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 كلية الحلة الجامعة االهلية المؤسسة التعليمية .1

 التربية البدنية وعلوم الرياضة    / المركز علمي القسم ال .2

 رياضة الخواص اسم / رمز المقرر .3

 اسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 سنوي الفصل / السنة .5

 ساعة 30 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .6

 2021/    7/    9 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

 

 تطوير الجوانب المعرفية للطلبة في معرفة ذوي االحتياجات الخاصة - 1

 تطوير الجوانب المعرفية فيما يخص مفاهيم االعاقة واقسامها  - 2

 تطوير الجوانب العلمية في فهم العوامل الموثره على ذوي االحتياجات الخاصة - 3

 فهم تقسيمات االعاقة ومراحل تطورها لدراستها وتحليلها بشكل علمي - 4

 فهم وتفسير مظاهر االعاقة وتاثيرها في المجال الرياضي - 5

 رياضي الخاص بهافهم وتحليل مفهوم االعاقة وتصنيفها وطرق اعداد البرنامج ال - 6

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.



 

 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .10

  هداف المعرفية األ -أ

      بناء المعرفة العلمية للطلبة حول العالقة بين نوع االعاقة واالداء .  -1أ

   تؤثر التي العوامل معرفة المعاقين خصائص لمعرفةبناء مفهوم واضح للطلبة    - -2أ

 .الحياة  في توافقهم طريق وفي سلوكهم، أساليب وفي نموهم في    

  في للمعاقين كالتغير السلوكية الظواهر التغيرتطوير المعرفة العلمية للطالب لمعرفة  -3أ

 . األداء سرعة في التغير االستيعاب أو

 معايير مثل المختلفة مراحله وخالل مظاهره كافة في التطور للمعاق معايير تحديد  - -4أ

 . واالجتماعي واالنفعالي والعقلي الجسمي النمو

 التالميذ المعاقين بين الفردية للفروق المدرس إدراك في بناء المعرفة العلمية التطبيقية  -5أ

   قدراتهم في يختلفون وأنهم

  .  ونوع ومقدار االعاقة والجسمية العقلية وطاقاتهم

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  نتجت عنها االعاقة.  التي والعضوية الوراثية العوامل إطار في الفرد سلوك دراسة - 1ب   

 فهم وتفسير كيفية حدوث االعاقة والسبل الكفيلة بتخفيفها والتغلب عليها . - 2ب 

 سواء فيه تؤثر التي المختلفة البيئية العوامل إطار المعاق في الفرد سلوك دراسة   -  - 3ب 

    فسلجية . أو جسدية العوامل هذه  كانت

 طرائق التعليم والتعلم      

 طريقة المحاضرة – 1

 طريقة المناقشة – 2

 طرائق التقييم      

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2

 مشروع فردي او جماعي – 3



 

 

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

هو نوع من التفكير في أي موضوع، محتوى، أو مشكلة، :  الناقدتعريفات التفكير  -1ج  -1ج

لية نظامه المؤروث والتي يقوم بها المفكر لتحسين نوعية تفكيره باألخذ على عاتقه بمهارة مسؤ

 من التفكير وفرض معايير عقلية عالية عليه"

ة "، من الوسائل التي نستخدمها في كافة العلوم " المالحظ:   مهارة المالحظة -2ج

والمالحظة العلمية الموضوعية هي الوسيلة التي تمدنا بالمعلومات التي نعتمد عليها في 

تقدمنا العلمي، لذلك تحديد دقة المالحظة في غاية األهمية نظرا لما يترتب عليها من نتائج 

 واستنتاجات وتوصيات.

والفجوات الموجودة في هو عملية اإلحساس بالمشكالت، :   التفكير اإلبداعيمهارة  -3ج

المعلومات وتحديد مواطن الضعف بحثا عن الحلول، ووضع التخمينات أو صياغة 

الفرضيات واختبار وإعادة اختبار صحة الفروض واالحتماالت وأخيرا الوصول إلى 

 . النتائج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة – 1

 طريقة المناقشة – 2

 طرائق التقييم    

 

 االمتحان – 1

 التقارير االسبوعية – 2

 مشروع فردي او جماعي – 3

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

 الزيارات الميدانية لدور التأهيل  -1د

 االطالع على احدث طرق التدريب الرياضي للمعاقين -2د



 

 

 الدورات والندوات الخاصة بالتعامل مع شريحة المعاقين -3د

    -4د



 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / 

 أو الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

مدخل في رياضة  2 1

 المعاقين

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

تعريف االعاقة  2 2

 واسبابها

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

رياضة  انواع االعاقة  2 3

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

رياضة  العاب المعاقين 2 4

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

التدريبات الخاصة  2 5

 بالمعاقين

 رياضة

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

اسس التربية الرياضية  2 6

 المعدلة

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

اساليب تعديل االنشطة  2 7

الرياضية لذوي 

 االحتياجات الخاصة

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

انواع وي االحتياجات  2 8

الخاصة وااللعاب 

 الرياضية المناسبة لها

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

اهم البرامج والتدريبات  2 9

 الرياضة للمعاقين

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

اهداف رياضة  2 10

 المكفوفين

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 رياضة ذوي االحتياجات الخاصة / ويكيبيديا

رياضة ذوي االحتياجات الخاصة / المكتبة الرياضية 

 العربية

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 اعتماد المصادر الحديثة في تدريس المقرر -1

 الزيارات الميدانية لمراكز التأهيل  -2

 االطالع على اهم طرق التدريب الحديثة للمعاقين -3

التأهيل الرياضي لذوي  2 11

 االحتياجات الخاصة 

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

العاب الساحة والميدان  2 12

 للمعاقين

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

رياضة  البارالمبية  2 13

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

االلعاب الفرقية  2 14

 للمعاقين 

 رياضة

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

ادارة درس التربية  2 15

 الرياضية للمعاقين

رياضة 

 الخواص

 االمتحان المحاضرة والمناقشة



 

 البحث في دراسات علم النفس للتعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة  -4

حث طلبة الدراسات العليا لتناول موضوعة ذوي االحتياجات الخاصة في الرسائل  -5

 واالطاريح

 

 


