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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات 2 المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .3

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  : المستوى األول يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 2

 : ال توجد وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 

 : ال توجد وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 80 36 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

 % 20 9  اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعه  45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  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 
جميع أنشتتتطة التعلم، مثل: ستتتاعات االستتتتذكار، ، ويشتتتمل :ل : 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

 وصف العام للمقرر:ال. 1

يهدف هذا المقرر الى التعريف باألساليب والبرامج التعليمية المستخدمة في مرحلة الطفولة المبكرة في مجال اإلعاقة الفكرية، 

صعوبات التعلم، اضطراب طيف التوحد، اإلعاقة السمعية والخصائص النمائية الستة في مرحلة الطفولة المبكرة ونما:ج تقديم 

التدخل المبكر، والمستويات واألساليب المستخدمة في التدخل المبكر والوسائل التعليمية  خدمات التدخل المبكر، وأهمية

المستخدمة في مرحلة الطفولة المبكرة ودور األسرة في التدخل المبكر وأهمية التدخل المبكر  والفئات المستهدفة فيه ونما:ج 

 بكر وأهميته. تقديم الخدمات والمفاهيم األساسية المرتبطة بمجال التدخل الم

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 3

يهدف هذا المقرر للتعريف بالمفاهيم األستاسية المرتبطة بمجال التدخل المبكر، وخصائص األطفال في المهارات النمائية السته، 

ل التدخ وأهمية التدخل المبكر، و بمبادئ وأهداف التدخل المبكر ، وابرز أستتتتاليب الكشتتتتف والتشتتتتخيص المستتتتتخدمة في مجال

 المبكر ونما:ج تقديم خدمات التدخل المبكر.

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 2

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  أن يتعرف الطالب على الخصائص النمائية الستة في مرحلة الطفولة المبكرة 1.1

  والوقاية من اإلعاقات في مرحلة الطف ولة المبكرةأن يتعرف الطالب على أساليب الكشف  1.2

  أن يتعرف الطالب على خدمات التدخل المبكر في اإلعاقات 1.3

  أن يتعرف الطالب على أهمية ومستويات ونما:ج التدخل المبكر 1-4

  المهارات 2

  ان يطبق الطالب برامج التدخل المبكر 2.1

العلمية المتنوعة للوصتتتتتتول ألفضتتتتتتل برامج التدخل مع :وي ان يستتتتتتتختدم الطتالتب المصتتتتتتادر  2.2

 اإلحتياجات الخاصة

 

  ان يستنبط الطالب اساليب الكشف والوقاية من اإلعاقات المختلفة في مرحلة الطفولة المبكرة 2.3

  ان يشارك الطالب بروح الفريق الواحد لخدمة :وي اإلعاقة بجميع فئاتهم 2-4

  الكفاءات 3

  يصمم الطالب برنامج للتدخل المبكر إلحدى فئات اإلعاقةان  3.1

  ان يلخص الطالب اساليب الكشف عن :وي اإلعاقة 3.2

  ان يبتكر الطالب برنامج لتفعيل دور األسرة في التدخل المبكر مع :وي اإلعاقة 3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3  بالمقررمقدمة وتعريف  1

 3 أهمية التدخل المبكر والفئات المستهدفة 2

 6 األساليب التعليمية المستخدمة في مرحلة الطفولة المبكرة. 3

 6 الخصائص النمائية الستة في مرحلة الطفولة المبكرة.    4

 3 نما:ج تقديم خدمات التدخل المبكر 5

 3 دور األسرة في التدخل المبكر. 6

 3 الوقاية والتدخل المبكرمستويات  7

 3 الكشف عن اإلعاقة وعالقتها بالتدخل المبكر 8

 3 التدخل المبكر مع :وي اإلعاقة العقلية 9

 3 التدخل المبكر مع :وي طيف التوحد 10

 6 التدخل المبكر مع :وي صعوبات التعلم 11

 3 التدخل المبكر مع :وي اإلعاقة السمعية 12

 3 االختبار النهائي 13
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 48 المجموع

 

 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 يتعرف الطالب على الخصتتتتائص النمائية الستتتتتة 

 في مرحلة الطفولة المبكرة
 االختبار النصفي والنهائي الذهنيالعصف 

2.1 

1-3 

  الوقاية من اإلعاقةالب على أساليب أن يتعرف الط

اإلعتتتاقتتتات في مرحلتتتة ان يتعرف الطتتتالتتتب على 

 المبكرةطفولة ال

 التتتتحتتتتوار والتتتتمتتتتنتتتتاقشتتتتتتتتتتة

والتمحتتتاضتتتتتترات والعروض 

 التقديمية 

المشتتتتتتاركة في المناقشتتتتتتات 

 المشاركة داخل المحاضرة

1-4 
على ختدمتات التدخل المبكر في أن يتعرف الطتالتب 

 اإلعاقات

التتعتتمتتتل التتجتتمتتتاعتتي والتتتتتعتتلتتم 

 التعاوني
 واجبات مصغرة

1-5 
أن يتعرف الطالب على أهمية ومستتتتتتتويات ونما:ج 

 التدخل المبكر

محاضرات مباشرة والعروض 

 التقديمية

مشتتتترور  فردي عن التدخل 

 المبكر

 المهارات 3

 اختبارات موضوعية االستقصاء - ان يطبق الطالب برامج التدخل المبكر  1.2

2.2 

ان يستتتتتتتختدم الطتالتب المصتتتتتتادر العلمية المتنوعة 

للوصول ألفضل برامج التدخل مع :وي اإلحتياجات 

 الخاصة 

 اختبارات تحريرية- العصف الذهني-

2-3 
ان يستتتتتتنبط الطالب استتتتتاليب الكشتتتتتف والوقاية من 

 اإلعاقات المختلفة في مرحلة الطفولة المبكرة 
 التعلم الذاتي -

مهارة استتتخدام الحاستتب في 

 العروض التقديمية

2-4 
ان يشارك الطالب بروح الفريق الواحد لخدمة :وي 

 اإلعاقة بجميع فئاتهم 
 أمثلة واقعية التعاونيالتعلم -

 الكفاءات 2

1.3 
ان يصتتتتتتمم الطتالتب برنتامج للتتدختل المبكر إلحدى 

 فئات اإلعاقة 

التتعصتتتتتتتف التتتذهتتنتتي ،وحتتتل 

 المشكالت 

تقييم مشتترور الطالب ومدى 

 التوافق مع المعايير

 ان يلخص الطالب اساليب الكشف عن :وي اإلعاقة  2.3
طرح أستتتتتتتتتا: المتتادة أستتتتتتئلتتة 

 للمناقشة العامة
 المالحظة المباشرة

3-3 
ان يبتكر الطتتالتتب برنتتامج لتفعيتتل دور األستتتتتترة في 

 التدخل المبكر مع :وي اإلعاقة 

تكليف الطالب بتتتالبحتتتث في -

التتتدختتل المبكر االنترنتتت عن 

من مواقع  مع :وي اإلعتتتاقتتتة 

أجنبيتتتة و عربيتتتة و تتتتدريبهم 

 على :ل .

 ومدىتقييم مشتترور الطالب 

 التوافق مع المعايير

 الطلبة  تقييم أنشطة. 3

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبور(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %30 الرابع اختبار نصفي 1

 %20 السابع بحث فردي مشاركة و تكليفات فردية 3

 %50 النهائي االختبار النهائي 2
 الخ( ورقة عملمشرور جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
 أثناء الساعات المكتبيةاستقبال الطالب وتقديم الدعم -

 التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو موقع عضو هيئة التدريس-

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

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

التدخل المبكر التربية الخاصتتتتتة في الطفولة .  (2011)لخطيب، جمال، والحديدي، منى. ا -

 المبكرة. عنمان: دار الفكر. 

 . التدخل المبكر النما:ج واإلجراءات. عنمان: دار المسيرة. ( 2012 )الزريقات، إبراهيم.  -

: التربية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة من الوالدة وحتى ثماني (2016)الطبال، سهى 

 للنشر والتوزيع ، دار الفكر4سنوات، ط

 المساندةالمراجع 

. تكييف منتتتاهج الطفولتتتة المبكرة لذطفتتتال :وي (2015)كوك، روث وآخرون. -

 عنمان: دار الفكر للنشر   (ايمان الزبون ونواف الزيود)االحتياجات الخاصة، ترجمة 

. التتتدختتل المبكر: دليتتل األستتتتتتر والمهنيين، ترجمتتة أحمتتد (2012)كيلتي، بوني.  -

 رياض: دار الناشر الدولي. التميمي. ال

Early Intervention: Right for Children. Better for the 
Economy 12th February  
.)2015) London Annual International Conference 

on Young Children with Special Needs and  

. their Families October( 7-9, 2015) United States 
International Society on Early Intervention Conference June 8-10, 

2016)  Sweden) 

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: 

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

   شبكة الخليج لذوياإلعاقة

عتتتتتتتاقتتتتتتتة التتتتتتتفتتتتتتتكتتتتتتتريتتتتتتتة                                                متتتتتتتوقتتتتتتتع بتتتتتتتالتتتتتتتلتتتتتتتغتتتتتتتة اإلنتتتتتتتجتتتتتتتلتتتتتتتيتتتتتتتزيتتتتتتتة لتتتتتتتإ

http://mentalhelp.net      

 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:  ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية 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(

 أجهزة حاسوب 

Data show  في جميع قاعات التدريس 

 السبورة الذكية

 مختبرات ومعامل تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

االطتالر عتلتي احتتتدث التتطويرات في 

 . األخرىالجامعات 
 مباشر أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 االختبارات الدورية والنهائية
 المراجع – أعضتتتاء هيئة التدريس بالقستتتم

 النظير
 مباشر

 مباشر أعضاء هيئة التدريس بالقسم -الطالب  لمشروعات اإلنتاجية .ا

 مباشر أعضاء هيئة التدريس بالقسم -الطالب  الزيارات الميدانية .

 مباشر أعضاء هيئة التدريس بالقسم اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 مباشر بالقسمأعضاء هيئة التدريس  تقييم ملف الطالب 

التقارير التي يعدها عضو 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

 الثانية  رقم الجلسة

 1440\1\21 تاريخ الجلسة

 

 


