
 

 

 

 

 

 
 وحدة ضمان اجلودة والتطوير املستمر

 
 اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (12نموذج رقم )
 جامعة: مدينة السادات

 كلية: الرتبية الرياضية 
  األلعاب قسم:  

( فصل بنات/ ) بننيللفرقة الثانية دكتوراه )إختياري( تنس الطاولةمقرر توصيف 
 م2017/ 2016للعام الدراسي  ممتددراسي 

 بيانات املقرر -1
  

 دكتوراه انية  ــ  ث الفرقة/ املستوى:  تنس طاولةاسم املقرر:  الرمز الكودي: ال ينطبق 

 التخصص: عام
 عدد الساعات األسبوعية عدد الوحدات الدراسية األسبوعية

  عملي 2 نظري ساعة  1× وحدة    2

 املقررهدف  -2

 

 . بتنس الطاولة الخاصة بالمعارف والمعلومات البلطامداد إ -1

 . تنس الطاولةلتقيمم وتطبيق البرامج التعليمية في   البالط إعداد -2

 .تنس الطاولة  المهارات اللغوية الضرورية في الطالب  إكساب -3

 بالعلوم األخري.تنس الطاولة  الطالب عالقة معرفة   -4

 املستهدف من املقرر: -3

 املعلومات واملفاهيم -أ

  .تنس الطاولة  علي تاريخ وفلسفة  البتعرف الطي 1أ/
 تنس الطاولة المصطلحات المستخدمة في علي البالط تعرفي 2أ/
 .تنس الطاولة  طرق التقويم في  علي البالط تعرفي  3أ/

 

 املهارات الذهنية -ب
 تنس الطاولة  يتصور الطالب التحليل الحركي للمهارات المستخدمة في -1ب/
 واختيار أنسب البدائل لحلهابتنس الطاولة   الخاصة يحدد الطالب المعلومات -2ب/

 

 املهارات املهنية اخلاصة باملقرر -ج

 .تنس الطاولة   يؤدي الطالب النماذج التطبيقية لإلداء المستخدم في  –1ج/
 لتنس الطاولة  الدوليالطالب إجراءات األمن والسالمة من خالل القانون طبيق ي -2ج/ 

 .تنس الطاولة  والوحدات الخاصة بتدريبالتدريبية البرامج صميم وتنفيذ ي  -3ج/
 

 املهارات العامة -د

 إدارة الوقت لتحقيق أقصي إستفادة .  -1د/
 إستخدام أدوات ووسائل اإلتصال الفعال  -2د/
 تنمية التعاون والعمل الجماعي. -3د/
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 التعلم الذاتي  -4د/
 
 

 حمتوى املقرر -4

 عدد الساعات املوضوع

 2األسبوع ،  1األسبوع 

 الجزء النظري 

 تنس الطاولة مفهوم وماهية 

4 

 5األسبوع ،  4األسبوع  ،3األسبوع 

 الجزء النظري 

 يف الدورات األوملبية تنس الطاولة تاريخ ونشأة 

6 

  9األسبوع ، 8األسبوع  ، 7األسبوع ،  6األسبوع 

 الجزء النظري 

 تنس الطاولة  كيفية إعداد وتطبيق الوحدة التدريبية يف

8 

 31األسبوع ،  12األسبوع  11األسبوع  ، 10األسبوع 

 الجزء النظري 

 تنس الطاولة مفهوم املهارات اللغوية واملصطلحات املستخدمة يف 
8 

 61األسبوع ، 51األسبوع ، 41األسبوع 

 الجزء النظري 

 تنس الطاولةالتحليل احلركي ملهارات 

6 

 81األسبوع ، 71األسبوع 

 الجزء النظري 

 وأنسب احللول هلا تنس الطاولة املعوقات اليت تواجهها يف 

4 

 22، األسبوع  21األسبوع ، 20األسبوع ،  91األسبوع 
 

 الجزء النظري 

 تنس الطاولة تطوير األداء املهاري واخلططي والبدني لالعب 

8 

 25، األسبوع  24األسبوع ، 23األسبوع 

 الجزء النظري

تااانس   يف  اهل اااوم التحركاااات ل الاااادرات التوا اياااة يف اهل اااوم ل    

 الطاولة

6 

 28، األسبوع  27األسبوع ، 26األسبوع 

 الجزء النظري 

   ل الاااااانود الاااادولي  تاااانس الطاولااااة  إجااااراءات األمااااة والسااااالمة يف  

 تنس الطاولة

6 

 30األسبوع ،  29األسبوع 
 الجزء النظري 

 بالعلوم األخري  تنس الطاولة عالقة 

4 

 

 إجمالي عدد الساعات
 

60 
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أساليب التعليم  -5
 والتعلم

 العرض الشفهي  
 األوراق البحثية 
 حلقات نقاشية  
 .التعلم الذاتي 
 التعليم التبادلي 

 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوي 

 القدرات احملدودة

  ال يوجد 
   

 
 

 :تقويم الطالب -7

 التوقيت )األسبوع( -ب األساليب املستخدمة -أ
توزيع  -ج

 الدرجات

أعمال 
 السنة

سنه درجة 10 32،2 األسبوع :  أوراق دراسية
ل ال

عما
ا

 

 تقييم 
 تطبيقي( -)حتريري 

 13 األسبوع :
 20 األسبوع :

 درجة 10 

 درجة10 خالل الفصل الدراسي مناقشة وحوار

 درجة70 الثاني الفصل الدراسي  التحريري النهائياالمتحان 

 قائمة الكتب الدراسية واملراجع:  -8

 مذكرات -أ
 

 تنس الطاولة مادمة يف 

 ال يوجد كتب ملزمة -ب

 كتب مقرتحة -ج

إلني وديع  رج : التنس )تعليم ا تدريب ا حتكيم ا حتكيم ( منشأة املعارف ، األسكندرية 
2007 
 

يف التنس والطريق إلي البطولة ، منشأة املعارف ، األسكندرية إلني وديع  رج : اجلديد 
2007 

 
 

 دوريات علمية أو نشرات. اخل -أ
http://www.egypttennistable.com/ 
http://www.itftennistable.com/ 
 

 املادة منسق
 ي أديبـــف ناجـجوزي /د.أ

 التوقيع )                        (
                

 رئيس القسم             
 محمد طلعت أبو المعاطيأ.د/              

 (                  التوقيع )                     
 

 

 م 20/9/2016تاريخ اعتماد جملس الكلية     
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