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انطأنح  ٔكزج انطائزج انزٚشح          -      (1 )يضزب انؼاب  اسم المادة  .1 

 2. رقم المادة 1131244

 (ج،ػًهٙجَظز٘)انظاػاخ انًؼتًذج  . ػًهٛح-  طاػتاٌ    
.3 

 (ج، ػًهٙجَظز٘)انظاػاخ انفؼهٛح  .ػًهٛح - ثالث طاػاخ   
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب . ال شٙء

اسم البرنامج  .انتزتٛح انزٚاضٛح  .5 

 6. رقم البرنامج ----

 7. اسم الجامعة . اندايؼح االردَٛح- 

 8. الكمية .كهٛح انتزتٛح انزٚاضٛح- 

 9. القسم .لظى انصسح ٔانتزٔٚر- 

 10. مستوى المادة .طُح أنٗ . يتطهة اخثار٘- 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي .2017/2018-  انفصم انذراطٙ االٔل - 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج .انثكانٕرٕٚص- 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة . االشزاف ٔانتذرٚض

 14. لغة التدريس .انؼزتٛح-

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2017
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّظك انًادج .16

 .رلى انًكتة، انظاػاخ انًكتثٛح، رلى انٓاتف، انثزٚذ اإلنكتزَٔٙ: انزخاء إدراج يا ٚهٙ
 2-1 انخًٛض    – انثالثاء –االزذ : انظاػاخ انًكتثٛح :                          - رلى انًكتة- د  يؼٍٛ طّ                        . أ -
                moen_taha@yahoo.com:انثزٚذ االنكتزَٔٙ                                      - 28007:  ْاتف انًكتة  -

 مدرسو المادة .17

 .رلى انًكتة، انظاػاخ انًكتثٛح، رلى انٓاتف، انثزٚذ اإلنكتزَٔٙ: انزخاء إدراج يا ٚهٙ
.د يؼٍٛ طّ. أ   - 

.َٓاد انثطٛخٙ. د-   
. ٔنٛذ انسًٕر٘. د-   
. زظاو تزكاخ. و-   
 

  وصف المادة.1

 .كًا ْٕ يذكٕر فٙ انخطح انذراطٛح انًؼتًذج
 انهؼة فٙ انًظتخذيح ٔأدٔاتًٓا . ٔتطٕرًْا( انطأنح ٔكزج انطائزج انزٚشح)انهؼثتٍٛ َٔشأج تارٚخ زٕل تًؼهٕياخ انطهثح تؼزٚف ػهٗ انًادج ْذِ تزكش

 انٕطائم ٔاطتخذاو، األطاطٛح انًٓاراخ أداء كٛفٛح تؼهًٛٓى ػهٗ انًادج تزكش  كًا،ٔتُظًٛٓا انًثارٚاخ ٔإدارج انهؼة نمإٌَ األطاطٛح تانمٕاػذ ٔتؼزٚفٓى.

 انًطهٕتح انثذَٛح انؼُاصز نتًُٛح انخاصح تانتذرٚثاخ تشٔٚذْى ٔكذنك ،ٔانشٔخٙ انفزد٘ انهؼة خطظ ٔتطثٛك تؼهًٓا فٙ انًظاػذج ٔانتذرٚثٛح انتؼهًٛٛح

 .ٔنهؼثتٍٛ

 : أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
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األْذاف - أ

  .....ػهٗ انطهثح ٚتؼزف أٌ - أ  

  .انهؼة فٙ انًظتخذيح ٔأدٔاتًٓا انهؼثتٍٛ ياْٛح -     .ٔتطٕرًْا انطأنح تُض ٔ انطائزج انزٚشح  نؼثتٙ تارٚخ - 

 انتذرٚثاخ ٔطزق نهؼثتٍٛ انًطهٕتح انثذَٛح انؼُاصز تًُٛح كٛفٛح-             .نهؼثتٍٛ انهؼة نمإٌَ األطاطٛح ٔانمٕاػذ ٔلإََٛا تُظًٛٛا انًثارٚاخ إدارج كٛفٛح- 

. تٓا انخاصح

 . انهؼثتٍٛ يٓاراخ تؼهى فٙ انًظاػذج ٔانتذرٚثٛح انتؼهًٛٛح انٕطائم ػهٗ انتؼزف ٔكذنك . نهؼثتٍٛ ٔانًتمذيح األطاطٛح انًٓاراخ أداء انطهثح ٚتؼهى أٌ - ب

 . نهؼثتٍٛ ٔانشٔخٙ انفزد٘ انهؼة خطظ انطهثح ٚتؼهى أٌ- 

 
... ٚتٕلغ يٍ انطانة ػُذ إَٓاء انًادج أٌ ٚكٌٕ لادراً ػهٗ: َتاخاخ انتؼهّى- ب

: انُتائح انًزخٕج تؼذ إكًال انًادج انذراطٛح تُداذ

:- ٚكٌٕ لادرا ػهٗ   ُٚتٕلغ يٍ انطانة أٌ-

. خطظ انهؼة انخاصحٔضغ لإٌَ كم نؼثح  ٔفٓى  أدٔاخ انهؼة انًظتخذيح ٔ تسذٚذ- .             تارٚخ نؼثتٙ انزٚشح ٔتُض انطأنح:  -   تمذٚى ٔصف نـ   - 

. انًٓاراخ األطاطٛح ٔانًتمذيح ٔكٛفٛح تصسٛر  األخطاء انشائؼح خالل األداء -   .       انتذرٚثاخ انخاصح نتًُٛح انؼُاصز انثذَٛح انًطهٕتح :  - تُفٛذ ٔأداء- 

    .اختٛار  انتذرٚثاخ انخاصح نتطٕٚز انًٓاراخ ٔانتًٛٛش يا تٍٛ انًٓاراخ انذفاػٛح ٔانٓدٕيٛح نهؼثتٍٛ-  

 .تسهٛم انًٓاراخ ٔانًثارٚاخ ٔاطتُثاط زهٕل نهًشاكم ٔاألخطاء نألداء انًٓار٘- 
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 لها  والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
 

 أطانٛة انًزاخغ

 انتمٛٛى
َتاخاخ 

انتؼهّى 

 انًتسممح
 انًستٕٖ األطثٕع انًذّرص

  نؼثح كزج انطأنح
انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
انٕارد فٙ 

  16انثُذٍٚ 

  ٔ17 

, المعبة تاريخ,  لمعبة الخاصة األهداف-  األول األسبوع. 
  .لمعبة الخاص البدني اإلعداد, المعبة أدوات

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 ,والقمم المصافحة , المضرب قبضة-  الثاني األسبوع. 

  .القدمين حركات ,االستعداد وقفة

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
,  األمامية اإلسقاط , األمامية الرافعة الضربات-  الثالث األسبوع. 

  .األمامية طائرة النصف

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
,  الخمفية اإلسقاط, الخمفية الرافعة الضربات-  الرابع األسبوع. 

  .الخمفية طائرة النصف

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 األسبوع. 

 الخامس

, الخمفي واإلرسال األمامي اإلرسال- 
 .والخمفي األمامي الكرة دوران, لإلرسال االستقبال

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 األسبوع. 

 السادس

 والخمفية األمامية القاطعة الضربة- 
 المرفوعة الضربة,والخمفية األمامية الساحقة الضربة

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
(. القانون ,الزوجي المعب(, القانون ) الفردي المعب- السابع األسبوع. 

  .والزوجي الفردي المعب خطط- 

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 .العممي الفصمي االمتحان أسبوع الثامن األسبوع. 

  نؼثح انزٚشح انطائزج
انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
, المعبة تاريخ. لمعبة الخاصة األهداف-  التاسع األسبوع.   

  .لمعبة الخاص البدني اإلعداد, المعبة أدوات

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
, والخمفية األمامية المضرب قبضة-  العاشر األسبوع. 

  .القدمين حركات, االستعداد وقفة

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 الحادي األسبوع.

 عشر

, المستقيمة:-  األمامية الضربات-
 .الشبكة ضربات, وأسفل أعمى من اإلبعاد

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 الثاني األسبوع. 

 عشر

, المستقيمة :- الخمفية الضربات- 
 .الشبكة ضربات, وأسفل أعمى من اإلبعاد

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 الثالث األسبوع. 

 عشر

 المنخفض اإلرسال ,الطويل العالي اإلرسال- 
 الفردي المعب في  لإلرسال االستقبال,  القصير

 .والزوجي

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 الرابع األسبوع. 

 عشر

 السريع ,والخمفية األمامية اإلسقاط ضربات-
 .أسفل ومن أعمى من,  والبطيء

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 الخامس األسبوع

 عشر

 (,   القانون .) الفردي المعب- الساحقة الضربة- 
 الفردي المعب خطط (,    القانون . ) الزوجي المعب

 .والزوجي

انٕاردج فٙ 

 25انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 22انثُذ 
انٕاردج فٙ 

 19انثُذ 
 السادس األسبوع

 عشر

 .والنظري العممي النهائي االمتحان أسبوع
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

: ٚتى تطٕٚز َتاخاخ انتؼهى انًظتٓذفح يٍ خالل انُشاطاخ ٔاالطتزاتٛدٛاخ انتذرٚظٛح انتانٛح

 ...يشارٚغ ٔ ػزٔض تمذًٚٛح، ٔاخثاخ،  يُالشاخ،  يساضزاخ

.     انًساضزاخ انُظزٚح ٔانؼًهٛح ... - 

 .ٔزهماخ انُماع، أطانٛة انتذرٚض انًثاشزج ٔغٛز انًثاشزج تاطتخذاو انٕطائم انتؼهًٛٛح انًظاػذج – 
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 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٚتى إثثاخ تسمك َتاخاخ انتؼهى انًظتٓذفح يٍ خالل أطانٛة انتمٛٛى ٔانًتطهثاخ انتانٛح
. االختثاراخ انُظزٚح ٔانؼًهٛح نًستٕٖ انًادج - 

 %(. 30 )اختثار َصف انفصم انؼًهٙ فٙ نؼثح كزج انطأنح ٔٚخصص نّ  . 

 اخايتساٌ–  (%5)تمزٚز كتاتٙ ٔتمذًّٚ نهطهثح فًٛا ٚخص يادج انًظاق - (%5)انًشاركح ٔانُشاط داخم انًساضزج : ) ٔتشًم (%30)أػًال انفصم . 

. %(10) تمذٚى شزذ ػًهٙ – %(10)ِلصٛز

:- ٔٚشًم  (%40 )االختثار انُٓائٙ . 

 %(. 30)انؼًهٙ فٙ نؼثح انزٚشح انطائزج  ٔٚخصص نّ االيتساٌ . 

 % (.10)االختثار انُٓائٙ انُظز٘ نهؼثتٍٛ ٔٚخصص نّ . 
 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 %15:  والغياب  سياسة الحضور- أ

 . وذلك خالل الفصل الدراسيالوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 . إجراءات السالمة والصحة حيث يتم تأمين متطمبات التدريس في ضوء توفير عوامل االمن والسالمة- ج

 . الغش والخروج عن النظام الصفي حيث يتم تطبيق نظام وتعميمات الجامعة- د

 .(العالمات الفصمية تعطى لمطمبة والنهائية توضع عمى الموقع االلكتروني)إعطاء الدرجات وتتم ضمن تعميمات الجامعة - ه

.  (مكتبة الكلية والمواقع االلكترونية على االنترنت ) تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

.  كرات كرة طاولة– مضارب كرة طاولة –طاوالت كرة الطاولة - 

.  شبك –مالعب ريشة طائرة -   ريش طائرة –مضارب ريشة طائرة - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع .25

 

. المقررة, والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 .  التعميميةالكتب الموصى بها, وغيرها من المواد-  ب
. االسكندرية, دار الوفاء لمنشر والتوزيع, كريم الحكيم, الريشة الطائرة بين الدراسة والتطبيق. 
.  دار الرضوان لمنشر والتوزيع, وسام صالح , الريشة الطائرة بين الممارسة والمنافسة. 
.  القاهرة, فتحي السقاف, رياضة تنس الطاولة. 
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و1990. تٛزٔخ . انظهظهح انزٚاضٛح . تزخًح ػًاد أتٕ انظؼذ . كزج انطأنح : تٛتز يٕرغٍ  .  . 
و2002.دار انًؼارف تاإلطكُذرٚح، انًزخغ فٙ تُض انطأنح: انٍٛ ٔدٚغ فزج ٔطهٕٖ فكز٘ . . 

و2002، 1ط، انًزكش انؼزتٙ نهُشز ، تُض انطأنح : يدذ٘ أزًذ شٕلٙ - .  
و2007،دار يدذالٔ٘ نهُشز،اإلطتزاتٛدٛح انتزتٕٚح فٙ كزج انطأنح: سٚاد ساٚذ ٔ إتزاْٛى تُٙ طاليّ  . . 

.   .  و1986. يكتثح انطانة اندايؼٙ . انزٚشح انطائزج : أيٍٛ انخٕنٙ 
 . انًادج انًؼذج يٍ لثم انًذرص .

  . أ٘ يزخغ نّ ػاللح تانًادج .
  

-- TABLE  TENNIS ; Steps to Success, Richard mcafee, Human Kinetics, 2009. 
 

- wining table tennis; dan seemiller,  mark holowchak,  human kinetics.1997. 
 

- TABLE  TENNIS ; Steps to Success, Larry Hodges, Human Kinetics, 1993. 
 

WWW.WorldBadminton.com- 

 

  معمومات إضافية26.
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 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم
 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

----------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
---- 

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
 رئيس القسم                                                                                                                             

                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    
  الدراسية ممف المادة                                                                                         


