيد عبد الرشيد ( 2003م )
 -9علـــــــى البنــــا

(2002م)

الجمباز الفني  ،دار  GMSللطباعة,الطبعة األولي.
اتجاهات معاصرة فى طرق تدريس الجمباز ،طبعة
أولى،

 -10غانـم مرســى غانـــم (2003م )

تأثير برنامج باستخدام بعض األجهزة واألدوات
المساعدة على مستوى أداء مهارة الدائرة الكبرى
األمامية على جهاز الحلق ،مجلة العلوم البدنية
والرياضية ،المنوفية ،المجلد الثالث.

(1998م )

النظريات واألسس العلمية فى تدريب الجمباز ،دار الفكر
العربى.

 -11عادل عبدالبصير

 -12محمد إبراهيم شحاتة (2014م)

أسس الجمباز الحديث,مطبعة التوني ,اإلسكندرية.

 -13محمد إبراهيــم شحاتـــه( 2011م)

منظومة التدريب النوعي للجمباز الفني للرجال ,مؤسسة
حورس الدولية ,الطبعة االولي .

 -14محمـد إبراهيــم شحاتـــه(2004م)

دليل الجمباز الحديث ،دار المعارف ،اإلسكندرية.

 -15محمد عبد السالم (2002م)

الجمباز للمبتدئين ،دار الوفاء للنشر,الطبعة األولي .

-16االتحاد المصرى للجمبــاز( 2019م ) قانون تحكيم الجمباز الدولى للرجال ،القاهرة0 ،
http://www.gymnova.com/en/catalogue/f1-AGR-apparatus.http://www.janssen-fritsen.com.
http://www.ten-o.com/d/379,1_gymnastics-swing-Handstand-Trainer.htm/
http://www.e-junkie.com/Elitegymnastics

