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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 3 المعتمدة:الساعات  .0

 المقرر:نوع  .6

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  الثالث المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3

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

 

 

 ال يوجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %75 75 المحاضرات التقليدية 1

 %01 01 التعليم المدمج  2

 %05 05  اإللكترونيالتعليم  3

 1 1  عن بعدالتعليم  4

 0 0  أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 االتصالساعات 

 ساعه 36 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. 0

هذا المقرر تزويد الطالب بمعلومات عن التأهيل والخدمات وانواعها المقدمة للطلبة :وي االعاقة العقلية. كما يهدف الى يتناول 

تعريف الطالب بأنواع واستراتيجيات الخدمات االنتقالية التي يحتاجوها لتمكينهم من للتكيف والتأقلم مع البيئة، باإلضافة يهدف 

لطالب بمفهوم البرامج االنتقالية، وتطورها، وأهميتها لذوي اإلعاقة، والتعرف على كيفية تحديد رغبات وميول الى تعريف ا

وقدرات وإمكانيات :وي اإلعاقة باستخدام أدوات تقييم مختلفة إضافة إلى معرفة كيفية إعداد الخطة االنتقالية المناسبة للتالميذ 

 ي الفردي بالتعاون مع الجهات :ات العالقة.:وي اإلعاقة كجزء من البرنامج التربو

  الهدف الرئيس للمقرر. 6

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب على مفهوم التأهيل لذوي االعاقة الفكرية وطرق تقديم الخدمات التأهيلية المناسببببة. كما 

على االسببس المنطقية والنيرية والعملية يهدف الى التركيز على الفئة العمرية فوق سبببعة عشببر عامإل باإلضببافة الى التركيز 

  لتقديم الخدمات االنتقالية لألفراد ذوي االعاقة الفكرية.

 

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  تكوين المعرفة األساسية حول التأهيل والخدمات التأهيلية  . 1.1

  لخدمات االنتقاليةاتكوين المعرفة األساسية حول   1.2

  عن الخدمات المساندة تكوين المعرفة األساسية 1.3

1-4...   

1-5   

   

  المهارات 2

   الفكريةمن فئات االعاقة  ةص كال فئئخصا تحديدعلى  القدرة 2.1

  على تحديد خصائص التأهيل والخدمة المالئمة القدرة 2.2

  القدرة على تحديد الخدمات المساندة 2.3

2 -4..   

  الكفاءات 3

  عقليا  أن يصمم الطالب نموذج لكيفية التواصل مع المعاقين 3.1

  لعقليةاإلعاقة اأن يطور الطالب من شخصيته المهنية ويتحمل مسؤوليه التعامل مع ذوي  3.2

  عقلياأن يبتكر الطالب نموذجا للتأهيل المهني للمعاقين  3.3

  عقلياأن يلخص الطالب طرق التأهيل السمعي للمعاقين  ..4-.3
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  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 التأهيلإل تعريفهإل مياهرهإل أهميته 1

 2 انواع التأهيل 2

 3 االفراد ذوي االعاقة العقلية تأهيلدور وسائل التقنية المساندة في  3

 3 ايجابيات وسلبيات التأهيل المهني لذوي االعاقة العقلية 4

5 
التطور التباريخي لتقبديم الخبدمبات االنتقباليبة وجبذورهبا التشببببببريعيبة في القوانين العالمية والقواعد 

 التنييمية التعليمي المبني على المجتمع

3 

6 
مخرجببات البرامج االنتقبباليببة لألفراد المعبباقين (العمببل والتعليم بعببد المرحلببة الاببانويببة إلالمهببارات 

 االستقاللية 

 

3 

 3 أفضل الممارسات المابتة علميا في تقديم البرامج االنتقالية 7

8 
 التعرف على خطوات التقييم، وأدواته الالزمة لتطوير الخطة االنتقالية 

 

3 

 2 عناصر الخطة االنتقاليةإل وكيفية كتابتها وتقييمهاالتعرف على  9

 3 دور وسائل التقنية المساندة في الخطط االنتقالية لذوي االعاقة الفكرية 10

11 

 لعوامل والنما:ج الرئيسية التي من شأنها تسهيل عملية االنتقال:

 لالنتقال  OSPESنمو:ج 

 االنتقالي:   Halpernنمو:ج ها لبيرن

 النمو:ج االنتقالي المهني 

 االنتقالي    Brown & Kyserنمو:ج براون وكيسر 

 نمو:ج تنسيق المشاريع 

 

1 

 3 االختبار النهائي 12

 48 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 0

1.1 
تكوين المعرفة األسببباسبببية حول التأهيل والخدمات 

 التأهيلية  والخدمات  االنتقالية.

 العلمية.المحاضرات 

 
التحريريةاالختبارات    

 مناقشات فردية وجمعية. 

1-2 
واجبببببات وتببكبببالبيببف فببرديبببة  تكوين المعرفة األساسية حول الخدمات االنتقالية 

 وجماعية 

تقييم البحوث ومنح البدرجة 

 المناسبة.

1-3 
 العصف الذهني. تكوين المعرفة األساسية عن الخدمات المساندة

 أسلوب حل المشكلة.

 تقييم المشاركات .

   المهارات 2

2-1 

من فئببات  ةص كبال فئبئخصببببببا تحبديبدالقبادرة على 

 االعاقة العقلية ونوع التأهيل والخدمة المالئمة

 

المشاركة في القاعة 
 .الدراسية

 

 

ونهائية فصلية اختبارات  
 عمل وأوراق 

2-2 
القتتدرة على تحتتديتتد خصتتتتتتتائص التتتأهيتتل والختتدمتتة 

 المالئمة
 المشاركة في القاعة الدراسية

 امتحان عملي 

 تقديم البحوث .

 متحان عملي  المشاركة في القاعة الدراسية الخدمات المساندةالقدرة على تحديد  2-3
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 تقديم البحوث .

 مهارات التواصل والمهارات التقنية والمهارات العددية  الكفاءات 3

1.3 

أن يصتتتتتتمم الطتتالتتب نمو:ج لكيفيتتة التواصتتتتتتتل مع 

  المعاقين عقليا

 التعليم التعاوني.

 

 العصف الذهني.

 

 

 التكاليف الفردية

 

3-2 

يطور الطالب من شتتتتتتخصتتتتتتيته المهنية ويتحمل  أن

 مسؤوليه التعامل مع :وي اإلعاقة العقلية

المشاركة في القاعة 
 .الدراسية

 

 التكاليف الفردية

3-3 
أن يبتكر الطتتالتتب نمو:جتتا للتتتأهيتتل المهني للمعتتاقين 

 عقليا

 العصف الذهني.

 أسلوب حل المشكلة

تقييم البحوث ومنح البدرجة 

 المناسبة.

3-4 

يلخص الطالب طرق التأهيل الستتتتتتمعي للمعاقين أن 

 عقليا

 العصف الذهني.

 أسلوب حل المشكلة
 

المشاركة في القاعة 
 .الدراسية

 

تقييم البحوث ومنح البدرجة 

 المناسبة.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 6

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %05 السابع )شفهي (  أولاختبار فصلي  0

 %05 الااني عشر )تحريري( اختبار فصلي ثاني 6

 بحث ومشاركة وعروض تقديمية 3
طوال الفصبببببببل 

 الدراسي
01% 

 %21 السادس عشر االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع 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-

 مع طالبه االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي-

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 0

 للمقرر ةالرئيسجع االمر

 االحتياجات. التأهيل المهني وخدمات االنتقال لألشتتتتتخا  :وي ((2016الزريقات، ابراهيم 

 . دار المسيرة 1الخاصة. ط

 . دار المسيرة 4. تأهيل المعاقين. ط ((2018هالل، اسماء 

 

 دار الفكر   .. تأهيل :وي االحتياجات الخاصة(2016 )الزارع، نايف المساندةالمراجع 

 اإللكترونيةالمصادر 

http://www.moe.gov.sa/se/index 
Best Practices in Transition – University of Kansas Transition 

Coalition Online Module  

http://www.transitioncoalition.org/cgiwrap/tcacs/new/training/online

http://www.moe.gov.sa/se/index
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Transition Assessment: The Big Picture - University of 

Kansas Transition Coalition 

  

   ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحاية  المرافق والتجهيزات. 6

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ( المحاكاة، قاعات الدراسية، 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-السبورة الذكية  تبعاً لطبيعة التخصص() أخرى تجهيزات

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  مباشر بالطال فاعلية تدريس المقرر

االطبالع عبلبي احبببدث البتبطبويرات في 

 . األخرىالجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 مباشر

 االختبارات الدورية والنهائية
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 مباشر

 اإلنتاجية .لمشروعات ا
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم - الطالب

 
 مباشر

 الزيارات الميدانية .
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم - الطالب

 
 مباشر

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 
 مباشر

 تقييم ملف الطالب 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

 مباشر

التقارير التي يعدها عضببو هيئة 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

 الاانية  رقم الجلسة
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 0441\0\60 تاريخ الجلسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 


