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       جامعة الملك سعود- المؤسسة التعليمية  -

 

 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني –القسم  /الكلية -

 تحديد المقرر والمعلومات العامة ( أ 

 300تتب   النشاط البدني لذوي االحتياجات الخاصة:  اسم المقرر و رقمه – 1

 

 اعة معتمدةس 2: المعتمدة الساعات – 2

 

 والنشاط البدني علوم الرياضة  :البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3

 (إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في برامج عدة يجب ذكرها فضال عن ذكر البرامج)

 

 عضو هيئة تدريس متخصص: اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر – 4

 

 سادسال المستوى : ى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيهالمستو – 5

 

 يوجد ال –( إن وجدت) المقررالمتطلبات المسبقة لهذه  – 6

 

 اليوجد-( إن وجدت) المقررالمتطلبات المصاحبة لهذه  – 7

 

 .التعليمية للمؤسسة الرئيسي المقر في يكن لم إن المقرر تدريس مكان – 8

 

مع استخدام المصطالحات العلمية باللغة االنجليزية أو  اللغة العربية .رتدريس المقر لغة –9

 الالتينية.

 

  :األهداف ( ب 
  

 :وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر – 1

 الفرق بين التربية البدنية العامة والتربية البدنية الخاصة -1

  الخاصة االحتياجات لذوي المناسبةالحركي  التعلم ستراتيجياتوا ساليبوأ أهداف  -2

األنشطة البدنية وعالقتها بالنواحي الصحية والفسيولوجية لدى أفراد ذوي االحتياجات  -3

 الخاصة

 اإلختبارات الحركية األساسية لذوي اإلحتياجات الخاصة  -4

 أنواع رياضات المعاقين الترويحية والتنافسية -5

 .تمع باألفراد من ذوي االحتياجات الخاصةدمج المعاقين في المجتمع وعالقة المج -6

 واالختبارات الحركية ومعايير اإلختبارات الجيدة. والتقويم القياس أنواع -7

 ( ومنوذج  ) 

 توصيف املقرر 
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إدارة سلوك األشخاص ذوي اإلعاقة وكيفية تنمية التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق  -8

 والرقابة في المنشآت الخاصة

تلفة من حيث طبيعتها ودرجتها ، والتعرف على يهدف هذا المقرر إلى اإللمام باإلعاقات المخ

والتعرف على أهمية  ، ومواقف المعلمين تجاه الدمج التعليمية المناسبة لهذه الفئات األساليب

 والتقويم القياس مبادئاإللمام بمع  ، الخاصة االحتياجات لذويتوفيرالخدمات والمرافق الخاصة 

 لهم.

 

المقرر ا في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين تنفيذه خطط يتمصف باختصار أية  – 2

االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة : مثال)

 (:االنترنت، والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال
هو جديد وحديث في مجال النشاط البدني لذوى  التأكد من مواكبة محتوى البرنامج لكل ما

ً ألحدث ما نشر في الدوريات العلمية والمواقع االلكترونية والبحوث  االحتياجات الخاصة وفقا

 العلمية والمؤتمرات ورسائل الماجستير والدكتوراه.
  

وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي : مالحظة: )وصف المقرر( ج 

 (فقسير
 

  المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 

 2 1 الخاصة البدنية يةبوالتر العامة البدنية التربية بينالفرق  -1

 المناسبةالحركي  التعلم ستراتيجياتوا ساليبوأ أهداف -2

 الخاصة االحتياجات لذوي
2 4 

 4 2 .ة البدنية تصميم البرنامج الفردي لألنشط -3
واالختبارات الحركية و معايير  والتقويم القياس أنواع -4

 اإلختبارات الجيدة
1 2 

 2 1 أنواع الرياضات المدرسية الخاصة بالمعاقين -5
 2 1 اإلختبارات الحركية األساسية لذوي االحتياجات الخاصة -6

 2 1 أنواع رياضات المعاقين الترويحية والتنافسية. -7

عالقة األنشطة البدنية بالنواحي الصحية والفسيولوجية  -8
  .لدى أفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

2 4 

عالقة المجتمع باألفراد من دمج المعاقين في المجتمع و -9
 ذوي االحتياجات الخاصة وكيفية توفير الخدمات لهم.

2 4 

  التخطيطإدارة سلوك األشخاص المعاقين وتنمية  -10
 في المنشآت الخاصة الرقابةو التنسيقو  القيادةو التنظيمو

2 4 

 
 

 (: )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسيالمقرر مكونات  – 2

التدريب  /الميداني  /العملي  الدروس الخاصة  المحاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

ساعة نظرية  30

 بالفصل الدراسي
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هنا المعدل  )المطلوباألسبوع  الطلبة فيساعات تعلم متوقعة من  /إضافية خاصة دراسة – 3

 للفصل الدراسي(ساعة ) 75: (المتطلبات المحددة في كل أسبوع الدراسي وليسالمتوقع للفصل 

 

 التعلم مجاالت أو نطاقات في التعلم نتائج تطوير – 4

 :    ضيح لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب تو

 . تطويرها أجل من المقرر صمم ات التيالمهار أو موجز للمعرفة ملخص  -

 . اتالمهار أو المعرفة تلك لتطوير استخدامها المطلوب التعلم الستراتيجيات وصف -
  .المعني المجال في التعلم نتائج لتقييم المقرر في المستخدمة الطالب تقييم طرق -

 

 ــة المـــــــــــعــرفـ –أ 

 

 .وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها من المقرر 
وطرق  ساليببطبيعة اإلعاقات ودرجتها ونوع االختبارات المناسبة لها ، وبأ اإللمام -

 . تدريس كل إعاقة وفقا لخصائصها
 بأهمية دمج األفراد من ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة والمجتمع وكيفية  اإللمام  -          

 توفيرالخدمات لهم            

 

 التعليم )التدريس المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة. إستراتيجية 
 المحاضرة  -

 يةاإلضاف ة  يالقرائ المواد 
 

 .طرق تقييم المعرفة المكتسبة 
 االختبارات التحصيلية -

 

 (اإلدراكية)المهارات المعرفية  –ب  -        
 

 :لوب تطويرهاالمهارات المعرفية المط - 1

 سلوكية(و ذهنية،وجسمية ، و) حسية، المختلفة  اإللمام بخصائص وسمات اإلعاقات - 

 اإللمام بأساليب وطرق تدريس كل أعاقة وفقاً لخصائص كل منها. - 

 كل أعاقة . أفرادالبدنية التي تتناسب مع قدرات  األنشطةاإللمام بمحتوى برامج  - 

 

 :خدمة في تطوير المهارات المعرفيةاستراتيجيات التعلم المست -2

 المحاضرات . - 

         الخارجية تالقراءا - 
 على المواقع االلكترونية المرتبطة بمحتوى المقرر. اإلطالع - 

 

 :طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة –3

 النهائي(و االختبارات التحريرية ) الفصلي، - 

  تقارير األنشطة التدريسية. - 
 المناقشات داخل المحاضرة(وقييم كراسة المحاضرات ) اإللمام بالنقاط الجوهرية ت - 
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 والمسئولية ( الشخصية)البينية مهارات العالقات   –ج 

 

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب   – 1

 :  تطويرها

 الء داخل مجموعات عمل صغيرة.القدرة على الحوار والمناقشة مع الزم -

 المجموعة وتقديمها بالشكل المطلوب. أفرادة دياقالقدرة على  -

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات - 

 داخل المجموعات اتمناقش فيالطالب  إشراك- 

 أعطاء فرصة لكل طالب لقيادة المجموعة,-

 :بة لمهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل المسئوليةطرق تقييم اكتساب الطل – 3

 تقويم المناقشة داخل كل مجموعة. -   

 ة وطريقة قيادة رئيس فريق المناقشة.دوجتقويم  -            

 
 (:العددية)وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية  االتصال،مهارات  –د 

  

 : تصال المطلوب تطويرهاوصف المهارات العددية ومهارات اال – 1

 مهارة صياغة محتوى المحاضرات )كراسة المحاضرات(. -

 التواصل الشفهي أثناء المناقشة والتحليل. -

 التدريبية )ربط المفاهيم التي تم تدريسها بأخرى خارجية( األنشطةكتابة وصياغة -

 

 :استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات - 2

 تم مناقشته أثناء المحاضرات. ف الطالب بعمل كراسة محاضرات وتدوين ماتكلي - 

 تكليف الطالب بالدخول إلى المواقع االلكترونية ذات الصلة بموضوع المحاضرات. - 

 ات الخارجية وفقاً الختبار الطالب ضمن محتويات المقررءتلخيص بعض القرا -           

  ات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهار – 3

 (: العددية)     

 تقويم كراسة المحاضرات -

 التدريسية األنشطةتقويم تقارير  -

 عرض ملخص مناقشات المجموعات. أثناءالطالب  أفرادتقويم  -

 

 يوجد( ) ال ( كانت مطلوبة الحركية )إنالمهارات ( هـ 

 

المطلوب تطويرها في هذا ( مهارات عضلية ذات منشأ نفسي)ية وصف للمهارات الحرك – 1

 يوجد( ) ال:المجال

 

 يوجد( ) ال :استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية - 2

 يوجد( ) ال :طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية – 3

  لطلبة وفقها خالل الفصل الدراسيالجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم ا تحديد - 5
 

نسبة الدرجة  األسبوع المستحقمقالة، أو اختبار : مثال)طبيعة مهمة التقييم  رقم 
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... قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي التقييم 

 الخ

إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %10 3 التدريبية األنشطة 1

 %5 4 كراسة المحاضرات 2

 %5 5 اتتقارير المجموع 3

 %40 6 اختبار نصف الفصل 4

 %40 16 االختبار النهائي 5

 الدعم المقدم للطلبة( د

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة 

ذي ال -الساعات المكتبية –مع تحديد مقدار الوقت ) واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك 

 (:يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع
  ن للطالب قراءته، حيثكموضع على المكتب من الخارج بحيث يينسخة من جدول الدراسة 

 .أسبوعيا(ساعات 10يتم توضيح الساعات المكتبية خالل الفصل الدراسي بمعدل )
 مصادر التعلمهـ (

 : الرئيسة المطلوبة الكتب() الكتاب – 1

 ، السعوديةم( اللياقة والصحة،مكتبة المتنبي الدمام2009)ادل حسن،ع -

 

( الخ... العلمية، التقارير الدورياتبها )الكتب والمراجع الموصى  المراجع األساسية : – 2

 (:يرفق قائمة بذلك)
 الرياض، المملكة العربية السعودية. والصحة،مجلة الغذاء  -

 ربية المتحدة.الع ت، اإلماراالشارقة اإلعاقة،مجلة  -
  

 :الخ... مواقع االنترنت  و االلكترونيةالمواد  – 3

 

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير  – 5

 : المهنية أو األنظمة

 

  المرافق المطلوبة( و 

د المقاعد في الفصول أي عد)بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات  حدد متطلبات المقرر

 (.الخ.. توافر أجهزة الكمبيوتر  والمختبرات ومدى

 ( طالب في المجموعة.30-20من ) -

 السبورة الذكية. -

 

 :(الخ ... والمختبرات حجرات المحاضرات )التعليمية  المرافق – 1

 طالب. (30رات تتسع لعدد )ضقاعة محا -

 

 :أجهزة الكمبيوتر – 2
 أو السبورة الذكية Data show جهاز حاسب آلي وآلة عرض -

 

إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق : مثال –حددها )موارد أخرى  – 3

  :(قائمة
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 slide projectorجهاز عرض شرائح  -
 ،العين، العضالت، الهيكل العظمي(األذنالجسم الهامة)  أجزاءنماذج مجسمة تشريحية لبعض  -

 يضاحية.إ posterلوحات -

 : وعمليات التحسين تقييم المقرر( ز 
 :التعليم وفعالية الطالب نتائج على الحصول استراتيجيات – 1

 توزيع استبانات على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول على تغذية رجعية. - 

    صندوق اقتراحات يوضع في قاعة المحاضرات لتجميع بعض مالحظات الطالب  - 

 التدريس ومحتوى المقرر. بأساليحول 
 

إما عن طريق األستاذ أو عن طريق            التعليمعملية تقييم المتبعة في االستراتيجيات األخرى  – 2

 مالحظات الزمالء في القسم.-  :القسم

 المراجع الدورية لمحتوى المقرر وأساليب التدريس- 

 : عمليات تحسين التعليم – 3

 تحديث مصادر التعلم- 

 للدخول على المواقع االلكترونية المرتبطة بالمقرر. اآلليتشجيع استخدام الحاسب  - 

 تشجيع الطالب على القراءات الخارجية - 

 التعليم الذاتي -           

 المناقشة والحوار وتقديم ملخصات عمل المجموعة -           

 

من قبل تصحيح أو الدرجات الفحص : مثال)لبة الطعمليات التحقق من مستويات إنجاز  – 4

تصحيح عينة من تبادل أستاذ المقرر ب وقيام، عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة

مؤسسة  فيآخر لنفس المقرر  هيئة تدريس عضوالواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع 

 (تعليمية أخرى

 مراجعة عينة من إجابات الطالب من قبل لجنة متخصصة بالقسم. -

 إشراك أحد االساتذه في المراجعة والتصحيح. -

 المراجع الخارجي إذا توفر -

  

 :للتحسين المقرر والتخطيطعلية الفوالخطط المعدة للمراجعة الدورية  صف الترتيبات – 5

    مراجعة توصيف المقرر ومحتواه بشكل دوري من قبل لجنة الخطط بالقسم لضمان  -    

 بصورة دورية. تحديثه            

 التحديث الدائم والمستمر لمحتوى المقرر. -

 استخدام التقنيات الحديثة في الشرح والتقويم. -

 األخذ بتوصيات المراجعات الداخلية والخارجية لتطوير المقرر بصفه مستمر. -
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Course Specification 

- Institution  king Saud university 

- College/Department  : college of sport sciences and physical Activity 

A Course Identification and General Information 

1.  Course title and code: Adapted physical Activity (PHE 300( 

2.  Credit hours : 2 hours 

3.  Program(s) in which the course is offered. Sport science and physical activity  

(If general elective available in many programs indicate this rather than list programs) 

 

4.  Name of faculty member responsible for the course 

Staff Member 

5.  Level/year at which this course is offered:  level 6 

6.  Pre-requisites for this course (if any):  None 

 

7.  Co-requisites for this course (if any):  None 

 

8.  Location if not on main campus 
 

B  Objectives   

1.  Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the course. 

*This Course aims to identify the difference between adapted physical activity and 
general physical education,  and Basic motor tests for people with special needs 
,and , Types of sports disabled recreational and competitive ,and Integration of the 
disabled into society and a relationship, Types of measurement and evaluation, 
motor tests and standards of good tests. 

2.  Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented.  (eg 
increased use of IT or web based reference material, changes in content as a result of new research in 
the field) 

- The course contents must express the new trends in the field of physical activity 
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for special population according to the newest publications web- sides, scientific 
journals, conferences, thesis and dissertations. 

C.  Course Description  (Note:  General description in the form to be used for the Bulletin or 

Handbook should be attached) 

 

1 Topics to be Covered  
 

Topic No of 
Weeks 

Contact 
hours 

The difference between general physical education and private 
physical education 

1 2 

The objectives, methods and strategies of motor learning suitable 
for people with special needs. 

2 4 

Design of the individual program of physical activities. 2 4 

Types of measurement and evaluation, motor tests and standards 
of good tests 

1 2 

Types of school sports for the disabled 1 2 

Basic motor tests for people with special needs 1 2 

Types of sports disabled recreational and competitive. 1 2 

Relationship of physical activities to health and physiological 
aspects of individuals with special needs. 

2 4 

Integration of the disabled in society and the relationship of 
society with individuals with special needs and how to provide 
services to them. 

2 4 

Management of the behavior of disabled persons and the 
development of planning, organization, leadership, coordination 
and control in private establishments 

2 4 

 

2 Course components (total contact hours per semester):    

Lecture: 

30 hours 

Tutorial:   Practical/Fieldwork/Int
ernship: 

 

Other: 

 

3. Additional private study/learning hours expected for students per week. (This should be an average 
:for the semester not a specific requirement in each week)  

- 30 hours / Semester  
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4. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning   

For each of the domains of learning shown below indicate: 

 A brief summary of the knowledge or skill the course is intended to develop;  

 A description of the teaching strategies to be used in the course to develop that knowledge or  
skill; 

 The methods of student assessment to be used in the course to evaluate learning outcomes in 
the domain concerned. 

a.  Knowledge   

(i)  Description of the knowledge to be acquired 

* The definition and  historical development of disabilities 
*The difference between general physical education and Adapted physical 
education  
*Introduction in Intellectual Disability 
*Introduction in hearing disability 
*Introduction in the visually impaired 
*Introduction in Physical Disability 
*Physical Education and Health for Individuals with Disability 
*Basic motors Assessments of Individuals with Disability 
*Including Individuals with Disability in the community 
*Management behavior , and development of planning, organization, leadership, 
and private facilities for Individuals with Disability 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop that knowledge 

* Lectures 

*Outside reading 
* Web- sides related to the course content. 
* Discussions 

(iii)  Methods of assessment of knowledge acquired 

Exams ( mide – final ) 

*Training Sessions reports 
* Note book 

b.  Cognitive Skills 

(i)  Cognitive skills to be developed 

* The ability of conducting discussion with peers inside small groups 

* The ability of leading the group and presenting their views 
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(ii)  Teaching strategies to be used to develop these cognitive skills 

- Discussion inside groups 

-     Giving chance for every student to exercise leadership for the group. 

(iii)  Methods of assessment of students cognitive skills  

 Evaluation the discursions inside groups 

       * Evaluation the students leadership for the group discussion. 

c. Interpersonal Skills and Responsibility  

(i)  Description of the interpersonal skills and capacity to carry responsibility to be developed  

* Skill of writing course content ( note book) 

* Skill of verbal discussion and analyzing content  
*Writing the training session reports. 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills and abilities 

 Writing and synthesis the lectures content 

        *Reading web-site related to the course content 
        - Summarize some selective outside reading according to the student      
           wish. 

(iii)  Methods of assessment of students interpersonal skills and capacity to carry responsibility 

 Evaluation of note book. 

        *Evaluation of training- Sessions reports. 
        *Evaluation of students performance during discussion of the group        
           reports     

 

d.   Communication, Information Technology and Numerical Skills  

(i)  Description of the skills to be developed in this domain. 

 

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

 

(iii)  Methods of assessment of students numerical and communication skills  

e.  Psychomotor Skills (if applicable) 
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(i)  Description of the psychomotor skills to be developed and the level of performance required 

 None  

(ii)  Teaching strategies to be used to develop these skills 

None 

(iii)  Methods of assessment of students psychomotor skills     

None 

 
 

 
5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester 
 
Assess
ment  

Assessment task  (eg. essay, test, group project, examination 
etc.) 

Week due Proportion 
of Final 
Assessment 

1 
 

Training Sessions 3 15% 

2 
  

Notebook 4 5% 

3 
 

Group reports 5 5% 

4 
 

Mid- term Exam 6 40% 

5 
 

Final – Exam 16 40% 

D. Student Support 

 

1. Arrangements  for availability of faculty for individual student consultations and academic advice. 
(include amount of time faculty are available each week) 

A copy of Schedule  hanging outside the office in order  to make the students know 
the office- hours (10hours) per week. 

 

E Learning Resources 

1. Required Text(s)    

Hassan, Adel : (2009) Fitness and Health, El Motanabi  Pupulisher. Saudi Arabia 

3- Recommended Books and Reference Material (Journals, Reports, etc) (Attach List) 

 Nutrition and Health Journal, Saudi Arabia 

 Special Population Journal , El sharka, U.E.A 

4-.Electronic Materials, Web Sites etc 
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- Web- sites related to the course content 
5- Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards/regulations 
 
 

 
F. Facilities Required 
 

Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (ie number of seats 
in classrooms and laboratories, extent of computer access etc.) 

1.  Accommodation (Lecture rooms, laboratories, etc.) 

A class – room Suitable for (30) students 

 

2. Computing resources 
 

 Computer and data show 
 Intelligent  blackboard  

 

3. Other resources (specify --eg. If specific laboratory equipment is required, list requirements or attach 
list)  
 

 Sides projector. 

 Models' for different body parts 
 posters 

 
G   Course Evaluation and Improvement Processes 
 

1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching 

 Questioner hand to the student to get their feedback. 

 A box to collect the student views and remarks about the course content 
and teaching methods. 

2  Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the Department 
 

 Staff  remarks inside department 

 Continuous from up for the course content and teaching methods 

 Graduates fallow views. 
3  Processes for Improvement of teaching. 

 Innovation of teaching resources. 

 Encourage students to use computer for reaching related web- sites. 

 Self– independent Study 

 Outside reading 
 

4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (eg. check marking by an independent 
faculty member of a sample of student work, periodic exchange and remarking of a sample of 
assignments with a faculty member in another institution) 

* Re- evaluation sample of students exams (inside department) 
* outside examiner (it is- available) 

5  Describe the  planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for 
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improvement. 

 A continuous courses description and its content from the departmental 
planning committee. 

 A continuous evaluation for the course content . 

 Using the new technology in teaching and evaluation. 

 Considering the inside and outside examiners views for continuously 
developing the course, content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


