
 

 

 بيعخ ثُهبج

 كهُخ: انززثُخ انزَبضُخ

 قسى َظزَبد ورطجُقبد انزَبضبد انجًبعُخ ورَبضبد انًضزة

 

 االسكىاشرىصُف يقزر 

 انجزايج انزً َقذو يٍ خالنهب انًقزر: ثكبنىرَىس انززثُخ انزَبضُخ 

 نهجزايج  ثبنُسجخعُصز رئُسً  انًقزر ثًثم

 األقسام التي تقدم البرنامج :
 ة والترويحاإلدارة الرياضي -1
 عموم الصحة الرياضية  -2

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضرب -3

 نظريات وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار -4

 نظريات وتطبيقات الجمباز والتمرينات و العروض الرياضية -5

 نظريات وتطبيقات رياضات المنازالت والرياضات المائية -6

 ة الرياضيةالمناهج وطرق التدريس فى التربي -7
 العموم التربوية والنفسية واالجتماعية فى التربية الرياضية -8

 التدريب وعموم الحركة -9

 نظريات وتطبيقات الرياضات المائية - 11
 

 نظريات وتطبيقات الرياضات الجماعية ورياضات المضربالقسم الذي يقدم المقرر: قسم 

 
 الدراسي األول(     )الفصلالثانية  /السنة الدراسية / المستوى : الفرقة 

 10/2012/ 1تاريخ اعتماد المواصفات:  
 )أ(البيانات األساسية

           الريشة الطائرةالعنوان: 
 ساعات 3عدد الساعات في األسبوع : 

 
 

 ) ب ( البيانات المهنية 



 

 

  :االهذاف انعبيخ نهًقزر -1

 :أنبنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى 
 األسكىاش.ربرَخ رَبضخ  -

 رعزَف انًهعت واالدواد  -

 رصُُف انًهبراد األسبسُخ  فً رَبضخ األسكىاش ثبنهغخ انعزثُخ واألجُجُخ. -

 انخطىاد انزعهًُُخ نهًهبراد األسبسُخ فً رَبضخ االسكىاش. -

 وانخهفُخ واإلرسبل. خطزَقخ األداء انفًُ نهضزثخ  األرضُخ األيبيُ -

 سُخ. 11ذ يزطهجبد انًهبرح نالعجٍُ رح -

 االحًبء واالطبالد فً رَبضخ االسكىاش.-

 انًصطهحبد  انعزثُخ واالجُجُخ فً رَبضخ األسكىاش. -

  :انُزبئج انزعهًُُخ انًسزهذفخ نهًقزر

  :انفهىوانًعزفخ  - أ

 :أنبنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى       
 ربرَخ رَبضخ األسكىاش. -

 رعزَف انًهعت واالدواد  -

 رصُُف انًهبراد األسبسُخ  فً رَبضخ األسكىاش ثبنهغخ انعزثُخ واألجُجُخ. -

 انخطىاد انزعهًُُخ نهًهبراد األسبسُخ فً رَبضخ االسكىاش. -

 طزَقخ األداء انفًُ نهضزثخ  األرضُخ األيبيُخ وانخهفُخ واإلرسبل. -

 سُخ. 11يزطهجبد انًهبرح نالعجٍُ رحذ  -

 خ االسكىاش.االحًبء واالطبالد فً رَبض-

 انًصطهحبد  انعزثُخ واالجُجُخ فً رَبضخ األسكىاش. -

  :انًهبراد انذهُُخ –ة 

 بنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى أن :       
 يبتكر بعض التدريبات المركبة عمى جميع المهارات -1ب 
 يبتكر طرق ووسائل تعميمية جديدة  -2ب 
 ة والمهارية يحدد االختبارات البدني -3ب 
 يحدد المواصفات الخاصة بالعب الهوكى المثالى  -4ب 
 يحدد األخطاء القانونية التى تحدث فى المباريات وأتخاذ القرار المناسب   -5ب 

 
  :انعًهُخوانًهبراد انًهُُخ  –د 



 

 

 :أنبنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى    
 جميع المهارات  يطبق بعض التدريبات المركبة عمى  -1د

 هىكً انًُذاٌ َطجق انقزاراد انزحكًُُخ فً رَبضخ -2د

 يطبق مواد القانون فى المواقف المختمفة -3د

 

 :انقبثهخ نهُقموانًهبراد انعبيخ  –س 

 :أنبنهاية المقرر الدراسي يكون الطالب قادرا عمى      
 يتعمم ذاتيا -1ث      

  شبكة المعمومات الدولية( -ابحاث -دوريات –جمع المعمومات من مصادر مختمفة )مراجع ي -2ث

 

 

 

  :انًحزىَبد -3

 عًهٍ َظزي عذد انسبعبد انًىضىع
 - 2 2 ربرَخ رَبضخ األسكىاش. -
 - 2 2 رعزَف انًهعت واالدواد  -
 1 2 3 ُجُخ.رصُُف انًهبراد األسبسُخ  فً رَبضخ األسكىاش ثبنهغخ انعزثُخ واألج -
 2 1 3 انخطىاد انزعهًُُخ نهًهبراد األسبسُخ فً رَبضخ االسكىاش. -
 3 1 4 طزَقخ األداء انفًُ نهضزثخ  األرضُخ األيبيُخ وانخهفُخ واإلرسبل. -
 3 1 4 سُخ. 11يزطهجبد انًهبرح نالعجٍُ رحذ  -
 2 4 6 االحًبء واالطبالد فً رَبضخ االسكىاش.-
 11 13 24 ثُخ واالجُجُخ فً رَبضخ األسكىاش.انًصطهحبد  انعز -

 
 
 أساليب التعميم والتعمم : -4
 محاضرات نظرية 4-1



 

 

 مهمات بحثية 4-2
 محاضرات عممية  4-3
 التعمم الذاتي 4-4
 التعمم التعاوني 4-5
 أساليب تقييم الطمبة: -5

 أ ( أعمال السنة:
 امتحان نظري      لتقييم المعرفة والفهم 1-أ
 ان عممي      لتقييم المهارات المتعممةامتح 2-أ
 تفاعل الطالب     ) حضور ، التزام ، سموك ، تكميفات (  3-أ

 ب ( امتحان عممي نهاية الفصل الدراسي
 ج ( امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي

 جدول التقييم :
 امتحان عممي األسبوع ) السادس ، التاسع ، الثاني عشر (  -1التقييم 
 امتحان نظري األسبوع ) السادس ، التاسع ، الثاني عشر ( -2التقييم 
 تفاعل الطالب خالل الفصل الدراسي ) حضور ، التزام ، سموك ، تكميفات ( -3التقييم 
 امتحان عممي نهاية الفصل الدراسي -4التقييم 
 امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي -5التقييم 

 النسبة المئوية لكل تقييم :
 انُسجخ انًئىَخ ُُىأسهىة انزق

 أعًبل انسُخ

 ايزحبٌ عًهٍ   -      

 ايزحبٌ َظزٌ -

 رفبعم انطالة      -

33 % 

 % 33 ايزحبٌ عًهٍ

 % 33 ايزحبٌ َظزٌ

 %13 ايزحبٌ شفهً

 %133  انًجًىع

 

 



 

 

 قائمة المراجع – 6
 ارات المه-أمين أنور الخولى : سمسمة ألعاب المضرب المصورة ، الريشة الطائرة)التاريخ -1

 م.2001،دار الفكر العربى،2قواعد المعب( ط-والخطط
 ()األدوات والمالعب الرياضية، األبعاد والمقاييسمختار،عباس الرممى،أمين الخولى :حنفى  -2

 م.1984القاهرة،دار الفكر العربى،
 1982، القاهرة، دار المعارف، 3محمد حسن عالوى : موسوعة األلعاب الرياضية ، ط -3
 الشافعى : سمسمة ألعاب المضرب المصورة    جمال  -4
    م.1990حسام بركات : القانون الدولى لالسكواش ، كمية التربية الرياضية،الجامعة األردنية، -5
       .م2010االتحاد المصرى لالسكواش : القواعد الدولية لمعبة االسكواش الفردية، -6





 اإلمكانات المطموبة لمتعميم والتعمم : -7
مضرب ريشة  30 –ريشة طائرة وكرة اسكواش  30 –) صالة ريشة طائرة وممعب اسكواش 

جهاز عرض  -قاعة محاضرات  -شبكات ريشة طائرة  4قمع كبير_ ـ20 -طائرة  واسكواش
       جهاز حاسب آلي( –بروجيكتور











 
 قسممنسق المقرر:                                                رئيس ال   
 محمد محمد رفعت .د /.مأ                                     / حماده الفاضى   د
 


