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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعة 3 المعتمدة:الساعات  .2

 المقرر:نوع  .1

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  المستوى الرابع  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %55 55 المحاضرات التقليدية 1

 %22 22 التعليم المدمج  2

 %25 25  اإللكترونيالتعليم  3

 2 2  عن بعدالتعليم  4

 0 0  أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي( التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 5

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعه  32 محاضرات 1

 8 أستوديوأو معمل  2

 8 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 
، ويشتتتمل :لج: جميع أنشتتتطة التعلم، مثل: ستتتاعات االستتتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتتتثمر في النشتتتاطات التي تستتتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

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

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 . الوصف العام للمقرر:1
متعددة والمفاهيم ذات العالقة، هذا المقرر تعريف الطالب بمفهوم اإلعاقات الشديدة واليتناول      

الحياتية اليومية الخاصة بهم، والمناهج  وتشخيصهم، والبرامجم وخصائصهم، وأساليب قياسه وأسبابها

الخاصة بهم، والخطة التربوية الفردية، وأساليب وطرق رعايتهم وتدريبهم، واالتجاهات الحديثة التي 

بهم.والبدائل التربوية الخاصة  تهتم وتخدم هذه الفئة،  

 
  الهدف الرئيس للمقرر. 1

 الطلبة:يهدف هذا المقرر إلى تعريف 
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، وأسبابها، وخصائصهم، وأساليب قياسهم المتعددة والمفاهيم ذات العالقةبمفهوم اإلعاقات الشديدة و  -
وتشخيصهم ،والبرامج الحياتية اليومية الخاصة بهم، والمناهج الخاصة بهم، والخطة التربوية الفردية، وأساليب 

 .وتخدم هذه الفئة وطرق رعايتهم وتدريبهم، واالتجاهات الحديثة التي تهتم

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

أن يتعرف الطالب الى مفهوم اإلعاقات الشديدة والمتعددة والمفاهيم ذات العالقة.  1.1   

أن يتعرف الطالب الى خصائص اإلعاقة الشديدة والمتعددة في جوانب النمو المختلفة.  1.2   

أن يتعرف الطالب على مناهج اإلعاقة الشديدة والمتعددة  1.3   

أن يتعرف الطالب الى أساليب وطرق ورعاية اإلعاقة الشديدة والمتعددة  ...1   

  المهارات 2

والتطبيق العملي لهذه المعارفالربط بين المعارف المكتسبة  2.1   

القدرة على التطبيق  2.2   

القدرة على حل مشكالت  2.3   

2...   

  الكفاءات 3

  التعلم الذاتي والعمل بروح الفريق الواحد . 3.1

  استخدام شبكة المعلومات في تنفيذ أبحاث عن بعض موضوعات المقرر . 3.2

  والدوريات العلمية.البحث واالطالع في المراجع  3.3

تدددريددب الطالب علد تقددديم عرض بور بوينددت  واسدددددددتخدددام االنترنددت لكي تكون   ...3
لديهم المعرفة الكافية في تقنية المعلومات التي تمكنهم من جمع المعلومات واألفكار 

 وتفسيرها وتوصيلها للغير

 

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6  مفهوم اإلعاقة الشديدة والمتعددة والمفاهيم :ات العالقة 1

 3  المهارات الحياتية اليومية  2

 6  أسباب اإلعاقة الشديدة والمتعددة  3

 6  خصائص اإلعاقة الشديدة والمتعددة في جوانب النمو المختلفة  4

 6  أساليب قياس وتشخيص اإلعاقة الشديدة والمتعددة  5

 6  مناهج اإلعاقة الشديدة والمتعددة  6

 3  البدائل التربوية لإلعاقة الشديدة والمتعددة  7

 6  أساليب وطرق ورعاية اإلعاقة الشديدة والمتعددة  8

 3  االتجاهات الحديثة التي تهتم وتخدم اإلعاقات الشديدة والمتعددة  9

 3  االختبار النهائي  10

 48 المجموع
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 التدريس والتقييم:د. 
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 2

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 2

1.1 
أن يتعرف الطالب الى مفهوم اإلعاقات الشديدة  

 والمتعددة والمفاهيم ذات العالقة.

العصف الذهني  االختبار النصفي والنهائي    

2.1 

أن يتعرف الطالب الى خصائص اإلعاقة  
 الشديدة والمتعددة في جوانب النمو المختلفة.

الحوار والمناقشة  المشاركة في المناقشات   
والمشاركة داخل 

 المحاضرة

3.1 
أن يتعرف الطالب على مناهج اإلعاقة الشديدة  

 والمتعددة

العمل الجماعي والتعلم التعاوني  واجبات مصغرة    

4.1 
أن يتعرف الطالب الى أساليب وطرق ورعاية  

 اإلعاقة الشديدة والمتعددة
محاضرات مباشرة والعروض - 

 التقديمية
مشروع  فردي عن التدخل  

 المبكر
 

 المهارات 1

1.2 

الربط بين المعارف المكتسبة والتطبيق العملي 
 لهذه المعارف

التطبيق العملي للمهارات 
أسلوب حل المشكالت 

 المحاضرة -الجماعية
نظام المجموعات )فرق  – 

 عمل(
اسلوب الحوار والنقاش 

 دراسة الحالة وإبداء الرأي

 المناقشة الجماعية 
التطبيقات الميدانية 

درجة اتقان  لمعرفة
 الطلبة للمهارات

 االختبارات والمقاييس -
االختبارات الفصلية  –
 لنهائيةوا
مالحظة أداء الطلبة  -

 داخل المحاضرة

 البحوث والدراسات-

القدرة على التطبيق  2.2 االستقصاء -   اختبارات موضوعية    

القدرة على حل مشكالت   العصف الذهني-   اختبارات تحريرية-    

 الكفاءات 3

1.3 

 التعليم التعاوني. التعلم الذاتي والعمل بروح الفريق الواحد 
استخدام العروض 

 التوضيحية واالنترنت
 دراسة الحالة

تشجيع الطلبة علد استخدام 
االطالع علد االنترنت و

أحدث االستراتيجيات 
العالمية في تربية وتعليم 
 .ذوي االحتياجات الخاصة

 

القدرة علد التحليل -
 واالستنتاج

استخدام الطلبة -
 لألنترنت والحاسوب

اسددددددتراتيجيات تطبيق  -
 عددلد بعضالددتدددددريددس 

 الفئات الخاصة

2.3 
استخدام شبكة المعلومات في تنفيذ أبحاث 

 عن بعض موضوعات المقرر .
 التعليم التعاوني.

القدرة علد التحليل -
 واالستنتاج



 

 
6 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

استخدام العروض 
 التوضيحية واالنترنت

 دراسة الحالة
تشجيع الطلبة علد استخدام 

االطالع علد االنترنت و
أحدث االستراتيجيات 

العالمية في تربية وتعليم 
 .االحتياجات الخاصةذوي 

 

استخدام الطلبة -
 لألنترنت والحاسوب

اسددددددتراتيجيات تطبيق  -
 الددتدددددريددس عددلد بعض

 الفئات الخاصة

… 

البحدث واالطالع في المراجع والدوريات 
 العلمية.

 التعليم التعاوني.
استخدام العروض 

 التوضيحية واالنترنت
 دراسة الحالة

الطلبة علد استخدام تشجيع 
االطالع علد االنترنت و

أحدث االستراتيجيات 
العالمية في تربية وتعليم 
 .ذوي االحتياجات الخاصة

القدرة علد التحليل -
 واالستنتاج

استخدام الطلبة -
 لألنترنت والحاسوب

اسددددددتراتيجيات تطبيق  -
 الددتدددددريددس عددلد بعض

 الفئات الخاصة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 1

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 السابع اختبار اول شفهي  2

 %15 الثاني عشر  اختبار ثاني تحريري  1

 %10 طوال الفصل  بحث ومشاركة وعروض تقديمية  3

 %60 السادس عشر  االختبار النهائي  4

5    
0    

5    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، )اختباريم 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-

 األكاديمياالجتماعات الدورية للمرشد -

 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 2

 للمقرر المراجع الرئيسة

 رية  دار املس اإلعاقات املتعددة املفاهيم األساسية وضبط جودة الربامج. عمان:. . (2115)العايد، مساعد

تدريس التالميذ ذوي اإلعاقات املتوسطة والشديدة. الرايض: .  . (2118)العتييب، بندر و مرزا، هنية
 جامعة امللك سعود. 
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 . اإلعاقات املتعددة. عمان: دار املسرية .. (2113)القمش، مصطفى 

  مقدمة يف اإلعاقات الشديدة واملتعددة. عمان: دار الفكر ..(2113) حيي، خولة 

 المساندةالمراجع 

 -ملتقى الرتبية اخلاصة                                        

http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm املؤمتر الدويل األول للرتبية - 

       www.speconference.comاخلاصة                                 

     ( JSER )                                     www.sero-eg.com  جملة
 الرتبية اخلاصة والتأهيل

اإلعاقة اخلليج لذوي منتدايت شبكة  
 - موقع ابللغة اإلجنليزية لإلعاقة الفكرية                                                

 اإللكترونيةالمصادر 

 الشبكة العنكبوتية... الرقمية على األنترنتالمكتبات  -مكتبة الجامعة اإللكترونية 

Google                                                                                                          
- Eric                                                                                                                 

Teaching Exceptional Children   

1- European Journal of Special Needs Education   

2- Journal of the American Academy of Special Education 

Professionals  

3- Journal of Special Education 

4-  British Journal of Special Education- 
 

   ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .1

 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(

كدداميرا ،  Data show عرض البيددانددات جهدداز ،أجهزة كمبيوتر
 .تفاعليةسبورة  ،وثائقية

 مختبرات ومعامل تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 

 

http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm
http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-3383&site=1


 

 
8 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر الطالب فاعلية التدريس

 طرق واستراتيجيات تدريس المقرر
آخرين يدرسااااون  تدريساعضااااائ هي ة 

 نفس المقرر.
 مباشر

 مباشر من نفس القسم. اعضائ هي ة التدريس فاعلة طرق تقييم الطالب

 مباشر  البرنامجقيادات و اعضائ هي ة التدريس مخرجات التعلم للمقررمدى تحصيل 

فعالية المقرر الدراسااو والتخطيط  مدى
 لتطويره

لااجاانااااة تااطااوياار الااباارامااج والاامااقااررات 
 القسم.الدراسية فو 

 مباشر

 تقييم ملف الطالب 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

 مباشر

التقاااارير التي يعااادهاااا عضااااااو هيئاااة 

 التدريس عن المقرر 
 مباشر 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

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 قسم التربية الخاصة جهة االعتماد

 الثانية رقم الجلسة

 1440\1\21 تاريخ الجلسة

 

 


