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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .5

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

المستوى   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثاني

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .2

 

 ال يوجد 

 

 ينطبق()اختر كل ما نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 55 55 المحاضرات التقليدية 1

 %11 11 التعليم المدمج  2

 % 15 15  اإللكترونيالتعليم  3

  1  عن بعدالتعليم  4

  1  أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعه  32 محاضرات 1

 8 إستوديوأو 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
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 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب

 للمقرر:وصف العام ال. 1

 

ين ب اإلعاقة الفكرية، ويقارن مامر بها تعليم األفراد :وي  والتطورية التيالمراحل التاريخية يهدف هذا المقرر الى التعرف 

اإلعاقة الفكري على حسب شدة االعاقة  التربوية. ويصنف فئاتالتعريفات القديمة والحديثة لإلعاقة الفكرية ومضامينها 

عاقة الخصائص العامة لكل فئة من فئات اإل ويميز بين التشخيص التكاملي لإلعاقة الفكرية. فهم أبعادوي والقدرات التعليمية.

 أهم النظريات في مجال اإلعاقة الفكرية. ويتعرف الى أهمية برامج التدخل المبكر في االعاقة الفكرية. ويتعرف الى الفكرية.

 ويتعرف الى أهم متالزمات اإلعاقة الفكرية. ها.أسباب االعاقة الفكرية وطرق الوقاية من ويتعرف الى

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 5

 

يهتدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالتاري  التطوري لمفهوم وتصتتتتتتنيف وأستتتتتتباب حدوث اإلعاقة الفكرية مع التركيز على 

كما ستتتتيتم تعريف الطالب بالطرق التشتتتتخيصتتتتية والعالجية باإلضتتتتافة لتعرف على الخدمات  الفئة،خصتتتتائص واحتياجات هذ  

 المناسبة والمناهج التعليمية والبرامج التربوية لفئة اإلعاقة الفكرية. والتدخل المبكر لذوي اإلعاقة الفكرية.

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  أن يصنف فئات اإلعاقة الفكري على حسب شدة االعاقة والقدرات التعليمية. 1.1

  أن يلخص أهم مناهج وأساليب تدريس االطفال االعاقة الفكرية. 1.2

  أن يتعرف الى أسباب االعاقة الفكرية وطرق الوقاية منها 1.3

1...   

  المهارات 2

  التطبيقالقدرة على  2.1

  القدرة على حل مشكالت 2.2

  الفهم واالستيعاب 2.3

2...   

  الكفاءات 3

  القدرة على التلخيص. 3.1

  القدرة على بناء اختبار 3.2

  القدرة على الربط بين الجانب النظري والجانب العملي التطبيقي 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 أهداف المقرر ومفرداته 1

 6 لمفهوم اإلعاقة الفكرية وتصنيف اإلعاقة الفكرية المفاهيم التاريخيمراحل تطور  2

 6 أسباب اإلعاقة الفكرية والوقاية من اإلعاقة الفكرية 3

 6 متالزمات اإلعاقة الفكرية 4

 6 التشخيص التكاملي لإلعاقة الفكرية 5

 6 :وي اإلعاقة الفكريةخصائص األفراد  6

 6 نظريات التعلم لذوي اإلعاقة الفكرية 5

 6 اإلعاقة الفكرية المبكر لذويالتدخل  8

 3 االختبار النهائي 9

 48 المجموع
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 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 يصتتتنف فئات اإلعاقة الفكري على حستتتب شتتتدة 

 االعاقة والقدرات التعليمية.
 الحوار والمناقشة

لمشتتتتتتاركة في المناقشتتتتتتات ا

 والمشاركة داخل المحاضرة

2.1 
أن يلخص أهم منتتاهج وأستتتتتتتاليتتب تتتدريس االطفتتال 

 االعاقة الفكرية.

 متتحتتتاضتتتتتتترات متتبتتتاشتتتتتتترة-

 والعروض التقديمية

اإلعاقة عن  مشتتتتتروي فردي

 الفكرية

1,3 
أن يتعرف الى أستتتتتتبتتاب االعتتاقتتة الفكريتتة وطرق 

 الوقاية منها
 االختبار النصفي والنهائي عرض وسائل تعليمية-

 المهارات 5

 اختبارات موضوعية االستقصاء - القدرة على التطبيق 1.2

 اختبارات تحريرية- العصف الذهني- القدرة على حل مشكالت 2.2

2,3 
 الفهم واالستيعاب

 التعلم الذاتي-  
مهارة استتتخدام الحاستتب في 

 العروض التقديمية

 الكفاءات 3

1.3 

تكليف الطالب بتتتالبحتتتث في - القدرة على التلخيص.

 اإلعتاقتة الفكريةاالنترنتت عن 

وعربيتتتة متن متواقتع أجتنبيتتتة 

 :لج. وتدريبهم على

 اختبارات

2.3 
تكليف الطالب بمهتتام يتطلتتب - بناء اختبارالقدرة على 

 تقديمها الكترونيا

مشتتروي الطالب ومدى  تقييم

 التوافق مع المعايير

2,3 
القتتدرة على الربط بين الجتتانتتب النظري والجتتانتتب 

 العملي التطبيقي
 المالحظة المباشرة المحاكاة للبيئة الصفية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 5

 يميالتق أنشطة م
 مالتقييتوقيت 

 )باألسبوي(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 السابع اختبار اول شفهي  1

 %15 الثاني عشر  اختبار ثاني تحريري  5

 %11 طوال الفصل  بحث ومشاركة وعروض تقديمية  3

 %61 السادس عشر  االختبار النهائي  4

2    

0    

7    

8    
 ال ( ورقة عملمشروي جماعي،  ،شفهي، 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-

 األكاديمياالجتماعات الدورية للمرشد -
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 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

 (. مقدمة في اإلعاقة العقلية. عمان، دار وائل.2111الخطيب، جمال، )

 (. مقدمة في اإلعاقة العقلية. عمان، دار الفكر.2113الروسان، فاروق، )

 

 المساندةالمراجع 
 (. اإلعاقة العقلية. عمان، دار الزهراء2111هويدة، ) ربيع، والء و الريدي،

 (. اإلعاقة العقلية. عمان، دار الفكر.2111قاسم، مصطفى، )

 

 اإللكترونيةالمصادر 

                                     ( JSERمجلة التربية الخاصة والتأهيل ) 

www.sero-eg.com    

                              األمانة العامة للتربية الخاصة  

http://www.moe.gov.sa/se/index.htm 

                                 المؤتمر الدولي األول للتربية الخاصة 

www.speconference.com      

             منتديات شبكة الخليج لذوي الحاجات الخاصة

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

   ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .5

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعات دراسية للمحاضرات 

 حجرات مصادر التعلم 

 تدريبقاعات 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز 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

 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
   مباشر

التتطويرات في  أحتتتدثاالطتالي عتلتي 

 األخرى.الجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

 االختبارات الدورية والنهائية
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

 اإلنتاجية.لمشروعات ا
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

http://www.moe.gov.sa/se/index.htm
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الزيارات الميدانية .
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

 مباشر قيادات البرنامج اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 تقييم ملف الطالب 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس 

 عن المقرر 
 مباشر قيادات البرنامج

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إل (، 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

 1441\1\21 تاريخ الجلسة

 

 


