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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتين المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري     ☐ إجباري     ☒ 

املستوى    المقرريقدم فيه  الذي/ المستوى  السنة. 3
 الثالث 

 

 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

 %10 10 التعليم المدمج  2

 %15 15  اإللكترونيالتعليم  3

 0 0  عن بعدالتعليم  4

 0 0  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 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مثل: ستتاعات االستتتذكار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتتثمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

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

 رر:وصف العام للمقال. 1

تعريف الطالب على المفاهيم األساسية للحاسب اآللي وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية ووسيلة مساعدة في تعليم 

الحاسب اآللي في مجاالت التربية الخاصة والتدريب العملي على  برامجإعداد وأساسيات بناء وتصميم  طاإلعاقة وشروذوو 

  قة.حاسوبية لخدمة ذوو اإلعا برامجتصميم 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

في مجال التربية  هاوأشـكال وأنواعهاوم التقنيات المسـاندة والمعدلة هدف هذا المقرر إلى تعريف طالب الدارسـات العليا بمفهي

المتعددة   اراتهالمالمســاندة لتعلم   التقنياتدف إلى مســاعدة الطالب على اإللمام بشــروا وكيفية إعداد أو اختيار هالخاصــة. كما ي

ــائل  ــاندة والمعدلة  والوســ ,  وأن واألجهزةلكل فئة من فئات ذوو اإلعاقة. والتعرف على نماذج عملية من التكنولوجيا المســ

نـيات المســــاـندة والمـعدـلة إلـعداد الخـطة التربوـية الفردـية لـكل طـفل وعـمل ـقاـعدة  يـمار  التطبيق العملي إلـعداد نـماذج من التق

 بيانات لجميع الطلبة  إلكترونيا,  وأن يتعرف على المفاهيم 

وسـيلة مسـاعدة في تعليم ذوو اإلعاقة وشـروا إعداد  –األسـاسـية للحاسـب اآللي  وتطبيقات اسـتخدامه بوصـفه مادة تعليمية 

الحاســب اآللي في مجاالت التربية الخاصــة والتدريب العملي على تصــميم بارمج حاســوبية  برامجم  وأســاســيات بناء وتصــمي

  لخدمة ذوو اإلعاقة.

 

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

التقنيتات المستتتتانتدة والمعتدلتة وأنواعهتا وأشتتتتكتالهتا في مجتا  التربيتة  ومهأن يتعرف الطتالتم مف 1.1

 الخاصة . 

 

 

 أن يلم الطالم بشروط وكيفية إعداد أو اختيار التكنولوجيا المساندة لتعلم  1.2

 المهارات المتعددة لكل فئة من فئات كوي اإلعاقة. 

 

 

 أن يتعرف الطالم على نماكج عملية من  1.3

  واألجهزةالمساندة والمعدلة  والوسائل   التقنيات

 

 

1-4...   

1-5   

   

  المهارات 2

التطبيق العملي إلعداد نماذج من التقنيات المساندة والمعدلة إلعداد  أن يمار   الطالب 2.1

    الخطة التربوية الفردية لكل طفل وعمل قاعدة بيانات لجميع الطلبة  إلكترونيا,

 

  حاسوبية لخدمة ذوو اإلعاقة. برامجأن يتدرب الطالب عمليا على تصميم - 2.2

  الكفاءات 3

  حاسوبية لخدمة ذوو اإلعاقة. برامجأن يتدرب الطالب عمليا على تصميم  3.1

  تقبل الطالب آلراء زمالئهم أثناء المشاركة وعرض البحوث والواجبات. 3.2

  القدرة على التعلم الذاتي  3.3

  القدرة على تحمل المسئولية  ..4-.3
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   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات م

 2 تعارف وتمهيد وتبصير بخطة المقرر وأهدافه 1

 2 في مجال التربية الخاصة.مفهوم التقنيات المساندة والمعدلة وأنواعها وأشكالها  2

 4 في مجا  اإلعاقة الفكرية التقنيات المساندة والمعدلة 3

 2 سمعيةفي مجا  اإلعاقة ال التقنيات المساندة والمعدلة 4

 2 لبصريةفي مجا  اإلعاقة ا التقنيات المساندة والمعدلة 5

 4 صعوبات التعلمفي مجال  التقنيات المساندة والمعدلة 6

 4 ضطرابات السلوك والتوحدفي مجال ا التقنيات المساندة والمعدلة 7

8 

اـسية المفاهيم يلة مـساعدة في   –اـستخدامه بوصـفه مادة تعليمية   وتطبيقات  اآللي للحاـسب األـس وـس

تعليم ذوي اإلعاقة وـشروط إعداد وأـساـسيات بناء وتـصميم برامج الحاـسب اآللي في مجاالت التربية  

 الخاصة

2 

9 
 المعوقين  التالميذ  تعليم  في  وتكنولوجي تعليمي  كمساعد  تستخدم حاسوبية لبرامج أمثلة
 .مسبقا  المعدة التعليمية  البرامج اختيار  معايير  و

2 

 2 حاسوبية لخدمة كوي اإلعاقة.  برامج تصميم  على  العملي ريم د الت 10

11 
 التربوية  الخطة إلعداد  المساندة والمعدلة التقنيات  من نماكج إلعداد  العملي  التطبيق
 إلكترونيا  الطلبة  لجميع بيانات  قاعدة وعمل طفل لكل الفردية

2 

 2 اختبار نهائي 12

  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 

التقنيات المساندة والمعدلة   ومهمفأن يتعرف الطالم  

 وأنواعها وأشكالها في مجا  التربية الخاصة . 

 

 العلمية.المحاضرات 

 

التحريريةاالختبارات    

 مناقشات فردية وجمعية. 

1-2 

 أن يتعرف الطالم على نماكج عملية من 

  واألجهزةالمساندة والمعدلة  والوسائل   التقنيات

 

رديــة  ف ـف ـي كــاـل واجـبــات وـت

 وجماعية 

تقييم البحوث ومنح اـلدرـجة  

 المناسبة.

1-3 

أن يتعرف على المفاهيم األســاســية للحاســب اآللي  

وسيلة   –وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية  

 مساعدة في تعليم ذوو اإلعاقة

 الذهني.العصف 

 أسلوب حل المشكلة.

 تقييم المشاركات .

 االختبارات الذهني.العصف   1-4
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 أسلوب حل المشكلة.

1-5 
 العصف الذهني. 

 أسلوب حل المشكلة

 تقييم المشاركات

   المهارات 2

2-1 

الحاســب   برامجإعداد وأســاســيات بناء وتصــميم 

 اآللي في مجاالت التربية الخاصة  

 

 

المشاركة في القاعة  
 .الدراسية

 

 

ونهائية فصلية اختبارات  
 عمل وأوراق 

2-2 
ــميم  ــا على تصــ ــب عملي ــدرب الطــال  برامجأن يت

 حاسوبية لخدمة ذوو اإلعاقة.
 المشاركة في القاعة الدراسية 

 امتحان عملي 

 تقديم البحوث .

2-3 
 متحان عملي  المشاركة في القاعة الدراسية  

 تقديم البحوث .

2-4 

الحوار والمناقشات العلمية  

 الجماعية.

 

 تقييم الحوارات 

خالل قيادة التقييم من 

المناقشة بين الطالب 

 أنفسهم

 
  

 
  

. 

  الكفاءات 3

1.3 

أن يتتتدرب الطتتالتتم عمليتتا على تصتتتتميم برامج 

 .حاسوبية لخدمة كوو اإلعاقة

 التعليم التعاوني.

 

 العصف الذهني.

 

 

 التكاليف الفردية

 

3-2 

آلراء زمالئهم أثناء المشاركة وعرض تقبل الطالب  

 .البحوث والواجبات

المشاركة في القاعة  
 .الدراسية

 

 التكاليف الفردية

3-3 
 العصف الذهني.  القدرة على التعلم الذاتي

 أسلوب حل المشكلة

تقييم البحوث ومنح اـلدرـجة  

 المناسبة.

3-4 

 العصف الذهني.  القدرة على تحمل المسئولية

 المشكلةأسلوب حل 
 

المشاركة في القاعة  
 .الدراسية

 

تقييم البحوث ومنح اـلدرـجة  

 المناسبة.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 السابع )شفهي (  اختبار فصلي أول 1

 %15 الثاني عشر )تحريري( اختبار فصلي ثاني 2

 بحث ومشاركة وعروض تقديمية 3
طوال الفصـــــل  

 الدراسي
10% 

 %60 الساد  عشر االختبار النهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، شفهي، عرض تقديمي تحريري،  يم )اختباريالتق أنشطة
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 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 المكتبيةاستقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات 

 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 . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر
تطبيقات اســتخدام الحاســوب و التكنولوجيا المســاندة في تعليم ذوي    ( 2009أحمد نبوي )

 االحتياجات الخاصة، مكتب التربية العربي، الرياض ، المملكة العربية السعودية.

 المساندةالمراجع 
): تصــميم الوســائط المتعددة وانتاجها دار اليازوري، عمان،  2002عبد الحافظ ســالمة( 

 األردن.

 اإللكترونيةالمصادر 

• www.scottmarfilius.com www.joyzabala.com 

  www.csun.edu/codtraining•   •  

 www.assistiveware.com • 

 

   ىأخر

 

 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات. 2

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعات دراسية للمحاضرات   

 حجرات مصادر التعلم 

 قاعات تدريم

 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

 بالطال فاعلية تدريس المقرر
 االختبارات القصيرة  

 االختبارات الدورية  

ي  رات ـف طـوـي ـت ي احــدث اـل ـل االـطالع ـع

 . األخرىالجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  

 
 التكليفات المتدرجة 

 االختبارات الدورية والنهائية
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  

 
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار 

 لمشروعات اإلنتاجية .ا
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  - الطالب

 
 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم  

 الزيارات الميدانية .
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  - الطالب

 
 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم  
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  

 
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار

http://www.csun.edu/codtraining
http://www.csun.edu/codtraining
http://www.assistiveware.com/
http://www.assistiveware.com/
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقييم ملف الطالب  

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  

 

 النقاش مع الطالب وتبادل األفكار

التقارير التي يعدها عضـو هيئة التدريس  

 عن المقرر  
 ملف المقرر )تقرير المقرر( 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

 
 

 

 

 

 

 

 

 


