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نظرة عامة
برنامج وقت الريشة هو برنامج االتحاد الدولي للريشة الطائرة الخاص بالمدارس

تم تصميم برنامج وقت الريشة للجامعات لتقديم الشهادة الدولية للمتدرب لتعليم تالمذة المدارس  ، مع توفير 
المعرفة والدعم المطلوب لتقديم دروس ريشة طائرة  ممتعة وآمنة لمجموعات األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

5-15 سنة

تم تنفيذ هذ المشروع في أكثر من 70 بلدا وتم توفير المصادر  مجانا ب 14+ لغة ، لقد اصبح برنامج وقت الريشة و 
انتشر بسرعة كأحد اكبر برامج الرياضة المدرسية في العالم .

يعتبر االتحاد الدولي للريشة الطائرة الجهة التي تحكم رياضة الريشة عالميا، و معترف بها من قبل اللجنة األولمبية 
الدولية )IOC ( . هناك أكثر من 170 عضوا منظما لالتحاد الدولي للريشة الطائرة يتم تنظيمها في خمسة اتحادات تحت 
نظام اللجنة االولمبية الدولية . مع كل اتحاد قاري تمثل واحدة من الحلقات األولمبية الخمس - أفريقيا ، آسيا ، أوروبا ، 

أوقيانوسيا و عموم أمريكا

يوفر برنامج وقت الريشة الموارد و التدريب الالزم للمعلمين و موظفي التربية البدنية في جميع أنحاء العالم . وتشمل 
الموارد دليل المعلمين  الذي يحتوي على 10 وحدات ، 22 خطط  دروس وأكثر من 90 مقطع  فيديو داعم للبرنامج.

لماذا الريشة الطائرة

الريشة الطائرة رياضة مدرسية رائعة لكل من األوالد والبنات على حد سواء، وهي مناسبة لألطفال  لجميع األعمار و 
مختلف المستويات والقدرات كما امها تعتبر رياضة آمنة ومرحة وذات أثر منخفض على األطفال. 

أنشطة رياضة الريشة الطائرة في برنامج وقت الريشة تعمل على تنمية المهارات البدنية بشكل شامل والهامة لدى 
األطفال في سن المدرسة بما في ذلك: 

التوافق بين حركة العين واليد.	 

االلتقاط والرمي.	 

الثبات والتوازن.	 

السرعة وخفة الحركة – القدرة على سرعة تغيير االتجاه.	 

القفز ومهارات الهبوط.	 

اتخاذ القرار/التكتيكات.	 

المحتوى الرئيسي واالقتراحات الخاصة بتعليم هذه األمور مفّصلة في الوحدات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. 

الوحدة الخامسة - عشرة دروس للمبتدئين )عشرة خطط للدروس - األرقام من 1 إلى 10(	 

الوحدة السادسة - ا ألرجحة والرمي )خطتان للدرسين – األرقام 11 و 12(	 

الوحدة السابعة - الرمي والضرب )أربع خطط للدروس – األرقام 13 إلى 18(	 

الوحدة الثامنة - تعلم كيف تحقق الفوز )ست خطط للدروس – األرقام 19 إلى 22(	 

تم تصميم الدروس واألنشطة في هذا الدليل ›لتعليم مهارات الريشة الطائرة في مجموعات. يتعلم األطفال من خالل 
هذه األنشطة المهارات األساسية في لعبة الريشة الطائرة. 

كما سيتم تنمية المهارات البدنية لدى األطفال وتعلم المهارات التكتيكية )المهارات في  كيف تلعب وتفوز في المباراة(. 
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رياضة مثالية للمدارس

هناك العديد من األسباب الوجيهة التي تجعل رياضة الريشة الطائرة رياضة مثالية لبرامج التربية البدنية. 	 

يمكن لكٍل من الفتيات والفتيان ممارسة الريشة الطائرة. 	 

الريشة الطائرة رياضة آمنة ذات أثر منخفض على األطفال.	 

الريشة الطائرة تنمي المهارات الرياضية األساسية. 	 

 يمكن للطالب ذوي القدرات المختلفة تحقيق النجاح في تنمية المهارات التي سوف تسمح لهم بلعب الريشة 	 
الطائرة للحياة. 

على المستوى االجتماعي يمكن للفتيان والفتيات/الرجل والمرأة الّلعب والتدريب والتنافس معًا.	 

 يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة ممارسة الريشة الطائرة. هناك قواعد تحكم لعب المجموعات وفقا لفئات اإلعاقة، 	 
وهذا ما يضمن اللعب في منافسات عادلة وآمنة.

الدروس من 1 الى 10 يمكن تكييفها بسهولة مع األطفال من ذوي اإلعاقة. 	 



أهداف برنامج وقت الريشة

برنامج وقت الريشة يهدف إلى:

مساعدة المعلمين على تخطيط وتنفيذ دروس الريشة الطائرة بطريقة آمنة وممتعة.	 

ضمان تمّتع األطفال بتجربة ناجحة مع رياضة الريشة الطائرة .	 

تحقيق أهداف التربية البدنية العامة من خالل أنشطة الريشة الطائرة.	 

تمكين المعلمين من تقديم صورة و تجربة إيجابية لرياضة الريشة الطائرة. 	 

يحتوي مخطط المنهج الدراسي على تكتيكات و تقنيات و العناصر البدنية للريشة الطائرة . 

هذا يعني أن األطفال سوف يجربون طبيعة الريشة الطائرة دون المعاناة التي ترتبط بتعقيد المحتوى الذي يجده 
المعلمون أو األطفال الجدد في الريشة الطائرة. 

التركيز على األطفال

بعض األطفال يعرفون رياضة الريشة الطائرة مسبقًا، فربما قد شاهدوا مبارياتها أو ربما يكونوا قد لعبوا هذه الرياضة 
بأنفسهم، أما بعض األطفال اآلخرين ربما تكون هذه هي المرة األولى التي يجربون فيها الريشة الطائرة من خالل 

برنامج وقت الريشة. 

الطفل: 

من جميع األعمار ومختلف القدرات يمكنهم أن ينجحوا في تطوير مهارات الريشة الطائرة.	 

تعلم مهارات الريشة الطائرة األساسية من خالل األنشطة التي في الدروس.	 

  كما يتم تطوير المهارات البدنية في أثناء ›تعلم الريشة الطائرة‹ من خالل األنشطة الواردة في برنامج	 
وقت الريشة.

من المهم أن تعرف النقطة التي يجب أن ينطلق منها الطفل، خبرتهم السابقة للعبة الريشة الطائرة وخبرتهم الرياضية.

 رياضة األلعاب األولمبية

منذ عام 1992 و الريشة الطائرة  من األلعاب الرياضية في األلعاب األولمبية الصيفية. توجد 15 ميدالية خاصة برياضة 
الريشة الطائرة األولمبية – الذهب والفضة والبرونز لكل من المنافسات الخمس:

فردي الرجال	 

فردي السيدات	 

زوجي الرجال	 

زوجي السيدات	 

الزوجي المختلط	 

العبي الريشة الطائرة من كل قارات العالم )آسيا وأفريقيا و أوروبا و أوقيانيا و أمريكا( يتنافسون في دورة األلعاب 
األولمبية.
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الريشة الطائرة حول العالم

يتم لعب الريشة الطائرة في جميع أنحاء العالم، ولكن مثل معظم الرياضات العالمية فإنها أكثر شعبية في بعض 
المناطق من العالم عن مناطق أخرى.

تعتبر الريشة الطائرة أكثر شعبية في الدول اآلسيوية مثل الصين و كوريا و إندونيسيا و ماليزيا واليابان وتايلند والهند 
وتايبيه الصينية، يخرج من هذه البلدان العديد من الالعبين العالميين. 

كما أن الريشة الطائرة أيضًا تحظى بشعبية كبيرة في أوروبا، كما أن البلدان مثل الدنمارك وإنجلترا وألمانيا وبولندا 
وفرنسا أيضا بها العبين على مستوى عالمي.

في أمريكا، تنتشر الريشة الطائرة كرياضة شعبية. في دورة األلعاب األولمبية عام 2016 التي سوف تستضيفها 
البرازيل في مدينة ريو ستصبح الريشة الطائرة  أكثر شعبية في »اتحاد أمريكا«، كما تمارس لعبة الريشة الطائرة على 

نطاق واسع في مناطق في أفريقيا وأوقيانيا.

الريشة الطائرة نمت وأصبحت ذات شعبية كبيرة نظرًا إلمكانية أن يقوم الجميع من مختلف األعمار ومن جميع 
المستويات بلعبها، فعلى مستوى المبتدئين توفر الرضا المبكر مع التبادالت التي يمكن تحقيقها بسهولة دون الكثير 

من الخبرة الفنية.

وعلى  مستوى أعلى، كذلك تعد الريشة الطائرة رياضة ديناميكية للغاية، مع ضرب الريشة بضربات ساحقة بسرعة تزيد 
عن 350 كيلومترًا في الساعة، حيث يعرض الالعبون أعلى المستويات في األلعاب الرياضية. 



أصل الريشة الطائرة 

على الرغم من أن أصول الريشة  الطائرة الدقيقة غير واضحة ،إال أن األلعاب التي تعتمد على الريشة تم ممارستها في 
الصين واليابان والهند و سيام واليونان منذ أكثر من 2000 عامًا.

وما بين 1856 و 1859 بدأت لعبة معروفة باسم ›باتليدوري والريشة‹ تتحول إلى لعبة الريشة الطائرة الحديثة في »بيت 
الريشة الطائرة«، ضمن ممتلكات »دوق قلعة الشقيف« في إنجلترا. 

لعبت ألعاب مماثلة في مدينة بونا في الهند في هذا الوقت ووضعت قواعد لعب الريشة الطائرة في العام 1877. 

وكان هدف لعبة »باتليدوري والريشة« التي لعبت في »بيت الريشة الطائرة« االحتفاظ بالريشة في الهواء ألطول فترة 
ممكنة عن طريق ضرب الريشة بين شخصين أو أكثر، والعكس هو ما عليه الوضع اليوم، فالهدف اآلن هو إنهاء التبادل 

في أسرع وقت ممكن بتسجيل نقاط الفوز ضد خصمك.

في عام 1893، تم تشكيل »اتحاد الريشة الطائرة في إنجلترا« إلدارة الريشة الطائرة دوليًا من إنجلترا. 

رؤية االتحاد الدولي للريشة الطائرة، الرسالة و األهداف

»االتحاد الدولي للريشة الطائرة« يعمل عن قرب مع االتحادات الوطنية للريشة الطائرة واالتحادات القارية الخمس 
للريشة الطائرة من أجل نشر وتقديم و تطوير و تنظيم هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم. 

الرؤية

الريشة الطائرة رياضة عالمية في متناول الجميع– وهي رياضة رائدة في تحقيق المشاركة، والتعامل مع الجمهور 
والتغطية اإلعالمية.

الرسالة

ريادة وإلهام جميع أصحاب المصلحة، وتقديم منافسات عالمية 
ومبادرات تطوير مبتكرة للعمل على أن تصبح لعبة الريشة الطائرة 

رياضة عالمية رائدة. 

األهداف

أهداف االتحاد الدولي للريشة الطائرة هي: 

نشر وتعزيز قوانين االتحاد الدولي للريشة الطائرة ومبادئها.	 

التشجيع على ضم أعضاء جدد  وتعزيز الروابط بين األعضاء وحل المنازعات بين األعضاء. 	 

ضبط وتنظيم رياضة الريشة الطائرة من منظور دولي في جميع البلدان والقارات.	 

تعزيز و نشر رياضة الريشة الطائرة في جميع أنحاء العالم.	 

دعم وتشجيع تطوير الريشة الطائرة كرياضة للجميع.	 

تنظيم وإجراء وتقديم مباريات الريشة الطائرة العالمية. 	 

الحفاظ على برنامج لمكافحة المنشطات وضمان التوافق مع قانون الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات 
.)WADA(
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هيكل او بنية المقرر

يغطي مقرر وقت الريشة للجامعات  كل من الجوانب النظرية و التطبيقية العملية و يتم تدريسها في شكل وحدات . 
يمكن تقسيم المقرر إلى 10 وحدات والتي ترتبط جميعها بدليل المعلمين لوقت الريشة وخطط الدروس . هذا المقرر 

مناسب اكثر للجامعات و الكليات التي تطرح برامج او تدرس مادة التربية الرياضية او مقررات ذات عالقة بالرياضة. 

مدة الدورة تتميز بالمرونة ويمكن تقديمها في مجموعة متنوعة من األشكال لتناسب احتياجات الجامعة والمحاضرين و 
الطالب . للحصول على معلومات عن مختلف الجامعات والكليات التي دمجت مقرر وقت الريشة في مناهجها يمكن 

j.shearer@bwfbadminton.org ،االتصال بجون شيرر عبر البريد االلكتروني التالي

تقييم وإصدار الشهادات

سيحصل الطالب الذين اشتركوا في مقرر االتحاد الدولي للريشة الطائرة  »وقت الريشة للجامعات« الشهادة الدولية 
من االتحاد الدولي للريشة الطائرة  . هناك نوعان من الشهادات التي يمكن أن تصدر : شهادة وقت الريشة الكاملة او 

شهادة حضور .

وتقدم شهادة وقت الريشة الكاملة للطالب على أساس المعايير التالية:

نجح في استكمال الوحدات 1-10 من برنامج وقت الريشة .	 

ساهم بشكل كلي وفعال في اتمام واجبات و مهام الدورة و التفاعل مع بقية االعضاء .	 

استكمال االمتحان النظري و النجاح فيه بالمستوى االدنى المطلوب.	 

اصبح كفؤ في عملية تخطيط وتدريس انشطة وقت الريشة مستعينا بمصادر المقرر .	 

يتم تقديم شهادة الحضور للطالب على أساس المعايير التالية :	 

االنتهاء بنجاح ما ال يقل عن 5 وحدات من وحدات برنامج وقت الريشة للجامعات	 

ساهم بشكل فعال في اتمام واجبات و مهام الدورة و التفاعل مع بقية االعضاء .	 



محتوى المقرر 
صمم هذا المقرر لتطوير المهارات الضرورية و المعارف المطلوبة للتمكن من تدريس دروس ممتعة وامنه و متدرجة 

في الريشة الطائرة في بيئة المدرسة

المحتوى الوحدة الموجودة في 
برنامج وقت الريشة 

عنوان الوحدة  الوحدة

وسيتم عرض هيكل الدورة والمحتوى على أساليب 
و التقييم للطالب.  وسيتم توفير لمحة عامة عن 

الهيكل الحالي للريشة عالميا وبرنامج وقت الريشة . 
و تزويد هذه الوحدة أيضا الطالب على فهم أساليب 
التغذية ، القواعد األساسية ، تخطيط ملعب الريشة 

و أنظمة التسجيل للفردي والزوجي .

STM-1

STM-2

STM-3

STM-10

البدء بالعمل و 
مهارات توزيع 

الريشة

1

سيضع الطالب في اعتبارهم العديد من العوامل 
التي تؤثر على مدى المعلم في عملية تنظيم 
مجموعة  التالميذ في بيئة التعلم في الريشة 

الطائرة. وسيطلب من الطالب للتعرف على 
الفوائد ممارسة الريشة والفوائد االجتماعية 

تدريب المجموعات ، كما يتمكن الطالب من تكييف 
التدريبات لتلبية احتياجات التالميذ و كيفية توفير بيئة 

امنة لممارسة تدريبات ذات فائدة وقيمية للتالميذ 
اعمارهم 16+ في مواقف ريشة على ملعب واحدة .

STM-3 ادارة 
المجموعات عند 
تدريس الريشة 

الطائرة 

2

وسيطلب من الطالب للتعرف على المهارات البدنية 
األساسية المطلوبة في لعبة الريشة الطائرة. وسيتم 

التوضيح للطالب كيفية دمج هذه المهارات البدنية 
األساسية في خطط دروس وقت الريشة. يقسم 

الفصل الى مجموعات ، سيطلب من الطالب  اختيار 
نشاط من برنامج  وقت الريشة وتدريسه بحيث يطور 
هذا النشاط مهارة بدنية خاص بلعبة الريشة الطائرة.

STM-4 التطوير 
البدني وفوائد 
رياضة الريشة 

الطائرة

3

سيطلب من الطالب مناقشة الوحدة و محتوى  دروس 
المبتدئين العشرة ، ويطلب منهم التعليق  على بنية 
الدرس، ترتيب األنشطة و استخدام العاب المراجعة 
في مجموعات، و سيتم منح الطالب فرصة لتقديم 
عناصر قصيرة من دروس المبتدئين من 1-6 . لدعم 

تعلم الطالب سوف يكون من المتوقع أن يستفيدوا 
استفادة كاملة من خطط الدروس الموجودة  في برنامج 

وقت الريشة و مقاطع الفيديو المرافقة للبرنامج.

STM-5 دروس 
المبتدئين لوقت 

الريشة )6-1(

4

سيطلب من الطالب وضع النقاط التعليمية الهامة 
في االعتبار  في كل درس و مناقشة السبب في تحيد 
نطاق ضيق من عدد النقاط الهامة لكل نشاط . سقسم 
الفصل الى  مجموعات، و سيتم منح الطالب فرصة 
لتدريس جزء قصير من دروس المبتدئين 7-10 ودروس 

المرجحة والرمي  11 و 12 . لدعم تعلم الطالب من 
المتوقع أن يستفيد الطالب  استفادة كاملة من 

خطط الدروس الموجودة  في برنامج وقت الريشة و 
مقاطع الفيديو المرافقة للبرنامج.

STM-5

STM-6

دروس 
المبتدئين لوقت 

الريشة )10-7(

دروس المرجحة 
 و الرمي 
)12-11(

5
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برنامج االتحاد الدولي لتدريس الريشة الطائرة للجامعات وصف مقرر الجامعات

 
المحتوى الوحدة الموجودة في 

برنامج وقت الريشة 
عنوان الوحدة  الوحدة

يقوم الطالب بتحليل أوجه التشابه واالختالف بين 
الضربات  التي تؤدى من اعلى الرأس كضربة االبعاد 

االمامية ، المسقطة  االمامية و الساحقة . في 
مجموعات، و سيتم منح الطالب فرصة لتقديم عناصر 
قصيرة من رمي و ضرب دروس 13-18 .. لدعم تعلم 
الطالب من المتوقع أن يستفيد الطالب  استفادة 

كاملة من خطط الدروس الموجودة  في برنامج وقت 
الريشة و مقاطع الفيديو المرافقة للبرنامج.

STM-7 دروس الرمي و 
الضرب 
)18-13(

6

سيطلب من الطالب وضع تعريف خاص بهم 
لمفهوم الخطط والعناصر التي تؤثر على عملية 

صنع القرار في لعبة الريشة . سيقسم الفصل الى 
مجموعات، و سيتم منح الطالب فرصة لتدريس 
جزء قصير  من دروس تعلم تحقيق الفوز 22-19 

. لدعم تعلم الطالب من المتوقع أن يستفيد 
الطالب استفادة كاملة في استخدام  خطط الدروس 

الموجودة  في برنامج وقت الريشة و مقاطع 
الفيديو المرافقة للبرنامج.

STM-8 دروس تعلم 
الفوز )22-19(

7

 سيطلب من الطالب مناقشة و تقديم وجهات 
نظرهم الخاصة في المسابقات الرياضة المدرسية. 

وسوف يعطون الفرصة لعرض  كيفية تنظيم وإدارة 
مجموعة متنوعة من طرق المنافسة بما في ذلك؛ 

خروج المغلوب ، البطوالت ، السلم و  الهرم و 
طريقة النادي. سيقسم الفصل الى مجموعات، و 

سيتم منح الطالب الفرصة إلدارة نموذج المسابقات 
باستخدام الطرق المذكورة أعاله .

STM-9 كيفية تنظيم 
المسابقة

8

سيقوم الطالب المشاركين  في برنامج وقت الريشة  
باستكمال االمتحان النظري المكون من اسئلة اختيار 

من متعدد على أساس ما تم تعلمه في الوحدات 8-1 
. من أجل النجاح بالوحدة 9 ، يجب على الطالب اكمال 

جميع االسئلة ، وضمان أن أي إجابات غير صحيحة 
يتم تصحيحها و الرجوع إليها قبل أن يتم التوقيع 

على ورقة انهاء المهمة . إذا ما رغبوا في ذلك ، قد 
تستخدم الجامعة الدرجات األولى للطالب في هذه 

المهمة كوسيلة لتقييم الجوانب األخرى من المقررات 
الخاصة بها.

التقييم النظري التقييم النظري  9

سيقوم الطالب المشاركين في برنامج وقت الريشة 
بالخضوع  لتقييم مستمر طوال الوحدات 1-9 . كما 

سيتم اعطاء الطالب فرصة القيام بتدريس مدته ال 
يقل عن 10 دقائق يطبق على غيرهم من الطالب . 

سيتم اخذ  األنشطة التي سيتم تدريسها من الدروس  
الموجودة في برنامج وقت الريشة  1-22 . لدعم تعلم 

الطالب من المتوقع أن يستفيد الطالب  استفادة 
كاملة من خطط الدروس الموجودة  في برنامج وقت 

الريشة و مقاطع الفيديو المرافقة للبرنامج.

التقييم العملي  التقييم العملي  10



 المراجع والوسائل المعينة
والداعمة للمقرر

يضع االتحاد الدولي في االعتبار اهمية توفير  مراجع عالية الجودة

المصادر التالية يوفرها االتحاد الدولي مجانا للجامعة فور تسجيلها و موافقتها لتطبيق برنامج االتحاد »وقت الريشة 
للجامعات » كمقرر دراسي لديها كل المراجع متوفرة باللغة االنجليزية و تم ترجمة البرنامج الى لغات اخرى و سوف يتم 

اصدار نسخ منها قريبا للجامعات

ارشادات تدريس للمحاضر 	 

شرائح عرض للمحاضر   	 

دليل معلم وقت الريشة  	 

خطط تدريس وقت الريشة   	 

مقاطع فيديو وقت الريشة 	 

امتحان نظري  	 

االجابة النموذجة لالمتحان النظري 	 

ملخص استكمال الطالب لوحدات المقرر 	 

استمارة تقييم الجانب العملي 	 

خطة درس فارغة  	 

حزمة ترويجية لوقت الريشة 	 

شهادات مقرر الجامعة للريشة الطائرة	 

 ارجوا مالحظة انه توجد نسخ مطبوعة لمصادر وقت الريشة متوفرة للبيع  ويمكن ان تطلب من االتحاد الدولي 
للريشة الطائرة            

 يوجد دورة تدريبية للمحاضرين الجامعيين الذين يرغبون في تدريس مقرر االتحاد الدولي للريشة الطائرة للجامعات 
 )وقت الريشة( للمزيد من المعلومات عن فرص التدريب و مكان اقامة الدورات يمكنكم االتصال ب جون شرير 

 )j.shearer@bwfbadminton.org( على البريد االلكتروني التالي )John Shearer(
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برنامج االتحاد الدولي لتدريس الريشة الطائرة للجامعات وصف مقرر الجامعات

الجامعات المعتمدة من االتحاد 
الدولي للريشة الطائرة

 الجامعات التي تطبق برنامج االتحاد الدولي للريشة الطائرة )وقت الريشة( في في المناهج الدراسية لمتدرب او طالب 
التربية البدنية والطالب تعليم ، سوف تتلقى شهادة االعتماد من االتحاد الدولي.

هناك مستويين من درجة االعتمادية:

الذهبية الفضية

تقييم شامل لتدريس المقرر تقييم شامل لتدريس المقرر

ترويج برنامج وقت الريشة ترويج برنامج وقت الريشة 

روابط تعاون مع االتحاد الوطني للريشة الطائرة روابط تعاون مع االتحاد الوطني للريشة الطائرة

الموظفين بالجامعة مؤهلين لتدريس المقرر



SHUTTLE
 TIME

دعم وترويج برنامج وقت الريشة

تشجع الجامعة بنشاط برنامج وقت الريشة  من خالل الملصقات وسائل التواصل االجتماعية، الشبكة الداخلية للجامعة الخ 

عضو هيئة التدريس المؤهل لتدريس مقرر وقت الريشة للجامعات 

يجب ان تمتلك الجامعة بحد ادني موظف واحد يكون مؤهال لتدريس الجوانب النظرية والعملية لمقرر وقت الريشة 
للجامعات 

يرجى مالحظة انه بإمكان الجامعات االستعانة بالخبرة التي يتمتع بها االتحاد الوطني لدعم تدريس المقرر .

مزيد من الروابط مع االتحاد الوطني

يتم توفير المزيد من فرص الطالب الريشة )التدريس، واللعب، والتطوع( من خالل الشراكة مع االتحاد الوطني الريشة 
الطائرة. 

التقارير

من أجل  ان تصل و تحافظ على االعتمادية التي يمنحها االتحاد الدولي للريشة الطائرة عل كل جامعة اكمال تقرير سنوي 
موجز. سيوفر االتحاد نموذج الستمارة التقرير المطلوب لجعل هذه العملية بسيطة وفعالة وال تستغرق الوقت الكثير.

سيكون للجامعات أيضا الفرصة إلرسال الصور وتسجيالت مقاطع الفيديو لمقرر وقت الريشة للجامعات الذي تم 
تدريسه ليستخدمه االتحاد .

الخطوات التالية

إذا كنت مهتما في تدريس مقرر االتحاد الدولي لوقت الريشة لتدريب طالب الجامعة  في جامعتك يرجى التواصل عبر 
البريد االلكتروني مع جون شيرر، مدير تطوير على j.shearer@bwfbadminton.org لطلب استمارة تسجيل جامعتك.

للحصول على أي أسئلة إضافية أو إذا كنت تحتاج إلى مزيد من المعلومات حول أي جانب عن المقرر يرجى االتصال 
بجون شيرر، وذلك باستخدام العنوان البريدي المذكور اعاله.
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