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Module Description          
 

 البدنية األنشطة وتأثير الخاصة، االحتياجات ذوي األفراد على الُمقرر هذا يُركز

 على الحكم خاللها من يُمكن التي والمعايير العامة؛ الصحية حالتهم على والترويحية

 األكثر لإلعاقات شرح كذلك المقرر ويتناول والترويحية، البدنية األنشطة تلك نجاح

 األنشطة من كبيرا   عددا   المقرر يستعرض كما معها، والتعامل تصنيفها وكيفية شيوعا  

 الترويحية والبرامج الخطط وتصميم وضع كيفية الُمعدلة، والترويحية التنافسية الرياضية

 يشتمل كما والُمعدلة، الفردية للبرامج الشامل التخطيط وكيفية طرق يتضمن كما لهم،

 االستراتيجيات لبعض ويتعرض تقديمية، وعروض تطبيقي، عملي جانب على المقرر

 هذا في العاملين من كبيرا   عددا   تواجه التي واإلدارية التنظيمية القضايا بعض معالجة في

 .المجال

 

 

This course concentrates on the disables and the 

effect of the sport and recreational activities on 

their health conditions and on the measures 

which might be used to judge the success of 

these activities. Also, this course explains the 

most common form of handicaps and how to 

classify them .In this course, many activities will 

be displayed and how to put plan and design 

programs. this course also shows the techniques 

of comprehensive for the individual planning as 

well as this course includes practical training , 

presentations ,strategies 

 

Module Aims                                 
 الخطط وتصميم وتنظيم إدارة كيفية على الضوء إلقاء هو للمقرر الرئيس الهدف

 .الخاصة االحتياجات لذوي والترويحية الرياضة والبرامج واألنشطة

The purpose of this course is to highlight the 

way of designing plans , programs and activities 

of  sport and recreation for the disables  

 لذوي والترويحية الرياضية األنشطة بإدارة المتعلق المعرفي للتطور الناقد الفهم

 .الخاصة االحتياجات

Critical understanding of management  of sport 

and recreational activities  for disables  

  Knowing  and understanding  for behavior  الخاصة االحتياجات ذوي وترويح برياضة المرتبط للسلوك والفهم المعرفة

related to recreation of  disables  

 لذوي الترويحية واألنشطة البرامج وإدارة لتصميم المكتسبة المعلومات استخدام

 .الخاصة االحتياجات

Using   the obtained data to design and manage 

the recreational activities  for disables  

  Realizing the humanitarian  and scientific .الخاصة االحتياجات لذوي والترويح للرياضة والعلمية اإلنسانية األهمية إدراك

importance  of  sport  and recreational activities 

for disables 
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