الجامعة :جامعة الموصل

مجهورية العراق

الكلية :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

اسم القســم  :العلوم الرياضية
المرحلة  :الرابعة

جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم المحاضر الثالثي  :د .احمد صباح العبيدي

اللقب العلمي  :مدرس
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

استسارة انجاز الخطة التجريدية لمسادة

د.احسج صباح العبيجي

االسم

almtnabea@yahoo.com

البخيج االلكتخوني

رياضة الخهاص

اسم السادة

فرمي  ،سشهي

مقخر الفرل
أهجاف السادة

تدويج الطمبة بالسعمهمات الالزمة التي تسكشهم من تقجيم الخجمة لمطمبة السعاقين في السجارس والسعاهج والسؤسدات التي

يعسمهن بها .

التفاصيل األساسية

لمسادة

محكهرة في ججول الجروس االسبهعي

الكتب السشهجية

السرادر الخارجية

كتاب مداعج حهل رياضة السعاقين

افالم عن رياضة السعاقين
مهاقع االلكتخونية  ،شبكة السعمهمات (االنتخنت)

تقجيخات الفرل

معمهمات إضافية

الفرل الجراسي األول

الفرل الجراسي الثاني

%52

% 52

%52

%52

الدعي

االمتحان

الجرجة الشهائية

الشهائي
%25

%25

%055

الجامعة :جامعة السهصل
الكمية :كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة

مجهورية العراق

اسم القدــم  :العمهم الخياضية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

السخحمة  :الخابعة

جهاز االشراف والتقويم العلمي

اسم السحاضخ الثالثي  :د .احسج صباح العبيجي
المقب العمسي  :مجرس
مكان العمل :كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

ججول الجروس االسبهعي

االسبهع

التاريخ

السادة الشظخية

1

مفههم اإلعاقة

2

لهدفيج غهتسان  ..مؤسذ رياضة السعهقين

3

نبحة تاريخية عن رياضة السعـهقين

4

تاريخ رياضة السعــهقين في الـهطن العــخبي

5

تاريخ رياضـة السعــهقين في العــخاق

6

كيف نذأت األلعاب البارالسبية

7

تحجيات اإلعاقة

8

أسباب اإلعاقة

9

أهم الطخق التي تداعج السعاق عمى تحجي
إعاقته

10

دورة األلعاب البارالسبية

11

االتحادات الجولية لخياضة السعهقين

12

تعخيف اإلعاقة

13

أسباب اإلعاقة من حيث وقت حجوثها

14

الترشيف في رياضـة السعــهقين

15

رياضـة الكـخاسي الستحـخكة لمسعــهقين

16

ترشيف الخياضة لمسعاقين
عطمة نرف الدشة

17
18

السشاهج الخياضية السجمجة

العهق الهالدي وأسبابه

19

اإلعاقة البرخية

20

لهيذ بخايل مختخع كتابة بخايل

21

اإلعاقة الدسعية

22

الذمل وأنهاعه

23

شمل األطفال
)  BILLالذمل الشرفي لمهجه (شمل

24

الرخع

25

بتخ األطخاف

26

الزسهر العزمي  -الههن العزمي  -سهء
التغحية العزمي  -مخض دوشين

السادة العسمية

السالحظات

27
28

األنذطة البجنية لسخضى القمب

األنذطة البجنية لمسخضى الحين يعانهن من
أمخاض القمب الخمقية

29

الشذاط الخياضي ومخضى الدكخ

30

تأهيل السعاقين

تهقيع مجرس السادة:
د .احسج صباح

تهقيع العسيج
ا .د .ضياء قاسم الخياط

