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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 3 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  ألول: المستوى ا يقدم 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

 % 80 36 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 % 20 9  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، جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياع، ويشيمل للي : للمقيررهي 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

كرية، إلعاقة الفامجال  يهدف هذا المقرر الى التعريف باألساليب والبرامج التعليمية المستخدمة في مرحلة الطفولة المبكرة في

م نمالج تقديبكرة وصعوبات التعلم، اضطراب طيف التوحد، اإلعاقة السمعية والخصائص النمائية الستة في مرحلة الطفولة الم

لتعليمية اوسائل التدخل المبكر، والمستويات واألساليب المستخدمة في التدخل المبكر وال خدمات التدخل المبكر، وأهمية

الج فة فيه ونملمستهداالمستخدمة في مرحلة الطفولة المبكرة ودور األسرة في التدخل المبكر وأهمية التدخل المبكر  والفئات 

 بكر وأهميته. تقديم الخدمات والمفاهيم األساسية المرتبطة بمجال التدخل الم

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

يهدف هذا المقرر للتعريف بالمفاهيم األساسية المرتبطة بمجال التدخل المبكر، وخصائص األطفال في المهارات النمائية السيته، 
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التييدخل  وأهميية التيدخل المبكير، و بمبياده وأهيداف التيدخل المبكير ، وابييرا أسياليب الكشيف والتشيخيص المسيتخدمة فيي مجيال

 المبكر ونمالج تقديم خدمات التدخل المبكر.

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  أن يتعرف الطالب على الخصائص النمائية الستة في مرحلة الطفولة المبكرة 1.1

  ةأن يتعرف الطالب على أساليب الكشف والوقاية من اإلعاقات في مرحلة الطف ولة المبكر 1.2

  أن يتعرف الطالب على خدمات التدخل المبكر في اإلعاقات 1.3

  أن يتعرف الطالب على أهمية ومستويات ونمالج التدخل المبكر 1-4

  المهارات 2

  ان يطبق الطالب برامج التدخل المبكر 2.1

ان يسيييتخدم الطاليييب المصيييادر العلميييية المتنوعييية للوصيييول ألفضيييل بيييرامج التيييدخل ميييع لوي  2.2

 اإلحتياجات الخاصة

 

  لمبكرةان يستنبط الطالب اساليب الكشف والوقاية من اإلعاقات المختلفة في مرحلة الطفولة ا 2.3

  فئاتهمان يشارك الطالب بروح الفريق الواحد لخدمة لوي اإلعاقة بجميع  2-4

  الكفاءات 3

  ان يصمم الطالب برنامج للتدخل المبكر إلحدى فئات اإلعاقة 3.1

  ان يلخص الطالب اساليب الكشف عن لوي اإلعاقة 3.2

  ان يبتكر الطالب برنامج لتفعيل دور األسرة في التدخل المبكر مع لوي اإلعاقة 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 1  مقدمة وتعريف بالمقرر 1

 1 أهمية التدخل المبكر والفئات المستهدفة 2

 2 األساليب التعليمية المستخدمة في مرحلة الطفولة المبكرة. 3

 2 الخصائص النمائية الستة في مرحلة الطفولة المبكرة.    4

 1 نمالج تقديم خدمات التدخل المبكر 5

 1 المبكر.دور األسرة في التدخل  6

 1 مستويات الوقاية والتدخل المبكر 7

 1 الكشف عن اإلعاقة وعالقتها بالتدخل المبكر 8

 1 التدخل المبكر مع لوي اإلعاقة العقلية 9

 1 التدخل المبكر مع لوي طيف التوحد 10

 2 التدخل المبكر مع لوي صعوبات التعلم 11

 1 التدخل المبكر مع لوي اإلعاقة السمعية 12

 1 االختبار النهائي 13

  المجموع

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 
أن يتعيرف الطاليب علييى الخصيائص النمائيية السييتة 

 المبكرة في مرحلة الطفولة
 االختبار النصفي والنهائي العصف الذهني

المشيييياركة فييييي المناقشييييات  الحييييييييييييييييوار والمناقشيييييييييييييييية  الوقاية من اإلعاقةالب على أساليب أن يتعرف الط 2.1
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

اإلعاقيييات فيييي مرحلييية ان يتعيييرف الطاليييب عليييى  1-3

 المبكرةطفولة ال

والمحاضييييييرات والعييييييروض 

 التقديمية 

 المشاركة داخل المحاضرة

1-4 
يتعرف الطالب على خيدمات التيدخل المبكير فيي  أن

 اإلعاقات

العمييييييل الجميييييياعي والييييييتعلم 

 التعاوني
 واجبات مصغرة

1-5 
أن يتعيرف الطالييب علييى أهميية ومسييتويات ونمييالج 

 التدخل المبكر

محاضييييييييييييييرات مبا ييييييييييييييرة 

 والعروض التقديمية

مشروع  فيردي عين التيدخل 

 المبكر

 المهارات 2

 اختبارات موضوعية االستقصاء - ان يطبق الطالب برامج التدخل المبكر  1.2

2.2 

ان يسييييتخدم الطالييييب المصييييادر العلمييييية المتنوعيييية 

للوصييييييول ألفضييييييل بييييييرامج التييييييدخل مييييييع لوي 

 اإلحتياجات الخاصة 

 ريةاختبارات تحري- العصف الذهني-

2-3 
ان يسيييتنبط الطاليييب اسييياليب الكشيييف والوقايييية مييين 

 اإلعاقات المختلفة في مرحلة الطفولة المبكرة 
 التعلم الذاتي -

مهارة اسيتخدام الحاسيب فيي 

 العروض التقديمية

2-4 
ان يشارك الطالب بروح الفريق الواحد لخدمة لوي 

 اإلعاقة بجميع فئاتهم 
 أمثلة واقعية التعاونيالتعلم -

 الكفاءات 3

1.3 
ان يصييمم الطالييب برنييامج للتييدخل المبكيير إلحييدى 

 فئات اإلعاقة 

العصيييييييف اليييييييذهني ،وحيييييييل 

 المشكالت 

تقييم مشروع الطالب وميدى 

 التوافق مع المعايير

 ان يلخص الطالب اساليب الكشف عن لوي اإلعاقة  2.3
طييييرح أسييييتال المييييادة أسيييييئلة 

 للمناقشة العامة
 المالحظة المبا رة

3-3 
ان يبتكيير الطالييب برنييامج لتفعيييل دور األسييرة فييي 

 التدخل المبكر مع لوي اإلعاقة 

كليييف الطييالب بالبحييث فييي ت-

التييدخل المبكيير االنترنييت عيين 

ميين مواقييع  مييع لوي اإلعاقيية 

أجنبييييية و عربييييية و تييييدريبهم 

 على لل .

وميدى تقييم مشروع الطالب 

 التوافق مع المعايير

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %31 الرابع اختبار نصفي 1

 %21 السابع بحث فردي مشاركة و تكليفات فردية 2

 %51 النهائي االختبار النهائي 3
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، فهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
 استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية-

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

 االجتماعات الدورية للمر د األكاديمي-

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

لطفولية االتدخل المبكير التربيية الخاصية فيي .  (2011)لخطيب، جمال، والحديدي، منى. ا -

 المبكرة. عنمان: دار الفكر. 

 ار المسيرة. . التدخل المبكر النمالج واإلجراءات. عنمان: د( 2012 )الزريقات، إبراهيم.  -

ثماني  مرحلة الطفولة المبكرة من الوالدة وحتى: التربية الخاصة في (2016)الطبال، سهى 

 ، دار الفكر للنشر والتوايع4سنوات، ط
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 المساندةالمراجع 

. تكييييف منيياهج الطفوليية المبكييرة ليطفيييال لوي (2015)كييوك، روث ورخييرون. -

 شر  عنمان: دار الفكر للن (ايمان الزبون ونواف الزيود)االحتياجات الخاصة، ترجمة 

. التييدخل المبكيير: دليييل األسيير والمهنيييين، ترجميية أحمييد (2012)كيلتييي، بييوني.  -

 التميمي. الرياض: دار النا ر الدولي. 

Early Intervention: Right for Children. Better for the 
Economy 12th February  
.)2015) London Annual International Conference 

on Young Children with Special Needs and  

. their Families October( 7-9, 2015) United States 
International Society on Early Intervention Conference June 8-10, 

2016)  Sweden) 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: 

                                                    http://www.gulfnet.ws/vb/index.php -

   ات   بكة الخليج لذوياإلعاقةمنتدي    

           موقييييييييييييييييييييييييييع باللغيييييييييييييييييييييييييية اإلنجليزييييييييييييييييييييييييييية ل عاقيييييييييييييييييييييييييية الفكرييييييييييييييييييييييييييية                                     

http://mentalhelp.net      

 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:  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 تدريب

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

 أجهزة حاسوب 

Data show  في جميع قاعات التدريس 

 السبورة الذكية

 مختبرات ومعامل تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

االطيييالع عليييي احيييدث التطيييويرات فيييي 

 . األخرىالجامعات 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم

واسيييييتخدام  يييييبكة  –عميييييل اييييييارات 

  اإلنترنت 

 االختبارات الدورية والنهائية
المراجيع  – أعضاء هيئية التيدريس بالقسيم

 النظير
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار 

 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم  تدريس بالقسمأعضاء هيئة ال -الطالب  لمشروعات اإلنتاجية .ا

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم تدريس بالقسمأعضاء هيئة ال -الطالب  الزيارات الميدانية .

 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار أعضاء هيئة التدريس بالقسم اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 النقاش مع الطالب وتبادل األفكار أعضاء هيئة التدريس بالقسم تقييم ملف الطالب 

التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس 

 عن المقرر 
 ملف المقرر )تقرير المقرر( قيادات البرنامج

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

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

 (مبا ر وغير مبا ر) يمقيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 قسم التربية الخاصة  جهة االعتماد

 الثانية  رقم الجلسة

 1440\1\21 تاريخ الجلسة

 

 


