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جمهىريت العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقىيم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم

د .ايثار عبدالكريم غزال الطعطاري  ،د .سبهان محطهد أحطد الزهيري

البريد االلكتروني

Dr.sabhanalzuhaery@yahoo.com

اسم الطادة

ألعاب الطضرب

مقرر الفصل
أهداف الطادة
التفاصيل االساسية لمطادة
الكتب الطظهجية
الطصادر الخارجية
تقديرات الفصل
معمهمات اضافية

تعميم الطمبة كيفية اداء الطهارات االساسية بألعاب الطضرب وتعميطها فضالً عن
مطارسة المعبة وتعمطهم مهاد القانهن الخاص بكل لعبة
الطراحل الفظية لفعاليات ألعاب الطضرب والتدريب عميها
كتاب ألعاب الطضرب (مظهجي) تأليف

د .وليد وعدهللا عمي االطهي د .سبهان محطهد الزهيري
كتيبات قهانين ألعاب الطضرب
الفصل الدراسي
االول

الفصل الدراسي
الثاني

%

%

السعي
السنىي

%

االمتحان النهائي
نظري
عملي

%

%

الجامعة  :الموصل
الكلية  :التربية البدنية وعلوم الرياضة
المسم  :االلعاب الفردية
المرحلة  :الثالثة
اسم المحاضر الثالثي  :د .ايثار عبدالكريم غزال
اللمب العلمي  :استاذ
المؤهل العلمي  :دكتوراه
مكان العمل  :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

جمهىريت العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقىيم العلمي

جدول الدروس األسبوعي
االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

1

عرض مفردات المنهاج الذي سينفذه الطلبة
مع نبذة تاريخية مختصرة عن لعبة التنس في
العراق والعالم

2

مسن المضرب ووضع االستعداد

3

تكرار مسن المضرب وولفة االستعداد
وحركة المدمين

4
5
6
7
8
9
11
11
12

المهارات االساسية (الضربة االرضية
االمامية )
اعادة الضربة االرضية االمامية مع شرح
()5مواد من المانون
اعادة الضربة االرضية االمامية مع شرح
()5مواد من المانون
المهارات االساسية (الضربة االرضية الخلفية
)
اعادة الضربة االرضية الخلفية مع شرح
()5مواد من المانون
اعادة الضربة االرضية الخلفية مع شرح
()5مواد من المانون
المهارات االساسية (شرح مهارة االرسال
وانواعه )
اعادة مهارة االرسال مع شرح ( )5مواد من
المانون
اعادة مهارة االرسال مع شرح ( )5مواد من
المانون

13

شرح اللعب الفردي

14

شرح اللعب الزوجي

15
16

امتحان فصل أول نظري
امتحان فصل أول عملي
عطمة نصف الدظة

المادة العلمية

تمارين مسن المضرب وولفة
االستعداد
اعطاء تمارين للمبادئ االساسية
مع تمارين االحساس بالكرة
والمضرب
اعطاء تمارين ألداء الضربة
االمامية
اعطاء تمارين ألداء الضربة
االمامية
اعطاء تمارين لتبادل الكرات مع
الزميل بضربة ارضية امامية
اعطاء تمارين ألداء الضربة
الخلفية
اعطاء تمارين ألداء الضربة
الخلفية
اعطاء تمارين لتبادل الكرات مع
الزميل بضربة ارضية خلفية
اعطاء تمارين الداء االرسال
بدون كرة ومع الكرة
اعطاء تمارين الداء االرسال مع
المضرب بدون كرة ومع الكرة
اعطاء تمارين الداء االرسال
داخل الملعب
أداء اللعب الفردي مع تطبيك
مواد المانون من خالل التحكيم
أداء اللعب الزوجي مع تطبيك
مواد المانون من خالل التحكيم

المالحظات

17

نبذة مختصرة عن تأريخ لعبة الريشة
الطائرة ومتطلباتها االدوات والملعب

18

شرح المبادئ االساسية (مسن المضرب
،ولفة االستعداد وحركة المدمين)

19

المهارات االساسية (شرح مهارة االرسال)

21

شرح مهارة الضربة االمامية والخلفية

21
22
23
24
25
26

اعادة المهارات االساسية مع شرح لمانون
لعبة الريشة الطائرة
شرح اللعب الفردي مع النهج الخططي
شرح اللعب الزوجي مع النهج الخططي
امتحان نظري
امتحان عملي
نبذة مختصرة عن تأريخ لعبة تنس الطاولة
ومتطلباتها االدوات والطاولة

27

شرح المبادئ االساسية (مسن المضرب
،ولفة االستعداد وحركة المدمين)

28

المهارات االساسية (شرح مهارة االرسال)

29

شرح مهارة الضربة االمامية والخلفية

31

اعادة المهارات االساسية مع شرح لمانون
لعبة تنس الطاولة

31
32

امتحان فصل ثاني نظري
امتحان فصل ثاني عملي

توقيع االستاذ

تطبيك مسن المضرب واعطاء
تمارين احساس بالكرة
والمضرب
اعطاء تمارين لمهارة االرسال
اعطاء تمارين لمهارة الضربة
االمامية والخلفية
اعطاء تمارين تبادل الضربات
أمامية وخلفية داخل الملعب
اداء اللعب الفردي مع التحكيم
اداء اللعب الزوجي مع التحكيم

تطبيك مسن المضرب واعطاء
تمارين احساس بالكرة
والمضرب
اعطاء تمارين لمهارة االرسال
اعطاء تمارين لمهارة الضربة
االمامية والخلفية
اعطاء تمارين تبادل الضربات
أمامية وخلفية باستخدام طاولة
اللعب

توقيع العميد

