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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 2 :المعتمدةالساعات . 6

 :المقررنوع . 3
 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  ينالثا  المقرريقدم فيه  الذيالمستوى /  السنة. 2

 ال يوجد (وجدت إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 

 ال يوجد (وجدت إن)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %00  00  المحاضرات التقليدية 6

   0   0 التعليم المدمج  3

 %60 60  اإللكترونيالتعليم  2

 0  0  عن بعدالتعليم  4

 0 0 أخرى  5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعه  32 محاضرات 1

 4 إستوديوأو معمل  2

 9 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 
سياعات االسيتذكار، : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: ، ويشيمل للي للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبةإعداد المشاريع، 
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 :المقرر ومخرجاته التعليمية هدف -ب
 :الوصف العام للمقرر. 6

:يتناول هذ المقرر المفاهيم والمواضيع التالية  

.به االهتمامـ األسس النظرية الضطراب طيف التوحد من حيث األسس والمفاهيم وتاريخ نشأة اضطراب طيف التوحد وبداية   

.ـ التعريف بخصائص األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد ونسب االنتشار بين األفراد والدراسات والبحوث المتعلقة بذلك  

ـ مناقشة الدراسات الحديثة حول اضطراب طيف التوحد وطرق التقييم والتشخيص الحديثة والبرامج التربوية وطرق التدخل 

.وخدمة األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد في المراكز والمدارس العامةالمناسبة التي تساعد في تعليم   

اضطراب والتحديات االجتماعية التي يواجهها األطفال ذوي  اضطراب طيف التوحدـ مناقشة العمل مع أسر األطفال ذوي 

.ومناقشة مهارات الحياة اليومية طيف التوحد  

.اضطراب طيف التوحداألكاديمية للطلبة ذوي ـ مناقشة الممارسات الفاعلة في تعليم المهارات   

  الهدف الرئيس للمقرر. 3

طيف التوحد من حيث األسس والمفاهيم  الضطرابيهدف هذا المقرر إلى تعريف طالب الدراسات العليا باألسس النظرية   
كما يهدف أيضًا إلى التعريف بخصائص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد . به االهتماموتاريخ نشأة هذا اإلضطراب وبداية 

ونسب االنتشار بين األفراد والدراسات والبحوث المتعلقة بذلك، ويهدف المقرر أيضَا إلى مناقشة الدراسات الحديثة حول 
المناسبة وطرق التعامل لذوي  اضطراب طيف التوحد وطرق التقويم والتشخيص الحديثة والبرامج التربوية وطرق التدخل

في تعليم وخدمة األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد في المراكز  متساعده التي التوحد طيفاضطراب االضطرابات السلوكية و 
.والمدارس العامة  

 

 

 

 :مخرجات التعلم للمقرر. 
  رمز مخرجات التعلم للمقرر

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ع           المعارف 6

 اضطراب طيف التوحد       أن يصنف الطالب  6.6

  

 

  وطرق تصنيفهااضطراب طيف التوحد الب اسباب أن يوضح الط 6.3

 اضطراب طيف التوحد      الطالب طرق أن يحدد  6.2

  

 

   المضطربين بطيف التوحد       علىأن يعدد الطالب أهم اختبارات الذكاء التي تطبق  ...6-4

  للمضطرب بطيف التوحدأن يستعرض الطالب اإلجراءات الوقائية والرعاية المبكرة  6-5

   

 م            المهارات 2

  بطرق التواصل مع أن يستنبط الطالب الحلول اإلبداعية في حل المشكالت المتعلقة  3.6

        المضطربين بطيف التوحد

 

  أن يستخدم الطالب المصادر العلمية المتنوعة للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم  3.3

 في التواصل اضطراب طيف التوحد  

 

   المضطربين بطيف التوحد      طرق التواصل مع مفاهيم أن يطبق الطالب  3.2

   المضطربين بطيف التوحد       لعمل بروح الفريق الواحد لخدمةا أن يشارك الطالب ..4- 3

 ك           الكفاءات 3

  المضطربين بطيف التوحد       أن يصمم الطالب نموذج لكيفية التواصل مع  2.6

اإلضووطراب بطيووف ة ويتحموول مسووؤوليه التعاموول مووع أن يطووور الطالووب موون شخصوويته المهنيوو 2.3

 التوحد

 



 

 
5 

  للمضطربين بطيف التوحد        أن يبتكر الطالب نموذجا للتأهيل المهني  2.2

  للمضطربين بطيف التوحد       أن يلخص الطالب طرق التأهيل  ..4-.2
 

 

 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 تعريف بمحتوى المقرر وخطته وأهدافه 1

 3 انتشارهتعريفه ونسب : باضطراب طيف التوحد االهتمامتاريخ  2

 3 اضطراب طيف التوحد وخصائص األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسباب 3

 3 طرق التدخل والبرامج العالجية المناسبة لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد 4

 3 البرامج التربوية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد 5

 3 دمج األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وكيفية تدريسهم   6

 3 االختبار الفصلي  7

 6 (المالحظة، المقابلة، االختبارات النفسية)أدوات وأساليب التقييم بالتوحد  8

9 
ومناقشيية مهييارات الحيييا   اضييطراط طيييف التوحييدالتحييديات االجتماعييية التييي يواجههييا ايطفييا  لوي 

 .اليومية
3 

 3 .اضطراط طيف التوحدالممارسات الفاعلة في تعليم المهارات ايكاديمية للطلبة لوي  10

11 
مقيااااااو مساااااتويات التوحاااااد، لائماااااة تقااااادلر السااااالو  التوحااااادي، جااااادو  المالحظاااااات )مقااااااليو التوحاااااد 
 (التشخيصية للتوحد

6 

 6 البحثية الالزمةالتدريب على النقد الموضوعي للرسائل العلمية والتدريب على إعداد الخطط  12

 3 اإلختبار النهائي 13
 48 المجموع

 

 

 

 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 6

التي تخدم التعرف على الحقائق العلمية الخاصة  1.1

.الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد  

: ان يكون الطالب لادرًا على  
 معرفة االسو النظرية للتوحد  -
اضطراب طيف التعرف على اسباب  -

  التوحد
   

  

 المنالشة والحوار

  

 

االختبااااااااااااااارات،  لمالحظااااااااااااااةا
 المنالشة

 

  

 

  

1-2 

1-3 
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 املهارات املعرفية 2

  

التدخل المناسبة مع توظيف الطالب طرق - 2-1
.الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد  

تطبيق الطالب طرق التدخل والبرامج التربوية 
.لألطفا  ذوي اضطراب طيف التوحد  

يطباااق الطالاااب بعاااا مقااااليو التوحاااد فاااي ال رفاااة -
 .الصفية

الطااااااااااالا علاااااااااااى الدراساااااااااااات ا
العاللاااااااااااااااااااة، األجنبياااااااااااااااااااة ذات 

 العصف الذهني مع الطالطو

 والمنالشة والحوار المالحظة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ن يطااااااااور الطالااااااااب يخصاااااااايته المهنيااااااااة ويتحماااااااال أ 3-1

مسااايولية النماااو الااا اتي تدااااه االفاااراد ذوي اضاااطراب 
التوحاااد، وان يكاااون الطالاااب لاااادرًا علاااى تعلااام طياااف 

قيمااة العمااال الدمااااعي ماااي خاااال  التعلااايم الدمااااعي 
 .وانماء الثقة بالنفو للطالبوالعصف ال هني، 

 ٬ تشااديع الطااالب علااى القياااد 
العصاف  ٬المنالشاات الدمايياة

 .ال هني

 ٬المالحظررررررة  ٬اإلشرررررراف  

 تقويم الزميل

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

:أن يكون الطالب لادرا على 4-1  
 المنالشة والحوار

االخريي وخاصة األطفا  القدر  على التواصل مع 
 .ذوي اضطراب طيف التوحد

املناقشة، احلوار، العصف 

 الذهين
المناقشات  ٬المالحظة 

العمل الفردي  ٬والمشاركات

 والجماعي

 (وجدت إن)املهارات النفسية احلركية  5
5-1 

 .قدرة الطالب على اإللقاء اجليد

 .القدر  على التمثيل في مواقف مختلفة

  والحوارالمناقشة 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 3

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (بايسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %02  اختبار فصلي  6

 %02  مقابالت وزيارات وإعداد بحث  3

 %02   الحضور والغياب والمشاركة وتقديم العروض  2

 %62  االختبار النهائي  4

 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، اختبار)يم يالتق 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-

 مع طالبه األكاديمياالجتماعات الدورية للمرشد -
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 : مصادر التعلم والمرافق –و 

 :مصادر التعلمقائمة   

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
ايسس والخصائص واالستراتيجيات : اضطرابات طيف التوحد( مترجم( )2018)غالب  ٬الحيارى

. عمان: دار الفكر. الفاعلة  

مكتبة الرشد ـ الرياض. األوتيزم اضطرابالتدريس لذوي  استراتيجيات( 3065)فكري لطيف  ،متولي  

دار . المفاهيم األساسية وطرق التدخل: المدخل إلى اضطراب طيف التوحد( 3064)نايف  ،الزارع

.الفكر ناشرون وموزعون ـ عمان  

 .الرياض–أشكاله، أسبابه، وتشخيصه، مكتبة العبيكان  .خفايا التوحد (3003) وفاء ،الشامي

E. Amanda Boutot (3067). Autism Spectrum Disorder: Foundations, 

Characteristics, and Effective Strategies, Second Edition, Pearson UK,  

Chantal Sicile-Kira, (3064). Autism Spectrum Disorder: The Complete 

Guide to Understanding Autism. 

 

دراسات تشخيصية وبرامدية سلسلة ذوي  .األطفا  التوحدلون  (0220) دمحمعاد ، عبد هللا  -  المساند المراجع 
.القاهر–دار الرياد  .االحتياجات الخاصة  

.مكتبة الريد ا الرياض. األوتيزم اضطرابالتدريو ل وي  استراتيديات( 020٢)فكري لطيف  ،متولي -  
واألجنبية المنشور  في مدا  اضطراب ميع المدالت الخاصة والبحوث والدراسات العلمية العربية ج -

.طيف التوحد  
 www.autism-society.org- اإللكترونيةالمصادر 

-www.autismuk.com 
-www.autism-pdd.net 
-International Journal of Special Education 
-The Journal of Special Education Exceptional Children 
-European Journal of Special Needs Education 
- Journal of the American Academy of Special Education 
Professionals 
-Journal of Special Education 

 

 مصادر االنترنت   ىأخر

Data show 



 

 
8 

 

 :المطلوبةالتعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات. 3

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعات دراسية للمحاضرات   

 حجرات مصادر التعلم 

 قاعات تدريب

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

 لكل قاعه Data Showجهاز كمبيوتر وجهاز 

 مختبرات ومعامل-السبور  الذكية  (تبعاً لطبيعة التخصص) أخرى تجهيزات

 
 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 بالطال فاعلية تدريس المقرر
 االختبارات القصيرة 

 االختبارات الدورية 

االطوووالع علوووي احووودث التطوووويرات فوووي 

 . األخرىالجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 التكليفات المتدرجة 

 االختبارات الدورية والنهائية
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار 

 .لمشروعات اإلنتاجية ا
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم - الطالب

 
 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم 

 .الزيارات الميدانية 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم - الطالب

 
 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار

 تقييم ملف الطالب 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

 النقاش مع الطالب وتبادل األفكار

التقوووووارير التوووووي يعووووودها عضوووووو هيئوووووة 

 التدريس عن المقرر 
 (تقرير المقرر)ملف المقرر  قيادات البرنامج

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

 (تم تحديدهاي)أخرى  ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 

 

 

 

 اعتماد التوصيف . 

 قسم التربية الخاصة  جهة االعتماد

 الثانية  رقم الجلسة

 36/6/6440 تاريخ الجلسة

 
 

 

 

 

 


