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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☒ إجباري   ☐ 

  الث: المستوى الثيقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 : ال توجد وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 

 : ال توجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

   المحاضرات التقليدية 1

 %100 45 التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعه  45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  حلقات بحث 3

 ساعات  3اختبار نصفي  )تذكر(ى أخر 4

 ساعه  48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

  اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

ي تعليم اعدة فتعريف الطالب على المفاهيم األساسية للحاسب اآللي وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية ووسيلة مس

لي على يب العمصة والتدرمج الحاسب اآللي في مجاالت التربية الخاراإعداد وأساسيات بناء وتصميم بط وشرو ذوو اإلعاقة

  لخدمة ذوو اإلعاقة.مج حاسوبية راتصميم ب
 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

فكي مجكال التربيكة  الهاوأشككانواعها المساندة والمعدلة و هوم التقنياتعريف طالب الدارسات العليا بمفهذا المقرر إلى ت هدفي
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 الخاصة. 

ة تعكددة لككف ف كارت الممهكالالمسكاندة لكتعلم  التقنيكاتوكيفية إعكداد أو اختيكار  طب على اإللمام بشروإلى مساعدة الطال هدفكما ي

 من ف ات ذوو اإلعاقة.

ملكي إلعكداد ,  وأن يمكار  التطبيكق العخكرىاندة والمعدلكة  والوسكائف واألوالتعرف على نماذج عملية مكن التكنولوجيكا المسك 

  نماذج من التقنيات المساندة والمعدلة

 مفاهيم دة بيانات لجميع الطلبة  إلكترونيا,  وأن يتعرف على الإلعداد الخطة التربوية الفردية لكف طفف وعمف قاع 

إعكداد  طسكاعدة فكي تعلكيم ذوو اإلعاقكة وشكروسكيلة مو –األساسية للحاسب اآللي  وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليميكة 

سكوبية مج حاراميم بكصكة والتكدريب العملكي علكى تصكمج الحاسب اآللي فكي مجكاالت التربيكة الخاراوتصميم ب  وأساسيات بناء

  لخدمة ذوو اإلعاقة.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

لتربييية االتقنيييات المسيياندة والمعدليية وأنواعهييا وأيييكالها فييي مجييا   ومهييأن يتعييرف الطاليي  مف - 1.1

 الخاصة . 

 

 

ة لكيل ارات المتعددبشروط وكيفية إعداد أو اختيار التكنولوجيا المساندة لتعلم المهأن يلم الطال   - 1.2

 فئة من فئات لوي اإلعاقة

 

 

 أن يتعرف الطال  على نمالج عملية من  - 1.3

 زةهساندة والمعدلة  والوسائل  واألجالم التقنيات

 

 –عليميية تاسيتخدامه بوصيفه ميادة أن يتعرف على المفاهيم األساسية للحاسي  الليي  وتطبيقيات  - 1-4

اللي  مج الحاس راإعداد وأساسيات بناء وتصميم ب طويرو وسيلة مساعدة في تعليم لوو اإلعاقة

 في مجاالت التربية الخاصة 

 

 

  المهارات 2

 داد الخطيةأن يمارس  الطال  التطبيق العمليي إلعيداد نميالج مين التقنييات المسياندة والمعدلية إلعي 2.1

    لكل طفل وعمل قاعدة بيانات لجميع الطلبة  إلكترونيا، التربوية الفردية

 

  مج حاسوبية لخدمة لوو اإلعاقة. رايتدرب الطال  عمليا على تصميم بأن  2.2

  برامج الحاس  اللي في مجا  التربية الخاصة ان يستخدم الطال  2.3

  الكفاءات 3

  لتعليم لوي اإلعاقةان يصمم الطال  برنامج حاسوبي  3.1

  ان يطور الطال   برنامج حاسوبي لتعديل سلوك لوي اإلعاقة 3.2

 داد الخطيةأن يمارس  الطال  التطبيق العمليي إلعيداد نميالج مين التقنييات المسياندة والمعدلية إلعي 3.3

    لكل طفل وعمل قاعدة بيانات لجميع الطلبة  إلكترونيا، التربوية الفردية

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 تعارف وتمهيد وتبصير بخطة المقرر وأهدافه 1

 3 مفهوم التقنيات المساندة والمعدلة وأنواعها وأيكالها في مجا  التربية الخاصة. 2

 6 التقنيات المساندة والمعدلة في مجا  اإلعاقة الفكرية 3

 3 مجا  اإلعاقة السمعيةالتقنيات المساندة والمعدلة في  4

 3 التقنيات المساندة والمعدلة مجا  اإلعاقة البصرية 5

 6 التقنيات المساندة والمعدلة في مجا  صعوبات التعلم 6

 6 التقنيات المساندة والمعدلة في مجا  اضطرابات السلوك والتوحد 7

8 

م وسيلة مسياعدة فيي تعليي –مادة تعليمية المفاهيم األساسية للحاس  اللي  وتطبيقات استخدامه بوصفه 

 ويييروط إعييداد وأساسيييات بنيياء وتصييميم بييرامج الحاسيي  اللييي فييي مجيياالت التربييية لوي اإلعاقيية

 الخاصة

3 
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9 
عييايير مأمثليية لبييرامج حاسييوبية تسييتخدم كمسيياعد تعليمييي وتكنولييوجي فييي تعليييم الت ميييذ المعييوقين و 

 مسبقا.اختيار البرامج التعليمية المعدة 
3 

 3 التدري  العملي على تصميم برامج حاسوبية لخدمة لوي اإلعاقة. 10

11 
ل طفيل لفرديية لكيالتطبيق العملي إلعداد نمالج من التقنيات المساندة والمعدلة إلعداد الخطة التربويية ا

 وعمل قاعدة بيانات لجميع الطلبة  إلكترونيا
3 

 3 اختبار نهائي 12

  المجموع

 

 التدريس والتقييم:د. 
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كف من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 

التقنيييييات المسيييياندة  ومهييييأن يتعييييرف الطاليييي  مف -

والمعدلييية وأنواعهيييا وأييييكالها فيييي مجيييا  التربيييية 

 الخاصة . 

 

 العصف الذهني
 اإلختبيييييييييييارات الدوريييييييييييية

 والنهائية

2.1 

أن يلييم الطاليي  بشييروط وكيفييية إعييداد أو اختيييار  -

ل التكنولوجيييا المسيياندة لييتعلم المهييارات المتعييددة لكيي

 فئة من فئات لوي اإلعاقة

 

 األسبوعيةالتكليفات  التعلم الذاتي

1-3 
 أن يتعرف الطال  على نمالج عملية من  -

 زةهساندة والمعدلة  والوسائل  واألجالم التقنيات
 المحاضرات 

المشييييييييروعات اإلنتاجييييييييية     

 السج ت لتراكمية         

1-4 

  أن يتعرف على المفاهيم األساسيية للحاسي  الليي -

وسييلة  –وتطبيقات اسيتخدامه بوصيفه ميادة تعليميية 

إعيييداد  طوييييرو مسييياعدة فيييي تعلييييم لوو اإلعاقييية

مج الحاسي  الليي فيي راوأساسيات بنياء وتصيميم بي

 مجاالت التربية الخاصة 

 

الدراسييييييييييية المحاضييييييييييرات 

 والمناقشات

 ملفات التقويم 

اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييذاتي                 

المناقشييييييييييات  الشييييييييييفوية. 

 البورتوفيليو (   )

 
اعيييداد وبنييياء وتصيييميم بيييرامج الحاسييي  الليييي فيييي 

 مجا  التربية الخاصة 
 المناقشات العلمية 

 –حقيبيييييييييييييية االنجييييييييييييييا   

 االختبارات األدائية    

 المهارات 2

1.2 

أن يمييارس  الطاليي  التطبيييق العملييي إلعييداد نمييالج 

مييين التقنيييييات المسيييياندة والمعدلييية إلعييييداد الخطيييية 

لكييل طفييل وعمييل قاعييدة بيانييات  التربوييية الفردييية

    لجميع الطلبة  إلكترونيا،

 التشييييييييجيع علييييييييى الحييييييييوار

 والمناقشة. 

 صفية فردية وجماعيةأنشطة 

 الط ب   عرض

 لمقاالتهم وبحوثهم الخاصة.  

2.2 

مج رايتييييدرب الطاليييي  عمليييييا علييييى تصييييميم بيييي أن

 حاسوبية لخدمة لوو اإلعاقة. 

 

  أنشطة صفية فردية وجماعية

لتطبييييق األسيييس النيريييية فيييي 

اجتماعيييية وتربويييية   مواقف

ومييا يييرتبط بييذل  ميين قييراءات 

أو تشخيص مشك ت وتحليلها 

والتعامييييييييل مييييييييع مصييييييييادر 

 المعلومات

تقسييييييييييم الطييييييييي ب فيييييييييي 

مجموعييييات عمييييل صيييي ير 

لقضية  عةواختيار كل مجمو

 وتوجيييه حيييديث فيييي التربيييية

ويقييييييوم   ومناقشته الخاصة

 البيييياقين بمناقشيييية  الط ب

  م ئهم فيما عرضوه

2-3 
برامج الحاس  اللي فيي مجيا   الطال  ان يستخدم 

 التربية الخاصة
 اسلوب حل المشك ت 

تقييييم مهييارات الطيي ب فييي 

تقنيية المعلوميات  مين خيي  

 استخدام الحاس   

 الكفاءات 3

1.3 
ان يصيييمم الطالييي  برنيييامج حاسيييوبي لتعلييييم لوي 

 عاقة اإل

العصييييف  –الييييتعلم التعيييياوني 

 الذهني
 تكليف فردي او جماعي

 جماعي  –تكليف فردي المشاركة في القاعية الدراسيية ان يطييور الطاليي   برنييامج حاسييوبي لتعييديل سييلوك  2.3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 التعلم التعاوني  – لوي اإلعاقة 

 

3-3 

أن يمييارس  الطاليي  التطبيييق العملييي إلعييداد نمييالج 

مييين التقنيييييات المسيييياندة والمعدلييية إلعييييداد الخطيييية 

بيانييات لكييل طفييل وعمييل قاعييدة  التربوييية الفردييية

    لجميع الطلبة  إلكترونيا،

 التشييييييييجيع علييييييييى الحييييييييوار

 والمناقشة. 

 أنشطة صفية فردية وجماعية

 الط ب   عرض

 لمقاالتهم وبحوثهم الخاصة.  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 أثناء الفصل المشاركات الفصلية والحضور 1

2 
األسييييييييييييييييييبوع  بحث قصير

 الحادي عشر

5% 

 %30 أثناء الفصل عروض بور بوينت   3

 %5 أثناء الفصل (مجموعات عمل ص يرة)العمل الجماعي  4

5 
األسييييييييييييييييييبوع  االختبار النهائي

 السادس عشر

50% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،يفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة
 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
 استقبا  الط ب وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية-

 التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوا  أو موقع عضو هيئة التدريس-

 االجتماعات الدورية للمريد األكاديمي-

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 التعلم: مصادرقائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
وي ذ(  تطبيقات استخدام الحاسكوب و التكنولوجيكا المسكاندة فكي تعلكيم  9002أحمد نبوي )

 االحتياجات الخاصة, مكتب التربية العربي, الرياض , المملكة العربية السعودية.

 المساندةالمراجع 

ن, : تصكميم الوسكائط المتعكددة وانتاجهكا دار اليكازوري, عمكا(  (2002عبكد الحكافس سكالمة

 األردن. 
Dell, A., Newton, D., & Petroff, J. (2017).  Assistive technology in 

the classroom: Enhancing the school experiences of students with 

disabilities (3rd Ed). Toronto: Pearson Education 

 اإللكترونيةالمصادر 

• www.scottmarfilius.com www.joyzabala.com 

  www.csun.edu/codtraining•   •  

 www.assistiveware.com • 

 • رابيييط مدونييية أ. سيييمر جيييرادات جامعييية الملييي  عبيييد العزييييز  •

technologyforautism1.blogspot.com 

 espe318technologyformentalretardation.blogspot.com  

http://www.caremedicalequipment.com  • 

  

 Exceptional Children The Journal of Special Education  

  

 -Teaching Exceptional Children  

            

of Special Education  Journal of the American Academy 

http://www.csun.edu/codtraining
http://www.csun.edu/codtraining
http://www.csun.edu/codtraining
http://www.assistiveware.com/
http://www.assistiveware.com/
http://www.assistiveware.com/
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://www.ingentaconnect.com/content/proedcw/jse
http://www.ingentaconnect.com/content/proedcw/jse
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
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  Professionals 

  

Journal of Special Education  

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات دراسية للمحاضرات 

 حجرات مصادر التعلم 

 قاعات تدري 

 مركز للتشخيص المبكر

 قاعات لألنشطة الط بية   

 التجهيزات التقنية
 )جها  عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 أجهزة حاسوب 

Data show  في جميع قاعات التدريس 

  السبورة الذكية

  التعليمية في مجا  لوي اإلعاقة.البرامج البرمجيات 

 الكاميرا الوثائقية أجهزة الفجيواليزر

 مختبرات ومعامل تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

عميييل مسيييم متكاميييل فيييي نهايييية العيييام 

الدراسييييييي عيييييين المقييييييررات ، طييييييرق 

التيييييدريس ، نتيييييائج الطييييي ب ،أسيييييالي  

 التقويم ونيم االمتحانات. 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 النقاش مع الزم ء وتباد  األفكار

االطييي ع عليييي احيييدث التطيييويرات فيييي 

 . األخرىالجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

واسيييييتخدام ييييييبكة  –عميييييل  ييييييارات 

 اإلنترنت  

 االختبارات الدورية والنهائية
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 النقاش مع الزم ء وتباد  األفكار 

 لمشروعات اإلنتاجية .ا
 لتدريس بالقسم اأعضاء هيئة  -الط ب  

 
 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم 

 الزيارات الميدانية .
 لتدريس بالقسم اأعضاء هيئة  -الط ب  

 
 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 النقاش مع الزم ء وتباد  األفكار

 تقييم ملف الطال  
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 النقاش مع الط ب وتباد  األفكار

التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس 

 عن المقرر 

 قيادات البرنامج 

 
 ملف المقرر ) تقرير المقرر(

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الط ب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريس مجاالت التقويم

 تم تحديدها(يأخرى ) ،المراجع النيير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباير وغير مباير) يمقيالت طرق

 

http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
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 ح. اعتماد التوصيف 

 قسم التربية الخاصة  جهة االعتماد

 الثانية  رقم الجلسة

 1440\1\21 تاريخ الجلسة

 

 


