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المادةكراسة   
Course Book 

  . اسم المادة1  التربیة الصحیة لذوي االحتیاجات الخاصة
 التدریسي المسؤول. 2  د. اسیل اسحاق بتو

 . القسم/ الكلیة3 / كلیة التربیة التربیة الخاصةقسم 
e-mail: aseel.pato@su.edu.krd  

 رقم الھاتف (اختیاري):
 االتصال:  معلومات .4
 

(بالساعة) الدراسیھ  وحدات. ال5 في االسبوع ساعات3النظري : 
  خالل االسبوع

 
  . عدد ساعات العمل6 )اسبوعیا ةساع 12(

 
 (course code) . رمز المادة7 

تدریسیة جامعیة في جامعة صالح الدین /اربیل ،كلیة التربیة . 
حاصلة على شھادة الماجستیر في علم نفس الشخصیة /جامعة 

، فضال عن شھادة الماجستیر في ادارة حفظ 2006صالح الدین
. دكتوراه في علم النفس 2009السالم جامعة تورین/ایطالیا 

لى شھادة .عملت كتدریسیة منذ الحصول ع2015التربوي 
،وعملي االكادیمي یتضمن العدید من االنشطة وااللیات الماجستیر 

االكادیمیة من تدریس الطلبة المقررات الدراسیة فضال عن االشراف 
على بحوث التخرج ،االشراف على ادارة المكتبة وتنظیمھا ، 
االشراف التربوي والعلمي لطلبة المرحلة الرابعة اثناء تأدیتھم فترة 

التربوي في المدارس ،تقدیم المشورة االرشادیة ومساعدة  التطبیق
الطلبة على التكیف مع البیئة الجامعیة ومقتضیاتھا وبالتالي 
. توجیھھم الوجھة الصحیحة للحیاة الواقیة التي یواجھونھا فیما بعد
 ةتقییم الطلبة الممنھج ضمن االنظمة الجامعیة ، فضال عن المشارك

القسم ، كما ان للبحوث العلمیة نصیبھا من في اللجان التي یحددھا 
االھمیة والتي اسعى الى القیام بھا بحسب الشروط والتعلیمات 

   الجامعیة .
 

  البروفایل االكادیمي للتدریسي. ٨
 

 
 
 
 
 

  
التربیة الصحیة ، الوعي الصحي، التربیة الصحیة وذوي 

 االحتیاجات الخاصة ، ابرز العوامل واالسباب للتثقیف الصحي،
  التربیة الجنسیة ، حقائق عن ذوي االحتیاجات الخاصة

 

المفردات الرئیسیة للمادة  .٩
Keywords 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation            مدیریة ضمان الجودة
       واالعتمادیة                

 

   :أھداف المادة .١١
  عن طریق : ـ )التربیة الصحیةالمادة (یتم تحقیق أھداف 

على تزوید التالمذة بالمعلومات والمفاھیم والحقائق الصحیة بصورة وظیفیة تسھم في مساعدتھم   -        
  مواجھة مشكالتھم الحیاتیة والبیئیة .

  .  تكوین العادات الصحیة التي تساعد التالمذة على السلوك الصحي السلیم -         
إكساب التالمذة المھارات الصحیة الالزمة ، فھناك مھارات صحیة أساسیة كالمھارات المتصلة بطرق  -        

  أو المكان . اإلسعاف ورعایة المصابین ونظافة الجسم
یذ ومن ثم نقل خبرتھم في مجال العمل مع ذوي االحتیاجات تكوین االتجاھات الصحیة االیجابیة لدى التالم   -       

  .الخاصة
إكساب التالمذة طریقة التفكیر السلیمة التي تعتمد على المالحظة الدقیقة وتقبل اآلراء واألحكام ذات الدلیل  -        

  أفكارھم من المعتقدات التي لھا تأثیر سيء في سلوكھم وصحتھم . الصحیح ، وتحریر
  
 
 
 

  التزامات الطالب: .١٢
للطالب خالل السنة الدراسیة حقوق وواجبات، ومثلما یحق لھ المطالبة  بحقوقھ ، كذلك علیھ االلتزام 
بواجباتھ والتي تكمن في التزامھ بالحضور اثناء المحاظرات ، فضال عن مشاركتھ في االنشطة الفصلیة 

فة الى المشاركة الفعلیة في التي تقام خالل السنة الدراسیة كانشطة العمل الجماعي وحتى الفردي ، باالضا
   المحاظرات ، كما یلزم الطلبة باالجابھ عن االختبارات التي یتلقونھا واجتیازھا 

 
  

  . طرق التدریس١٣
ربوینت واللوح االبیض الداتاشو والباوطرق التدریس المستخدمة خالل السنة الدراسیة متنوعة  تكمن في 

  وبعض مقاطع الفیدیو التعلیمیة .
  

  نظام التقییم. ١٤
الشھریة طرق التقییم التي سیتبعھا وتقسیمھ للدرجات على سبیل المثال االمتحانات  التدریسي یذكرھنا 

یذكر كذلك ، التفكیر النقدي، كتابة التقاریر والمقاالت، حضور وغیاب الطالب، الخ. (quizzes)والیومیة 
  الفقرات.التدریسي عدد الدرجات التي سیخصصھا لكل فقرة من ھذه 

 
  تقییم تحصیل الطلبة یكون كاالتي:

  ) درجة30امتحان فصلي اول وتكون درجتھ (
اختیاري والدرجة تكون نفس درجة  نيان ثاحقد یكون ھناك امت االمتحانفي حالة ردائة اجابة الطلبة في 

  ) 30(االمتحان الذي سبقھ اي 
  رجات) د5درجة حضور الطلبة وعدم الغیاب تكون (

  ات) درج5الیومي والمشاركات الیومیة (النشاط 
) اربعون ، وبذلك تكون درجة النجاح في السعي السنوي 40درجة السعي السنوي بذلك تكون (

  )عشرون 20(
  ) ستون60درجة االمتحان النھائي تكون من (
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  ) خمسون50درجة النجاح النھائیة ھي (

  :نتائج تعلم الطالب . ١٥
یقاس التعلم من خالل مایحدثھ من تغییر في سلوك المتعلم ، وھذا ھو الھدف االساسي لعملیة التعلم والتعلیم 

الدرایة خصوصا اذا كان التغییر نحو االفضل ، وتتحقق االھداف السلوكیة والمعرفیة واالنفعالیة من خالل 
  وذلك عن طریق  بأسس السلوك ومكوناتھ

  .  الصحةمفھوم على تعرف الـ 1
  .  ـ تذكر جوانب الصحة2
  .  تعریف مفھوم الرعایة الصحیة األولیة في الخاص اسلوب الطالبد یـ تحد3
   ة لذوي االحتیاجات الخاصة مفھوم التربیة الصحی على تعرفالـ 4
  .لذوي االحتیاجات الخاصة   ـ تعین مجاالت التربیة الصحیة5
  .  الصحیة إلى تحقیقھاص األھداف التي تسعى التربیة یـ تلخ6
  .الجنسیة لذوي االحتیاجات الخاصةمفھوم الصحة على تعرف الـ 7
  . التي نسعى لتحقیقھا والتربیة الجنسیةد أھداف الصحة یـ تحد8
  .  ـ تضع خطة لتنظیم البیئة المدرسیة التي تعمل فیھا9

  .  ـ تسھم في تقدیم الخدمات الصحیة  بالتعاون مع الجھات الصحیة10
  صحیا  یذ ذوي االحتیاجات الخاصةـ تستخدم أنشطة مناسبة في تدریسك تعمل على توعیة التالم11
  

  . قائمة المراجع والكتب١٦
  

مجلة كلیة  ، البدني) لدى فئة ذوي االحتیاجات الخاصة بنادي جازان -الوعي الصحي (الغذائي -
 ٣٧٣-م ٢٠١٩ ،الجزء الثاني) أبریل لسنة ١٨٢التربیة، جامعة األزھر، العدد: (

 ٢ ٢،ص . ١٩٩٧، ٢٣.أحمد حلمي محمد، التربیة الصحیة، دار الفكر للنشر، القاھرة،  -
 ، دار الصحوة ،مصر.1) التثقیف الصحي للطالب وافراد المجتمع، ط2012الكیالني ، نجیب ( -

- - Rastmanesh.R, Taleban.F.A, Kimiagar. M, Nutritional Knowledge 
and Attitudes in Athletes with Physical Disabilities, Journal of 

Athletic Training,2007, 42)1(:99-105 
 

 . المواضیع١٧ اسم المحاضر

 
 
 
 

د. أسیل اسحاق 
 بتو

 

  
  مدة المحاظرة  المواضیع  االسابیع

  
  االول

التربیة الصحیة لذوي االحتیاجات 
الخاصة ( مقدمة ، الوعي 
،  الصحي،مفھوم التربیة الصحیة

تعریف التربیة الصحیة ،  جوانب 
  التربیة الصحیة ،)

  
  ساعات) 3نظري (

اھداف التربیة الصحیة ،اسس التربیة   الثاني
  الصحیة، مجاالت التربیة الصحیة

 
  ساعات) 3نظري (
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   اسالیب ووسائل التربیة الصحیة  الثالث
  ساعات) 3نظري (

  
    الرابع

اسباب االھتمام بالتربیة الصحیة 
  االحتیاجات الخاصة لذوي

حقائق رئیسیة من منظمة الصحة 
  العالمیة

 
  

  ساعات) 3نظري (

العوامل التي تؤثر في برامج التربیة   الخامس
  الصحیة

 
  ساعات) 3نظري (

  

   امتحان فصلي  السادس

  
السابع  

  الثامن
التاسع 
  العاشر

  
  

-10-15فترة التطبیق لمدة شھر (
  )2022-11-15الى 2022

   
  
  

الحادي 
  عشر

التربیة الجنسیة لذوي االحتیاجات 
  ، تعریفھا اھدافھا مبرراتھاالخاصة

  ساعات) 3نظري (

الثاني 
  عشر

من ھو المسؤول عن التربیة الجنسیة 
لذوي االحتیاجات الخاصة (اسئلة 

  واجوبة )

    ساعات) 3نظري (

  
  

  

  المواضیع التطبیقیة (إن وجدت) .١٨ 

  
 

 تطبیقیة التي سیقدمھا خالل الفصلالمواضیع الھنا یذكر التدریسي عناوین 
 

   كل موضوع وتاریخھ ومدة المحاضرة.  الدراسي. یجب ذكر أھداف
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  االختبارات. ١٩

ما الذي یجب أن یكون ملماً بھ من یقوم بالتربیة الجنسیة لذوي االحتیاجات : انشائي: 1س

  الخاصة ؟

أول الواجبات أن یشترك الوالدان والمعلمون في حلقات دراسیة جماعیة یستمعون فیھا  منج/ 

إلي محاضرات وأحادیث المختصین ویناقشون ویتبادلون اآلراء والخبرة مما یؤھلھم للقیام 

  : بمھمتھم. ومن أھم الموضوعات التي یجب أن یحیط بھا الوالدان والمربون

                  . أسس الصحة النفسیة  -
  . علم نفس النمو  -
                   . أسس الصحة الجنسیة  -
  . المبادئ األولیة للتشریح  -
   . التعالیم الدینیة  -
  . المعاییر االجتماعیة والقیم األخالقیة المتعلقة بالموضوع  -

 
الخطا :صح وخطأ: ضع عالمة صح امام العبارة الصحیحة وعالمة خطأ امام العبارة الخاطئة وصحح 2س

  ان وجد.
 تقتصر التربیة الجنسیة على سن معینة دون غیرھا . -

  
 . الخیارات المتعدده: : 3س

 بحسب منظمة الصحة العالمیة یتعایش مع االعاقة اكثر من : -
  ملیار  شخص    4 -ملیار            3 -ملیار           2 -ملیار            1 -

  . مالحظات اضافیة:٢٠
ھنا یذكر التدریسي ایة مالحظات لم یتم التطرق الیھا في ھذا النموذج الخاص بكراسة المادة وخصوصا  

 اذا كان یود اغناء الكراسة بمالحظات قیمة تفید في المستقبل.
 

  . مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١
لى النظیر ان یوافق على یجب مراجعة كراسة المادة وتوقیعھا من قبل نظیر للتدریسي صاحب الكراسة. ع

  محتوى الكراسة من خالل كتابة بضعة جمل في ھذه الفقرة. 
لدیھ معلومات كافیھ عن الموضوع الذي تدرسھ ویجب ان یكون بمرتبة االستاذ او (النظیر ھو شخص 

  لمادة). التخصصي لمجال الاالستاذ مساعد او مدرس او خبیر في 
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