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ععععري  والطري  ععع ععع عع عععععطرط  االولل  وطري التدطر السع ععع ععع عع يهدف هذا المقرر الي تعريف الطالب بمفهوم االسع
  –  ذوى الفئط  الططصع  بمر  ططر  او حطد  او صعدمط  او تجعت ط   العلمل  للتدطر ري حطل  اصعطب

عع   و هم   ععع ععع عع عععطرط  االولل  م  العطدييا وذوى الفئط  الططصع ععع ععع عع كمط يهدف الي تزويد الطالب بأهم طري االسع
ععط د  ري  ععع عع عععطرط  االولل  ال كذلل تزويد الطالب بطلمعلومط  اليطرل  للمسع ععع عع ععتطدم ري ااسع ععع عع االدوا  التي تسع

ععطد وتو ل  اال ععع ععع عع عع    ارجع ععع ععع عع عععطرط  االولل  م   طفطلهم ما ذوى الفئط  الططصع ععع ععع عع عععععر تحو طري واتواا االسع ععع عع سع
 االسعطرط  االولل  وتوا اال طق  او االضطراب    –االسعطرط  االولل  ومراحر التمو 

  Phys119التربية الرياضية في مجال الفئات الخاصة  - 2

الي تزويد الطالب بطلمهطرا  تحو كلفل  اسععتطدام الترةل  الريطضععل  ري ترةل   يهدف دراسعع  هذا المقرر    -
ععع    عععب    -وتعللم وتأهير األطفطل ذوي الفئط  الططصع عععطف المهطرا  المتطسع كمط تهدف إلي تدريبهم  لى ايتجع

حسععب امكطتطتهم وقدراتهم ورخ ططم مدروسعع  وةرامص ططصعع  بور  الوصععول  رضععر مسععتوىال وا  دادهم 
 طم  واالتدمطج ري الم تم  للحلط  الع 

عع ال   - ععع ععع عع عععععح  ذوى الفئط  الططصع ععع عع عع  مط يرتبم متهط بصع ععع ععع عع ععر الللطق  البدتل  وةططصع ععع ععع عع تهدف إلى تتمل   تطصع
عععط  البدتل  طوال رترا  حلطتهمال  عععطركتهم ري األتجع والمحطرظ   ليهط وتقدير مهطراتهم الحركل  بمط لعزز مجع

عع  المر  عع ععطهلم المعررلع عع عع  والمفع عع ععطبلع عع ععط  االي ع عع ععطهع عع عع  االت ع عع تتملع ععدتي  م   عع البع ععط   ععع ععع ععع ععع عع التجع عع   ععع ععع ععع ععع عع ععطرسع عع عع  بممع عع  تبطع
مكطتطت   ا طريخ المجععطرك   - تحقيخ التمو المتيطمر والمتزا للفرد إلى  قصععى مط تسععم  ب  اسععتعدادات  وا 

  الفعطل  ري األتجط  الريطضل  التي تتتطسب م  طصطئص كر رئ  ما الفئط  الططص 
ععط   -  ععع عع عع  التجع ععع عع عععععي ما طالل رةم مطد  الترةل   تزويد الطالب بطلمفطهلم المعررل  المرتبط  بممطرسع عع الريطضع

عععور الذهتي ل دا  واادرال  عع عععور الحركي والتصع عع عععل  بطلمواد األطرى وتطوير العمللط  العقلل  كطلتصع عع الريطضع
 الحركي والبصري والسمعي للمهطر  الحركل  المتطسب  لير رئ  

عععح ا وترتيز الللطق  البدتل   لى الع  -  ععع عع عععط   تطوير الللطق  البدتل  المرتبط  بطلصع ععع عع عععح  والتجع ععع عع الق  بيا الصع
عع  وتتمل  التوارخ   -البدتيال   ععع ععع ععع عع ععطب  الطالب مهطرا  الللطق  البدتل  لذوي الفئط  الططصع ععع ععع ععع عع العمر  لى إيسع

ععععبي ععع عع ععععلي العصع ععع عع ععع     -العضع ععع عع ععععط  الريطضع ععع عع تهيئ  الفرص للتالميذ لتتمل  مهطراتهم وطبراتهم ما طالل األتجع
  والترولحل   



  لمتتمل  الروح الريطضل  والسلول الريطضي السل - 
تكطر الذا    - تجعععر الو ي الريطضعععي والصعععحي   -تدريب التالميذ  لى احترام القوا د واألتظم  والتعطوا وا 

ععع   ععع ععع ععع عع ععطصع ععط  الطع ععذوى الفئع عع  لع ععطمع عع   ع ععلع ععع ععع ععع عع ععطضع عع  ريع ععطرع ععذ  قع عععطب التالميع ععع ععع ععع عع يسع ععيا وا  ععع ععع ععع عع ععدرسع ععذ والمع   -بيا التالميع
عع  بقلمت  بيا  رراد م تمع  ممط لعطل  الحطرر لز  - ععع ععع عع عععععطل لدى ذوى الفئط  الططصع ععع عع يطد  قدرات   تيويا إحسع

  واستواللهط ري االرتقط  بتفس   
  تعريف الطالب بطآل طر السلبل  المرتب   لى و ود اا طق  سوا  كطت  آ طر تفسل   و ا تمط ل    -
  تعزيز السلوكلط  التي تعيا ذوى الفئط  الططص   لى  ا لكوا مواطتط صطلحط  -
 طضل  لدى ذوى الفئط  الططص    حسا استوالل  وقط  الفراغ ري األتجط  والهوالط  الري -
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ععععي  المرتبم   ععععراا التفسع ععل   والصع عع ععئ  ال تسع عع عع  هذا المقرر الي تعريف الطالب بمفهوم التتجع عع يهدف دراسع
ععع  مرحل ق بطلمراهق ق   ععع عع عععلول متطلبط   كر مرحل  ما    -بمراحر التمو وططصع ععع عع مراحر التمو رلمط يطص السع

عع    عع  ما الدور ال تسععي   -ال تسعععي لذوى الفئط  الططصع تعريف الطالب بطري تمكيا ذوى الفئط  الططصع
ععععل  بيا الذكور واالتط    ععع عع تزويد الطالب ببع  المعطرف والمعلومط    -والفروي التو ل  البيولو ل  والتفسع

تتجئ   طفطل  لحمطيتهم مستقبال ما الوقوا ري المجكال  حول المفطهلم ال تسل  وارجطد االسر  تحو كلفل   
تعريف الطالب بتو ل  االضعطرابط  والمجعكال  ال تسعل  لذوى الفئط  الططص    –واالضعطرابط  ال تسعل   

ععع    – عع عععي الطططت لذوى الفئط  الططصع عع عععول ال تسع عع برامص الت قيف    –طري التدطر والتدريب  لى طف  السع
  ال تسي ورخ البرامص الترةول   
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السلول الصحي للتوذل  السللم  لذوى   –تعريف الطالب بقوا د التوذل  السللم  لذوى الفئط  الططص  
التظطم الوذائي الصعحي لير رئ     –التوذل  وتوا االضعطراب ري م طل الفئط  الططصع     –الفئط  الططصع   

ععع    ععع عع عععطلص والحد  ما ذوى الفئط  الططصع ععع عع عععتطدم  م  ذوى الفئط     –ورخ التجع ععع عع طري وادوا  التوذل  المسع
 المجكال  السلوكل  والتوذل       –الوضعل  السللم  والصحل  لتوذل  ذوى الفئط  الططص    –الططص  
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عععع عع ععععط د هذا المقرر الططلب  لي اسع عع ععععل  واالت طهط  التظري  ري م طل  لم لسع عع ععععطسع عع تلعطب المفطهلم األسع
التفط ر م  المسعت دا  والمتويرا  العطلمل  التي لهط صعل     -التفل الترةوي وططصع  لدى الفئط  الططصع  



عع    ععع ععع ععع عع األطر التظري  المطتلفع  ري إططر  لم  -بم عطال   لم التفل الترةوي ري م عطل ذوى الفئعط  الطعطصع
المهتل  ري هذا الم طلل  -التفل الترةوي ععع   عععلكولو ي والممطرسع تمطذج   -عدد  طالقلط  البح  الترةوي السع

ألتواا األسعطليب الترةول  لدى ذوى الفئط  الططصع   والمتطهص البح ل  األسعطسعل  المسعتطدم  ري ميداا  لم 
 التفل الترةوي 
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عععع   تعريف الطالب بتأ  ععع ععع عع ععععبل  والمزا ل  لذوى الفئط  الططصع ععع ععع عع   –ير االدول  والعقطقير  لي الحطل  العصع
عع   ععع ععع عع عععععطراب ري م طل الفئط  الططصع ععع عع تعريف الطالب بطآل طر المترتب   لي    –االدول  والعقطقير وتوا االضع

ععع    عع ععع  م  ذوى الفئط  الططصع عع عععكر طططت  ططصع عع اال طر ال طتبل  للعقطقير وتوا   –تتطول الدول  والعقطقير بجع
ععلوكل   اال عع     –ضعععطرابط  السع ععلول العدواتي وال تسعععي لذوى الفئط  الططصع االدول  والعقطقير   –العقطقير والسع

عع    عع    –والمكمال  الوذائل   ري م طل الفئط  الططصع االدول    –العقطقير و تمط  التعلم لذوى الفئط  الططصع
 و  هز  ال سم لذوى الفئط  الططص   
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عععل    عععلوكل  والتفسع عععبل  والسع عععطرابط  العصع عععطلص والعالج ري م طل االضع تعريف الطالب بطري الوقطل  والتجع
عع   ععع ععع ععع عع ععل  واال تمط ل  والورا ل   –للعطدييا ولذوي الفئط  الططصع ععع ععع ععع عع تعريف الطالب بطلعوامر البيولو ل  والتفسع

عععكطتل ي والبيئل  والتطريطل  المرتبط  بطال عع ععع  والدلموغرارل  )السع عع عععطرابط  ري م طل الفئط  الططصع عع تعريف    –ضع
ععل  بهذا المقرر  ععط  وال معلط   ذا  الصع ععسع رريخ العمر ري تدريب    –مصعععطل  طب تفل االطفطل والماسع

 وتأهير ذوى الفئط  الططص   
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بمفعععطهلم   الي تعريف الطالب  ععععع  هعععذا المقرر  عع عع عع عع عع الحمعععطلععع    –الر عععطلععع  اال تمعععط لععع   يهعععدف دراسع
عععععععرهم   –اال تمعط لع    عع عع عع عععععع  واسع عع عع عع عع ععععععطئي   -االما اال تمعط ي  لعذوى الفئعط  الطعطصع عع عع عع عع دور االطصع

اال طر    –التتمل  اال تمط ل  والفئط  الططصععع    –اال تمط ي م  ذوى الفئط  الططصععع  و سعععرهم  
عععععع     عع ععععععر  مما لديهم رئ  ما الفئط  الططصع عع والفئط     االدا  اال تمط ي -اال تمط ل   لى االسع

تعريف الطالب بأهداف الر طل  اال تمط ل     -الدور اال تمط ي والفئط  الططص     –الططص   
المجعكال     –المسعاولل  اال تمط ل  واالسعر  لذوى الفئط  الططصع    -للفئط  الططصع  و سعرهم   

 اال تمط ل  واالسري  لدى  سر ذوى الفئط  الططص   
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ععععع  ما المتظور   عع عععععطلط ذوى الفئط  الططصع عع عععععطئر اال الم ري تتطول قضع عع تعريف الطالب بدور وسع

تعريف الطالب بطلصععععور  الذهتل     –السععععلطسععععي    –الحقوقي  –التفسععععي    –اال تمط ي    –الطبي  
اال طر التفسععععل  واال تمط ل  للتتطول االي طبي والسععععلبي   –لذوى الفئط  الططصعععع  لدى ال مهور  

التوطل  اال المل  لماسعععسعععط  ومرايز و معلط  ذوى الفئط    –لقضعععطلط ذوى الفئط  الططصععع   
ععععع    عع عع عع عع ععععع     –الططصع عع عع عع عع القواتيا والحقوي ودور   -اال الم وتمطذج تط ح  ما ذوى الفئط  الططصع

ععععع    عع عع عع عع عععععرهط رلمط يطص حقوي ووا بط  ذوي الفئط  الططصع عع عع عع عع عععععطئر اال الم ري تجع عع عع عع عع الو ي    –وسع
عععععع  وح عع عع بذوي الفئط  الططصع ري م طل  -قوقهم الم تمعي  ععععععتطدم   عع عع ععععععملط  والمفطهلم المسع عع عع المسع

 اال الم والتي ترتبم بذوي الفئط  الططص   
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عععععع  )المكفوريا  عع عع ععععععملمط  المعمطري  لذوى الفئط  الططصع عع عع ععععععل التصع عع عع ذوى   –تعريف الطالب بأسع

الهتدسعععل  لماسعععسعععط  ومبطتي ذوى    ضععععطف السعععم  –المجعععكال  الحركل        ي  االجعععتراطط  
البيئ  الداطلل      -التصعععملمط  المعمطري  لمدرال ورصعععول الدمص الجعععطمر    -الفئط  الططصععع  

 –لمسعععطيا ذوى الفئط  الططصععع  داطر المدرال والماسعععسعععط  التي تالئم ذوى الفئط  الططصععع  
ري المدرال والتوادي    لذوى الفئط  الططص   المبطتي والتصملمط  الهتدسل  
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اللووي   التفل  بمفهوم  لم  تعريف الطالب  الي  المقرر  هعععععذا  اللوععععع     –يهعععععدف    -وظعععععطئف 
تتطج اللو   -لفرد ل  والعصعععبل  الحيول   التفسعععل بطلعوامر   األسعععل    -ايتسعععطب واسعععتطدام ورهم وا 

 -والتفسعععل  للو ال  تعريف الطالب  بمكوتط   لم اللو  التفسعععي العمللط  المعررل  ا   فلسعععفل ال
ععععععي التطويري   عع عع عع ععععععط   لم اللو  التفسع عع عع عع تطور اللو  لدي االطفطل العطدييا وذوى الفئط    -  دراسع

اال طر التفسل  المترتب     –المتطهص الططص  بدراس  اللو    -تظريط  ايتسطب اللو     –الططص   
   لي المجكال  اللوول   

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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بعطل    ري الحمعطلع  والوقعطلع  يهعدف هعذا المقرر الي تزويعد الطالب  مععطرف حول البيئع  العداطللع  
حول دور البيئع    ما ات عطب  طفعطل غير الععطدييا ) بيئع  الرحم ي  التزويد الطالب بطلمعلومط  
الططر ل   ري التأ ير  لي الصعععععح  ال سعععععمل  والتفسعععععل  ل طفطل ال التلو  ودور  ري االصعععععطب   

ال التتجععئ  الوالدل  ودورهط ري االصععطب   بطلعطقط  ال البيئ  الحطضععت  ودورهط ري الموهب    واالبداا 
ال البيئل  ذا  الضععوو  والصععرا ط  سععوا  االسععري  او   بطا طقط  والتوارخ التفسععي واال تمط ي 

عععععععط ط  التوول     –الم تمعل    عععععع  ال ااجع ععععععمم الوذائي والفئط  الططصع الحروب واال طقط  ال التسع
 مول والحطسب االلي والفئط  الططص      والفئط  الططص  ال  الرسوم المتحرك  و  هز  المح
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 –موضو ط    – هدار    –يهدف هذا المقرر الي تزويد الطالب بمفهوم  لم التفل السلطسي  
ول السلطسي لذوى  السل  –ماسسط  التتجئ  السلطسل  للعطدييا وذوى الفئط  الططص     –تطريط  

الحقوي والوا بط  لذوى الفئط     –المجطرك  السلطسل  لذوى الفئط  الططص    –الفئط  الططص  
لذوى الفئط  الططص   –الططص    الفئط  الططص     –الدور السلطسي  االغتراب    –القلطد  لذوى 

و سرهم   الططص   الفئط   لذوى  واال تمط ي  السلطسل    –السلطسي  والمجطرك      اال طقط  
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الفنية     : ليإ يهدف دراسة مقرر مفهوم التربية 

الخاصييييييييية   - العاديين وذوى الفئات  التعبيرية واإلبداعية عند األطفال  التعريف بأهمية التربية   -تعريف الطالب بالنواحي 
االنفعالي -ية  الفن الفنية منها االت ان  الطالب موضيييوعات التربية  تنمية  -  التعبير عن المشيييكالت دون ضيييب    - يدرس 

االنفعال  -  الحواس الذات    -يالتنفيس  التوافق -تحقيق  الفئات   -  تحقيق  خصائص فنون األفراد غير العاديين  من ذوى 
الخاصة   العالج بالفن لذوى    -الخاصة  الخاصة. -الفئات  الفئات   المسرح وذوى 

 


