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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

الساعات  .3

   1:المعتمدة

 

 :المقررنوع  .8
 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 : يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 1

 الثالثتوى المس

 

 (وجدت إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 اليوجد

 

 (وجدت إن)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 اليوجد

 

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %08  المحاضرات التقليدية 3

   التعليم المدمج  8

 %28   اإللكترونيالتعليم  1

    عن بعدالتعليم  4

    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  تطبيق عملي عيادي  (تذكر)ى أخر 4

 ساعه  40 اإلجمالي 

 *ساعات التعلم األخرى

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  (تذكر)أخرى  5

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

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 :المقرر ومخرجاته التعليمية هدف -ب

 :وصف العام للمقررال. 3

التعرف على العناصر المشتركة للبرامج التربوية النمولجية لتعليم لوي  اضطراب طيف التوحد مع االطالع على أشهر    

:برنامج الفردية العالمية والبرامج السلوكية لألطفال لوي اضطراب طيف التوحد مثل البرامج  

لوفاس برنامج  LOVAS   ،برنامج تيتش TEACCH  

تبادل الصورفاست فورد، ونظام  PECS هيلبوبرنامج دوغالس وبرنامج      FAST FOR WORD  وبرامج 

Auditory Integration Training (التكامل السمعي  AIT)  و (Communication وبرامج التواصل الميسر )  

Facilitated  Therapy Sensory integration كما يتضمن تعريف الطالب بعالج التكامل الحسي  

Secretin  والعالج بهرمون السكرتين 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 8

والعملية لبناء وتصميم البرنامج التربوي الفردييهدف هذا المقرر إلى تعريف طالب الدراسات العليا باألسس النظرية   

 وعناصره وكيفية بناءه، كما سيتعرف على أشهر البرامج التربوية الفردية العالمية لذوي اضطراب طيف التوحد، وأهم

فويهدف المقرر أيضا إلى مناقشة الدراسات الحديثة حول اضطراب طي. العناصر المشتركة التي تتكون منها تل  البرامج  

 التوحد والبرامج التربوية وطرق التدخل المناسبة وطرق التعامل لذوي االضطرابات السلوكية وطيف التوحد التي تساعده

 .في تعليم وخدمة األفراد لوي اضطراب طيف التوحد في المراكز والمدارس العامة

 

 :مخرجات التعلم للمقرر. 1

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ع         المعارف 1

. التعرف على الحقائق العلمية الخاصة التي تخدم الطالب لوي اضطراب طيف التوحد 1.1   

 .طيف التوحد بارالضطمعرفة االسس النظرية  2.1

وطرق التدخل العالجية ب طيف التوحدارالتعرف على اسباب اضط   

 م        المهارات 8

ب طيف التوحدارمع الطالب لو ي اضط خل المناسبةالتدتوظيف الطالب طرق  1.2   

يطبق الطالب  ب التوحدارالتربوية لألطفال لوي اضط والبرامج لالتدختطبيق الطالب طرق 

.بعض مقاييس التوحد في الغرفة الصفية  

 

ب ارد لوي اضطارو الذاتي تجاه االفالنم مسؤولية لويتحمأن يطور الطالب شخصيته المهنية  2.2

الجماعي من خالل التعليم الجماعي  لوان يكون الطالب قاد اًر على تعلم قيمة العم التوحد،طيف 

 .وانماء الثقة بالنفس للطالب الذهني،والعصف 

 

المناقشة والحوار أن يكون الطالب قاد ار على 3.2      

طيف التوحدب ارد لوي اضطاراالخرين وخاصة األف ل معالتواصالقدرة على   

 

  قدرة الطالب على اإللقاء الجيد 4.2

 القدرة على التمثيل في مواقف مختلفة

 

 ك        الكفاءات 1

  دعالجية مع لوي اضطراب طيف التوحان يبتكر الطالب طرق تدخل  1.3

  ان يقارن الطالب بين الطرق العالجية المطبقة مع لوي طيف التوحد 2.3

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 تعريف بمحتوى المقرر وطبيعته والتكليفات والنشاطات المطلوبة وأساليب التقويم 1

 3 كيفية بناء وتصميم البرنامج التربوي الفردي لذوي اضطراب طيف التوحد 2

 3 العناصر المشتركة للبرامج التربوية النمولجية لتعليم لوي اضطراب طيف التوحد 3

4 
البرامج لات المنحى: أشهر البرامج الفردية لألطفال لوي اضطراب طيف التوحد أوال  

 LOVASبرنامج لوفاس . السلوكي
3 

 3 نظام برنامج تبادل الصور(PECS)وبرنامج بيكس (TEACH)برنامج تيتش  5

 FAST FOR WORD) ) 3برنامج فاست فور وورد   6



 

 
5 

7 
على التكامل السمعيالتدريب : برامج العالج األخرى  

Auditory Integration Training ( AIT) 
3 

 3 اختبار نصفي 0

 3 برنامج ليب 9

 3 (Communication Facilitate)التواصل الميسر  18

 Therapy Sensory integration) ) 3العالج بالتكامل الحسي  11

 Secretin) ) 3العالج بهرمون السكرتين   12

 3 االدراكي والتواصل االجتماعي عند لوي اضطراب طيف التوحدالتفكير  13

 6 التوحد طيف اضطراب عالج في ميدانية تدريبات 14

 3 اختبار نهائي 15

 40 المجموع

 

 :التدريس والتقييم. د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 3

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 3

1.1 
التعييرف علييى الحقييائق العلمييية الخاصيية التييي تخييدم 

 الطالب لوي
 المناقشة والحوار

،تااالختبارالمالحظة   

 المناقشة

2.1 

:ان يكون الطالب قاد ا ًر على  

ب طيف التوحد باالضطرمعرفة االسس النظرية   

ا ب طيف التوحد رالتعرف على اسباب اضط  

مج التربوية اروالب لالتعرف على طرق التدخ

 .والعالجية

 المناقشة والحوار
،تااالختبارالمالحظة   

 المناقشة

 المهارات 8

المناسبة مع الطالب  لتوظيف الطالب طرق التدخ 1.2

اضطراب طيف التوحد لوي   

مج التربوية اروالب لتطبيق الطالب طرق التدخ

اضطراب التوحد لألطفال لوي  

يطبق الطالب بعض مقاييس التوحد في الغرفة 

.الصفية  

٬تشجيع الطالب على القيادة   

العصف ٬المناقشات الجماعية   

 .الذهني

 المالحظة والمناقشة

 والحوار

 لأن يطور الطالب شخصيته المهنية ويتحم 2.2

 مسؤولية النمو الذاتي

وان  التوحد،ب طيف ارتجاه االف ا رد لوي اضط

على تعلم قيمة العمل الجماعي  رً ن الطالب قاديكو

 من خالل التعليم الجماعي

 .وانماء الثقة بالنفس للطالب الذهني،والعصف 

 المناقشة، الحوار، العصف

 الذهني

٬المالحظة  ٬اإلشراف   

 تقويم الزميل

المناقشة والحوار أن يكون الطالب قاد ا ر على 3.2  

د اخاصة األفراالخ رين والقدرة على التواص مع 

طيف التوحد بارلوي اضط  

 المناقشة والحوار

 المناقشات ٬المالحظة 

 العمل ٬والمشاركات 

 الفردي والجماعي

 قدرة الطالب على اإللقاء الجيد 2.4

قدرة على التمثيل في مواقف مختلفال  
 لعب األدوار والنمذجة

تقييييييويم الزميييييييل، التغذييييييية 

 الراجعة

 الكفاءات 1

1.3 
ان يبتكييير الطاليييب طيييرق تيييدخل عالجيييية ميييع لوي 

 اضطراب طيف التوحد
 عرض نمالج

تقييييييويم الزميييييييل، التغذييييييية 

 الراجعة
2.3 

ان يقارن الطالب بين الطيرق العالجيية المطبقية ميع 

 لوي طيف التوحد
 الخرائط الذهنية
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 8

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %18 طوال الفصل (عرض، تدريب، مشاركة مجتمعية)نشاط جماعي  3

 %28 7األسبوع  اختبار نصفي 8

 %28 14-0األسبوع  (ترجمة، بحث، مقالة علمية، تصميم برنامج، سمنار)نشاط فردي  1

 %58 اخر اسبوع اختبار نهائي 4
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 :األكاديمي والدعم الطالبي اإلرشاد أنشطة-هـ 
  .المكتبيةاستقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات 

أو موقع عضو هيئة التدريس وسائل التواصل االجتماعيطريق البريد االلكتروني أو عن  لالتواص  

 لمرشد األكاديميالدورية مع االجتماعات 

 : مصادر التعلم والمرافق –و 
 :مصادر التعلمقائمة . 3

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

األسس والخصائص : اضطرابات طيف التوحد .مترجم، (2810) .غالب ٬الحيارى 

عمان: دار الفكر. واالستراتيجيات الفاعلة  

مكتبة . استراتيجيات التدريس لذوي اضطراب األوتيزم ،(2815) .فكري لطيف ٬متولي 

 الرشد  الرياض

المفاهيم األساسية وطرق : المدخل إلى اضطراب طيف التوحد، (2814) .نايف ٬لزارع  ٬

عمان. دار الفكر ناشرون وموزعون. تدخلال . 

 – أشكاله، أسبابه، وتشخيصه، مكتبة العبيكان. ، خفايا التوحد ( 2882. )الشامي وفاء

 الرياض

E. Amanda Boutot (2817). Autism Spectrum Disorder: Foundations, 

Characteristics, and Effective Strategies, Second Edition, Pearson UK 

, Chantal Sicile-Kira, (2814). Autism Spectrum Disorder: The 

Complete Guide to Understanding Autism. 

 المساندةالمراجع 

مجية سلسلة لوي ارتشخيصية وبسات ارد. األطفال التوحديون ( 2882)عبد هللا دمحم , عادل

دار الرشاد. االحتياجات الخاصة   

. ب األوتيزمراتيجيات التدريس لذوي اضطاسترا (2817. )فكري لطيف ٬متولي .القاهرة 

 مكتبة الرشد ة الرياض

ألجنبية المنشورة في مجال العلمية العربية وا ساتراالمجالت الخاصة والبحوث والد جميع

 .ب طيف التوحدرااضط

 اإللكترونيةالمصادر 

www.autism-society.org-www.autismuk.com-www.autism-pdd.net-

International Journal of Special Education-The Journal of Special 

Education Exceptional Children-Journal of Special Education 

 مصادر االنترنت  ىأخر

 

 :المطلوبةالتعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .8

 متطلبات المقرر العناصر

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

  قاعات دراسية للمحاضرات 

 قاعات تدريب

 التجهيزات التقنية
 (عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجياتجهاز )

Data Show 

 وصلة اتش دي ام أي

 تفاعليةالسبورة ال

 (تبعاً لطبيعة التخصص) ىأخر تجهيزات
 عيادات تطبيقية
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 :لمقرراجودة  تقويم. ز
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االختبارات القصيرة الطالب فاعلية تدريس المقرر

التطيييويرات فيييي  أحيييدثاالطيييالع عليييي 

 .األخرىالجامعات 
 االختبارات الدورية أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 التكليفات المتدرجة أعضاء هيئة التدريس بالقسم االختبارات الدورية والنهائية

 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار أعضاء هيئة التدريس بالقسم-الطالب  .اإلنتاجيةالمشروعات 

 بالقسم التقييم الخاصةاستبانة  أعضاء هيئة التدريس بالقسم-الطالب  .الميدانيةالزيارات 

 بالقسم التقييم الخاصةاستبانة  أعضاء هيئة التدريس بالقسم  اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم

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

التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس 

 عن المقرر
 (تقرير المقرر)ملف المقرر  قيادات البرنامج

 (إلخ... مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ، فاعلة طرق تقييم الطالب، 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 . ح

  قسم التربية الخاصة جهة االعتماد

  الثانية رقم الجلسة

 21/1/1448 تاريخ الجلسة

 

 


