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اسم المادة          التنس واالسكواش       (2 )مضرب العاب  .1 

 2. رقم المادة 1103345

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  . عًهٍح-  صاعتاٌ    
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  .عًهٍح - ثالث صاعاخ 
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب . ال شًء

اسم البرنامج  .انترتٍح انرٌاضٍح  .5 

 6. رقم البرنامج --

 7. اسم الجامعة . انجايعح االردٍَح- 

 8. الكمية .كهٍح انترتٍح انرٌاضٍح- 

 9. القسم .قضى انصحح وانتروٌح- 

 10. مستوى المادة . صُح اونى . يتطهة اجثاري- 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي .2017/2018-  انفصم انذراصً االول - 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج .انثكانىرٌىس- 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة . االشراف وانتذرٌش

 14. لغة التدريس .انعرتٍح-

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  .و2017
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي

 2- 1 الخميس    – الثالثاء –االحد : الساعات المكتبية :                          - رقم المكتب- د  معين طو                        . أ -

                moen_taha@yahoo.com:البريد االلكتروني                                      - 28007:  ىاتف المكتب 

 مدرسو المادة .17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
.د يعٍٍ طه.أ-   
.َهاد انثطٍخً. د-   
. ونٍذ انحًىري. د-   
.حضاو تركاخ. و-   

 
 

  وصف المادة.18

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة

وتعريفيم بالقواعد األساسية .وأدواتيما المستخدمة في المعب . وتطورىما (التنس واالسكواش)    تركز ىذه المادة عمى تعريف الطمبة بمعمومات حول تاريخ ونشأة المعبتين
دارة المباريات وتنظيميا  قواستخدام الوسائل التعميمية والتدريبية المساعدة في تعمميا وتطبي، كما تركز المادة عمى تعميميم كيفية أداء الميارات األساسية،لقانون المعب وا 

 .وكذلك تزويدىم بالتدريبات الخاصة لتنمية العناصر البدنية المطموبة ولمعبتين،خطط المعب الفردي والزوجي 
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

األىداف - أ

  .....عمى الطمبة يتعرف أن - أ  

 .كيفية إدارة المباريات تنظيميا وقانونيا والقواعد األساسية لقانون المعب لمعبتين -     .ماىية المعبتين وأدواتيما المستخدمة في المعب -    . وتطورىما  تاريخ لعبتي التنس واالسكواش - 

. كيفية تنمية العناصر البدنية المطموبة لمعبتين وطرق التدريبات الخاصة بيا- 

. وكذلك التعرف عمى الوسائل التعميمية والتدريبية المساعدة في تعمم ميارات المعبتين . أن يتعمم الطمبة أداء الميارات األساسية والمتقدمة لمعبتين - ب 

. أن يتعمم الطمبة خطط المعب الفردي والزوجي لمعبتين - 

 

... يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب

 :المستيدفة التعّمم نتاجات- 

 :بنجاح الدراسية المادة إكمال بعد المرجوة النتائج

 :-عمى قادرا يكون  أن الطالب من ُيتوقع  -

. التنس واالسكواش لعبتي تاريخ :  -   لـ وصف تقديم  -  

 . وتطبيقياالخاصة المعب خططوضع و  لعبة كل قانونفيم  و المستخدمة المعب أدواتتحديد                     -  

  .المطموبة البدنية العناصر لتنمية الخاصة التدريبات:  - وأداء تنفيذ- 

 .األداء خالل الشائعة األخطاء  تصحيح وكيفية والمتقدمة األساسية الميارات                 -   

  .الميارات لتعميم المناسبة األساليب اختيار و المعب ألدوات المختمفة األنواع بين  التمييز -

  .األخطاء وتصحيح الصحيح لألداء لموصول األسئمة طرح و لمعب المناسبة الخطة  إتباع-  .لمعبتين واليجومية الدفاعية الميارات بين ما والتمييز الميارات لتطوير الخاصة التدريبات  اختيار-  

 .المياري لألداء واألخطاء لممشاكل حمول واستنباط والمباريات الميارات تحميل- 
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 ليا  والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 

 

 أساليب المراجع
 التقييم

نتاجات التعّمم 
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

 
الواردة في 

  25البند 
الواردة في 

 22البند 
الوارد في 

 19البند 
: لعبة التنس-    األول األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 

أدوات ، تاريخ المعبة،  األىداف الخاصة لمعبة
 .اإلعداد البدني الخاص لمعبة ، المعبة

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

حركات - وضع االستعداد   - القبضات بأنواعيا -   الثاني األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
.القدمين  

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

. - الضربة األرضية األمامية المستقيمة  -   الثالث األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
األمامية .   -   الضربة األمامية بالدوران األمامي 

 .بالدوران الخمفي 
الواردة في 

  25البند 
الواردة في 

 22البند 
الوارد في 

 19البند 
الضربة .- الضربة األرضية الخمفية المستقيمة -   الرابع األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 

الخمفية بالدوران .  -  الخمفية بالدوران األمامي 
 الخمفي 

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

 األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
 الخامس

اإلرسال . - الضربة الخمفية بكمتا اليدين - 
 .االستقبال .  -  اإلرسال  القاطع –.المستقيم

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

 األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
 السادس

. الضربة الطائرة األمامية والخمفية  والمنخفضة - 
.- الضربة النصف طائرة األمامية والخمفية- 

.  -  ضربة اإلسقاط .  -   الضربة المرفوعة 
الضربة الساحقة 

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

 ).المعب الزوجي - (القانون  ).المعب الفردي -  السابع األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
 (القانون 

 .خطط المعب الفردي والزوجي -  
الواردة في 

  25البند 
الواردة في 

 22البند 
الوارد في 

 19البند 
االسبوع . 17 و 16الوارد في البند 

 الثامن 
.العممي الفصمي االمتحان أسبوع  

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

: لعبة االسكواش -  التاسع األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
، تاريخ المعبة. األىداف الخاصة لمعبة

. اإلعداد البدني الخاص لمعبة ،  أدوات المعبة
الواردة في 

  25البند 
الواردة في 

 22البند 
الوارد في 

 19البند 
- وضع االستعداد  -  قبضة المضرب    -  العاشر األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 

 الضربة األرضية –.         حركات القدمين 
 األمامية          

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

 الحادي األسبوع. 17 و 16الوارد في البند 
 عشر

اإلرسال القوسي -  الضربة األرضية الخمفية   - 
 .اإلرسال المتقدم.           - األمامي 

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

 الثاني األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
 عشر

-   اإلرسال بالوجو الخمفي لممضرب   - 
 .االستقبال لإلرسال 

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

 الثالث األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
  عشر

ضربة - الضربة الطائرة األمامية والخمفية   - 
 .اإلسقاط األمامية والخمفية 

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

 الرابع األسبوع.  17 و 16الوارد في البند 
  عشر

ضربة البوست من .     -  الضربة المرفوعة - 
الضربات القاتمة .- مختمف أجزاء الممعب  

 .والساحقة 
الواردة في 

  25البند 
الواردة في 

 22البند 
الوارد في 

 19البند 
 الخامس األسبوع 17 و 16الوارد في البند 

 عشر

.خطط المعب  .        -  (القانون  )المعب     

الواردة في 
  25البند 

الواردة في 
 22البند 

الوارد في 
 19البند 

االسبوع .  17 و 16الوارد في البند 
. السادس عشر 

.والنظري العممي النيائي االمتحان أسبوع  
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النشاطات واالستراتيجيات التدريسية  .21

: يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
  .    والعممية النظرية المحاضرات- 
 .النقاش وحمقات ، المساعدة التعميمية الوسائل باستخدام المباشرة وغير المباشرة التدريس أساليب– 
 
 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
. االختبارات النظرية والعممية لمحتوى المادة- 

 %(. 30 ) ويخصص لو  التنساختبار نصف الفصل العممي في لعبة . 

- %(10)ة قصيراتامتحان–  (%5)تقرير كتابي وتقديمو لمطمبة فيما يخص مادة المساق - (%5)المشاركة والنشاط داخل المحاضرة : ) وتشمل (%30)أعمال الفصل . 
 %(.10)تقديم شرح عممي 

: ويشمل  (%40)االختبار النيائي . 

 %(. 30) ويخصص لو السكواش العممي في لعبة ااالختبار . 

 % (.10)االختبار النيائي النظري لمعبتين ويخصص لو . 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 %15:  والغياب  سياسة الحضور- أ

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

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

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

 .(العالمات الفصلية تعطى للطلبة والنهائية توضع على الموقع االلكتروني)إعطاء الدرجات وتتم ضمن تعليمات الجامعة - ه

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

  المعدات واألجيزة المطموبة.24

.  كرات تنس . مضارب تنس, مالعب تنس وملحقاتها - 

. كرات . مضارب , مالعب االسكواش- 
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 المراجع .25

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 .  التعميميةالكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد-  ب
.  2007، منشأة المعارف باالسكندرية، الجديد في التنس : ايمين وديع فرج- 
 .و 1986. اإلصكُذرٌح . دار انًعارف . انتُش :   أنٍٍ ودٌع فرج - 
 .و 1989.يصر . يكتثح اتٍ صٍُاء . كم شًء عٍ نعثح انتُش : يحًذ حضٍٍُ - 
 .و1990. انذار انعرتٍح نهعهىو . انضهضهح انرٌاضٍح. ترجًح عًاد أتى انضعذ. كرج انًضرب : تٍتريىرغٍ - 
 .و 1987.دار طالس .كرج انًضرب : صانح كٍانً - 
األجزاء انثالثح  . انًىصىعح انعرتٍح نهتُش : عثذ انُثً انجًال - 

 " .األكادًٌٍح انرٌاضٍح انعراقٍح: "  يىقع انكتروًَ -

 و2001.دار انفكر انعرتً . االصكىاط : جًال انشافعً   - 

 . دار انرتة انجايعٍح . االصكىاط : راتة قثٍعح وخانذ انكردي - 
 . انًضاق انًعذ يٍ قثم انًذرس - 
 .أي يرجع نه عالقح تانًادج - 

- SQUASH; Steps to Success, Philip Yarrow, Human Kinetics, 1997. 
- SQUASH; Know the game, England.2007. 
- the squash work shop; ian mckenzie, the crowood press, 2006. 
- SQUASH; Steps to Success, Philip Yarrow, aidan Harrison, human kinetics, 2010. 

  
 
 

  معمومات إضافية26.
 

 
 
 

 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ -  التوقيعد معين طو       . أ: -اسم منسق المادة
 --------------------------------- 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                                                                                         


