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 وصف البروامح األكاديمي        

 

مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً 
 تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 انثذَٛح ٔػهٕو انزٚاضحكهٛح انرزتٛح  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 انُظزٚحانؼهٕو  / انًزكش  ؼهًٙانمظى ان .2

أ اطى انثزَايط األكادًٚٙ  .3

 انًُٓٙ 
 ذمٛى انثزَايط األكادًٚٙ

 تكانٕرٕٚص اطى انشٓادج انُٓائٛح  .4

  :انُظاو انذراطٙ  .5
 طُٕ٘ /يمزراخ /أخزٖ 

 طُٕ٘ 

  انًؼرًذ   تزَايط االػرًاد .6

 ال ٕٚظذ انًؤشزاخ انخارظٛح األخزٖ  .7

 4/9/2117 ذارٚخ إػذاد انٕصف  .8

 األكادًٚٙأْذاف انثزَايط  .9

يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح فٙ  -

 كم يٍ يزؼهرٙ انُظز٘ ٔانرطثٛمٙ 
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرمٛٛى انًظرخذيح نهرأكذ يٍ ؼصٕل انطهثح ػهٗ يخزظاخ انرؼهى  -

 انًظرٓذفح 
يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح 
ٚكٌٕ ٔصف انثزَايط األكادًٚٙ تًصاتح يصذر يؼهٕياخ ألرتاب انؼًم ػٍ َٕػٛح خزٚعٙ انمظى  -

 خ انرٙ ًٚرهكَٕٓا .انؼهًٙ يٍ ؼٛس َٕع انًٓاراخ ٔ انماتهٛا
 

 

 

 

 
 



 انًطهٕتح ٔطزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى ٔانرمٛٛى ثزَايطيخزظاخ ان  .11

  االْذاف انًؼزفٛح  - أ
يظاػذج انطهثح نًؼزفح طزائك انرؼهى ٔانرؼهٛى ٔانرٙ ذظاػذْى ػهٗ ذؽمٛك يخزظاخ انرؼهى انًظرٓذفح  -1أ

    فٙ كم يٍ يزؼهرٙ انُظز٘ ٔانرطثٛمٙ

 يظاػذج انطهثح نًؼزفح انركُٛك انصؽٛػ نهًٓاراخ االطاطٛح ٔادائٓا. -2أ

يظاػذج انطهثح نًؼزفح ػاللح انثزَايط ٔػُاصزِ انذراطٛح ) انكٕرطاخ أٔ انًٕاد انذراطٛح ( يغ  -3أ

 انشٓادج انًًُٕؼح ٔانًؤْالخ انٕظٛفٛح انًظرمثهٛح

 ٔأطهٕب انرؼايم يغ انًؼالٍٛ.اكظاب انطهثح انًؼزفح انرايح تًفزداخ رٚاضح انخٕاص -4أ

 ثزَايط نخاصح تانا ٛحانًٓاراذاألْذاف  –ب 

 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد ػًهٛح داخم اإلطار انعايؼٙ . – 1ب 

 يظاػذج انطهثح ػهٗ ذطثٛك يا ذؼهًِٕ يٍ يٕاد َظزٚح خارض اإلطار انعايؼٙ . – 2ب 

 اكظاب انطهثح انًٓاراخ انؽزكٛح ٔطزائك ذؼهًٛٓا – 3ب 

 اكظاب انطهثح يٓاراخ لٛادج انًثاراج كًذرتٍٛ أ يشزفٍٛ ػهٛٓا -4ب         
 طزائك انرؼهٛى ٔانرؼهى      

 

 انطزٚمح انعشئٛح -
 انطزٚمح انكهٛح -
 انطزٚمح انًخرهطح -

 طزٚمح اإلنماء ) انًؽاضزج(

 
 طزائك انرمٛٛى      

 

 االخرثاراخ انرؽزٚزٚح  -
 االخرثاراخ انشفٕٚح  -
 االخرثاراخ انؼًهٛح )االدائٛح( -

 
 األْذاف انٕظذاَٛح ٔانمًٛٛح . -ض

 ذؼظٛى انؼًم انعًاػٙ ٔانًظأاج فٙ ذٕسٚغ انٕاظثاخ - -1ض         

 انًشاركح فٙ خذيح انًعرًغ يٍ خالل االػًال ٔانًشاركاخ فٙ يؤطظاخ انًعرًغ انًذَٙ -2ض

 صفاخ انمٛادج نذٖ انطهثح غزص-3ض

 غزص رٔغ االخٕج ٔانًؽثح تٍٛ انطهثح-4ض

 
 



 

 .انشخصٙ(األخزٖ انًرؼهمح تماتهٛح انرٕظٛف ٔانرطٕر  )انًٓاراخانًُمٕنح انرأْٛهٛح ٔ انًٓاراخ انؼايح-د 

 إتزاس شخصٛح انطانة تشكم ٚؼًم ػهٗ ذطٕٚزِ -1د

 سٚادج انصمح تانُفض نذٖ انطانة. -2د

 انًٕاْة انزٚاضٛح نذٖ انطهثح ٔصمهٓا تطزٚمح ػهًٛح ذُظعى يغ ذطٕراخ انٕالغ انؽانٙانكشف ػٍ -3د

خهك شخصٛح لٛادٚح لادرج ػهٗ ادارج انصف تشكم ٚؤْهٓا ػهٗ خهك ظٛم ٚرًرغ تانًٓاراخ ٔاالخالق -4د

 ٔاالَضثاط انزٚاضٛح.

 
 انظاػاخ انًؼرًذج           اطى انًمزر أٔ انًظاق ريش انًمزر أٔ انًظاق انًزؼهح انذراطٛح 

 ػًهٙ     َظز٘      

  2 رٚاضح انخٕاص رٚاضح انخٕاص انزاتؼح

 
 

 انرخطٛظ نهرطٕر انشخصٙ .11

 ٚؼًم انثزَايط ػهٗ ذطٕٚز شخصٛح انطانة األكادًٚٙ تشكم ٚرُاطة يغ طًٕؼاخ انذٔنح انؽذٚصح  -
 إتزاس َماط انمٕج نذٖ انطهثح تشكم ٚظًػ ػهٗ ذكٍٕٚ شخصٛح لٛادٚح فٙ انًظرمثم  -

 
 انًؼٓذ(األَظًح انًرؼهمح تاالنرؽاق تانكهٛح أٔ  )ٔضغيؼٛار انمثٕل  .12

 ٔانذ٘ يٍ خالنّ ٚكٌٕ انمثٕل فٙ انًزؼهح انعايؼٛح  يؼذل انطهثح فٙ انصف انظادص اإلػذاد٘ -
 انًزاكش انًرمذيح فٙ انثطٕالخ انًؽهٛح ٔانؼزتٛح ٔاٜطٕٛٚح )انهعُح االٔنًثٛح انؽصٕل ػهٗ اؼذ -

 
 أْى يصادر انًؼهٕياخ ػٍ انثزَايط .13

 انًصادر انؼهًٛح انًؼرًذج ضًٍ انًمزر انذراطٙ نهًزؼهح انرٙ ٚرى فٛٓا انرؼهٛى -
 انًُٓاض انذراطٙ انًؼرًذ يٍ لثم انٕسارج  -

 

 
 

 

 

 



 

 ومورج وصف المقرر

 المقرروصف 

 

 وعلوم الرياضةالبدنية كلية التربية  انًؤطظح انرؼهًٛٛح .1

 فزع انؼهٕو انُظزٚح    / انًزكش ؼهًٙ انمظى ان .2

 رٚاضح انخٕاص)انًزؼهح انزاتؼح اطى / ريش انًمزر .3

 ٕٚيٙ  أشكال انؽضٕر انًراؼح .4

 طُٕ٘  انفصم / انظُح .5

 ( طاػح121) )انكهٙ(ػذد انظاػاخ انذراطٛح  .6

 14/9/2117 ذارٚخ إػذاد ْذا انٕصف  .7

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.



 تُٛح انًمزر -8
 مخرخاث التعلم المطلوبت الضاعاث األصبوع

اصم الوحذة / أو 

 الموضوع
طريقت 

 التعليم
 طريقت التقييم

 2 االول

مقدمة تاريخية عن رياضة 
 المعاقين

تاريخ المعاقين في العصور 
القديمة والوسطى والعصر 

 الحديث
 تاريخ االلعاب للمعاقين

 ادائيت المحاضرة 

 2 الثاوي

االسباب مفهوم االعاقة)
 والعوامل(

 تصنيفات االعاقة
 اختيار االلعاب الرياضية للمعاقين

 
 كليت

 خزئيت
 ادائيت

 2 الثالث

االنشطة الرياضية 
 المعدلة)مفهوم،اساليب،اسس(

 تصنيفات رياضة المعاقين
 ادائيت كليت 

 2 الرابع

 االعاقة الحسية
اعاقة كف البصري 

 )اسباب،تصنيف(
 التدريب الرياضي للمكفوفين

االنشطة الرياضية التي تتناسب 
 مع المكفوفين

 كرة الهدف للمكفوفين

 ادائيت خزئيت 

 2 الخامش
كرة الهدف للمكفوفين)جانب 

 ادائيت كليت  تطبيقي(

 2 الضادس
كرة الهدف للمكفوفين)جانب 

 تطبيقي(
 ادائيت خزئيت 

 2 الضابع

 االعاقة الحسية
 اعاقة الصم والبكم
المناسبة للصم االنشطة الرياضية 

 والبكم

 ادائيت كليت 

 2 الثامه
 االعاقات الجسمية

 ادائيت خزئيت  اعاقات الجهاز العصبي-0



  c.pالشلل المخي

 الصرع

 2 التاصع

 االعاقات الجسمية
اعاقات الجهاز العضلي -7

 والعصبي
 اصابات الحبل الشوكي

 الشلل الرباعي والنصفي السفلي

 ادائيت كليت 

 2 العاشر
االنشطة الرياضية للمصابين 

 ادائيت خزئيت  بالحبل الشوكي والعمود الفقري

 2 الحادي عشر
 اعاقة البتر)اسباب ،تصنيف(
 ادائيت كليت  االنشطة الرياضية للمبتورين

 2 الثاوي عشر

شلل 
االطفال)مفهوم،اسباب،االنشطة 

 الرياضية المناسبة
 ادائيت خزئيت 

 2 الثالث عشر
وضع كرة الطائرة من 

 ت+ شفويتادائي كليت  الجلوس)تطبيق عملي(

  الرابع عشر
كرة الطائرة من وضع 
    الجلوس)تطبيق عملي(

الخامش 

 عشر
2 

االنشطة الرياضية المناسبة 
باالمراض  للمصابين

 السكر المزمنة)مرضى القلب،
 ت+تحريريتادائي  

الضادس 

 عشر
 ت+ شفويتادائي كليت  امتحان 2

 2 الضابع عشر
الضمور العضلي وسوء التغذية 

 ادائيت خزئيت  العضلية

  كرة السلة على الكراسي)تطبيق( 2 الثامه عشر
 ادائيت كليت

  كرة السلة على الكراسي)تطبيق( 2 التاصع عشر
 ادائيت خزئيت

 ادائيت كليت  التأهيل)مفهوم،انواع،مراحل( 2 العشرون

الحادي 

 والعشرون
2 

برامج التأهيل الحركي 
 ادائيت خزئيت  للمعاقين)الجزء االول(

الثاوي 

 والعشرون
2 

برامج التأهيل الحركي 
 للمعاقين)الجزء الثاني(

 ادائيت كليت 



الثالث 

 والعشرون
2 

برامج تعليم المشي للمعاقين 
باستخدام الوسائل المساعدة 

)جانب نظري+تطبيقي( الجزء 
 االول

 ادائيت خزئيت 

الرابع 

 والعشرون
2 

برامج تعليم المشي للمعاقين 
باستخدام الوسائل المساعدة 

)جانب نظري+تطبيقي( الجزء 
 الثاني

 ادائيت كليت 

الخامش 

 والعشرون
2 

 انواع الكراسي للمعاقين
االجهزة المساعدة ودورها في 

 الحد من االعاقة
 ادائيت خزئيت 

الضادس 

 والعشرون
2 

االعاقة العقلية)مفهوم 
 ،تعريف،اسباب(

اهداف التربية الرياضية 
 للمتخلفين عقليا

 االنشطة الرياضية المناسبة

 ادائيت كليت 

الضابع 

 والعشرون
2 

متالزمة 
 داون)مفهوم،اسباب،تصنيف(
 مرض التوحد)مفهوم،اسباب(

اهمية النشاط البدني لمرضى 
 التوحد 

 ادائيت خزئيت 

الثامه 

 والعشرون
 ادائيت كليت  امتحان 2

التاصع 

 والعشرون
 شفويت المحاضرة  مناقشة تقارير 2

 الثالثون

 

 

 

 

2 

 مناقشة تقارير
 الكليت 

 ادائيت

 

 

 

 انثُٛح انرؽرٛح  -9

 رٚاضح انخٕاص - ـ انكرة انًمزرج انًطهٕتح 1

 )انًصادر(  ـ انًزاظغ انزئٛظٛح 2

 رٚاضح انخٕاص -



 
 
 
 

 اـ انكرة ٔانًزاظغ انرٙ ٕٚصٗ تٓا                

 ( انًعالخ انؼهًٛح , انرمارٚز ,.... ) 
 انرمارٚز  –انزطائم ٔاالطارٚػ ٔانثؽٕز انًُشٕرج

 

ب ـ انًزاظغ االنكرزَٔٛح, يٕالغ االَرزَٛد 

.... 
 انًؼُٛح تزٚاضح انخٕاصانًزاظغ االنكرزَٔٛح  –االَرزَٛد 

 خطح ذطٕٚز انًمزر انذراطٙ  -11

انؽذٚصح ٔأخز انثؽٕز انؼهًٛح انرٙ  يٍ خالنٓا ٚرى   ٚرى االطالع تشكم دٔر٘ ػهٗ انًصادر انؼهًٛح -

 ذطٕٚز انًُٓط انًمزر


