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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

الساعات  .6

 3:المعتمدة

 

 :المقررنوع  .4
 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

 يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 المستوى الرابع

 

 (وجدت إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .2

 

 

 (وجدت إن)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 

 

 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %07  المحاضرات التقليدية 6

   التعليم المدمج  4

 %27   اإللكترونيالتعليم  3

 %17   عن بعدالتعليم  2

    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  ميداني (تذكر)ى أخر 4

 ساعه  44 اإلجمالي 

 *التعلم األخرىساعات 

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  (تذكر)أخرى  5

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

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

 :وصف العام للمقررال. 6

 :يتناول هذ المقرر المفاهيم والمواضيع التالية

والخدمات المقدمة واالطالع على كيفية  ,تهارومبر لوفلسفة التأهي لمن حيث التعريف بمعنى التأهي لوي اإلعاقة لكيفية تأهي 

دماج ان لالمحلي والخدمات التي يجب أن تقدم لتسهي الطبي والنفسي واالجتماعي واألكاديمي والمهني والمجتمعي لالتأهي

ً المعوقين اجتماعياً واقتصاد  .يا

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 4

 يلوأنواع التأه, ومبادئ ومتطلبات وفلسفته, وأهدافه,  لالشام لأهمية التأهييهدف هذا المقرر إلى تزويد الطلبة بخلفية عامه عن 

 . لوخطوات التأهي مراحلتناول  كذل .  ةالطبية والنفسية واالجتماعي لوأنشطة التأهيبرامج والتفريق بين , 

 

 :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ع          المعارف 1

 والخدمات لتكوين المعرفة األساسية حول التأهي 1.1

 التأهيلية والخدمات االنتقالية

 

 ب طيفاراإللمام بخصائص لوي اضط 2.1

 الصفي لالتوحد من خالل التطبيق والتمثي

 

 اإللمام بمبادئ تعليم المتعلمين من فئات التربية 3.1

 الخاصة وتأهيلهم

 

   

 م           المهارات 4

نوع من لخصائص ك ديدة على تحدرالق 2.1  

 والخدمة المالئمة لبات التوحد ونوع التأهياراضط

 

والية تحديد االفراد لوي  خدمات االنتقاليةوال التأهيلحول اسبة المعلومات المنعلى توفير  القدرة 2.2

 االعاقة

 

اإلعاقة وأبرز  االنتقالية لذوي التقنية التي تدعم الخدمات والخدمات لاإللمام بمبادئ التأهي 3.2

 البرامج المناسبة لهم

 

عرض الدرس استخدام مها ا رت التواص اللفظي والبصري والجسدي أثناء 4.2   

 ك           الكفاءات 3

  ان يصمم برنامج تأهيلي بأحد الجوانب النمائية لذوي التوحد 1.3

  العناصر في البرامج التأهيل خالل المراحل العمريةان يلخص اهم  2.3

3.3   
 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 مقدمة تاريخية لتطور مفهوم تأهيل لوي اضطراب طيف التوحد

 .وتعريفاته
3 

2 
االفراد لوي االعتبارات الخاصة في رعاية وتأهيل و فلسفة التأهيل ومبرراته، وأنواع التأهيل

التوحد اضطراب طيف  
3 

 3 .خدمات التأهيل ومبادئه، والمفاهيم والمصطلحات األساسية في التأهيل 3

4 
مفهومه، أهدافه، مبادئه، أهمية االستشارات الطبية في. التأهيل الطبي  

 برامج تأهيل لوي اضطراب طيف التوحد
3 

5 
التي تقدم للتوحديين فيالتأهيل النفسي، مفهومه، أهدافه، أهم الخدمات   

 برامج التأهيل النفسي
3 
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للتوحديين التأهيل االجتماعي، مفهومه، اهداف ومجاالت التأهيل االجتماعي 6  3 

التربوي للتوحديين التأهيل األكاديمي، مفهومه، أهدافه، مبادئه، اهداف وبرامج التأهيل 0  3 

 3 التكنولوجيا ووسائل التقنية المساندة 4

 3 حالة ومنهج الملف المهني دراسة 9

 3 التخطيط والتأهيل المهني 17

 3 لتأهيل المجتمعي المحلي، 11

 3 .التشغيل وفرص التشغيل لألفراد لوي اضطراب طيف التوحد 12

 3 .مجاالت التدريب المهني 13

 6 .قضايا وتوجهات حديثة في مجال تأهيل االفراد لوي اضطراب طيف التوحد 14

 3 الفردية وفريق متعدد التخصصاتالخطة  15

 44 المجموع

 

 :التدريس والتقييم. د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 6

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 6

1.1 
 والخدمات لتكوين المعرفة األساسية حول التأهي

 المشاركة في القاعة الدراسية التأهيلية والخدمات االنتقالية

الحيييوار والمناقشييييات العلمييييية 

 .الجماعية

 

 تقييم المشاركات

 

 

 اختبارات فصلية ونهائية

  

 

2.1 
 ب طيفاراإللمام بخصائص لوي اضط

 الصفي لالتوحد من خالل التطبيق والتمثي

… 
 التربيةاإللمام بمبادئ تعليم المتعلمين من فئات 

 الخاصة وتأهيلهم

 المهارات 4

1.2 
نوع من لخصائص ك ديدة على تحدرالق  

 والخدمة المالئمة لبات التوحد ونوع التأهياراضط
 التكاليف الفردية المناقشة والمشاركة

2.2 

 التأهيلحول اسبة المعلومات المنعلى توفير  القدرة

والية تحديد االفراد لوي  خدمات االنتقاليةوال

 االعاقة

 المناقشة والمشاركة
 وأوراق عمل

 .البحوثتقديم 

3.2 

التقنية التي تدعم  والخدمات لاإللمام بمبادئ التأهي

اإلعاقة وأبرز البرامج  االنتقالية لذوي الخدمات

 المناسبة لهم

 اختيار دوري سلوب حل المشكلةا

4.2 
والبصري استخدام مها ا رت التواص اللفظي 

عرض الدرس والجسدي أثناء  
 تقييم التطبيق العملي النمذجه التطبيق العملي

 الكفاءات 3

1.3 
ان يصييمم برنيييامج تييأهيلي بأحيييد الجوانييب النمائيييية 

 لذوي التوحد
 العصف الذهني

تقييم البحوث ومنح الدرجة 

 .المناسبة
2.3 

ان يلخص اهم العناصير فيي البيرامج التأهييل خيالل 

 العمريةالمراحل 

 

 التعلم التعاوني

 الطلبة  تقييم أنشطة. 4

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %17 طوال الفصل (عرض، تدريب، مشاركة مجتمعية)نشاط جماعي  6

 %27 0 األسبوع اختبار نصفي 4

 %27 14-4األسبوع  (برنامج، سمنار، تصميم ترجمة، بحث، مقالة علمية)نشاط فردي  3

 %57 اخر اسبوع اختبار نهائي 2
 3(الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، اختبار)يم يالتق أنشطة
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 :األكاديمي والدعم الطالبي اإلرشادأنشطة  -هـ 3

  استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية

عن طريق البريد االلكتروني أو وسائل التواصل االجتماعي أو موقع عضو هيئة التدريس لالتواص  

 لمرشد األكاديميااالجتماعات الدورية مع 

 
 : مصادر التعلم والمرافق –و 
 :مصادر التعلمقائمة . 6

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

المهني وخدمات االنتقال لألشخاص لوي االحتياجات لالتأهي (2716) هيماراب, الزريقات  

.رةدار المسي. 0ط . الخاصة  

.دار المسيرة. 3ط . المعاقين لتأهي. (2710)اسماء , هالل  

 .دار الفكر. لوي االحتياجات الخاصة لتأهي (2716)نايف , رعازال

 المساندةالمراجع 
The Journal of Special Education: SAGE Journals 

sed.sagepub.com/ 

 اإللكترونيةالمصادر 

www.autism-society.org 

-www.autismuk.com 

-www.autism-pdd.net 

-International Journal of Special Education 

-The Journal of Special Education Exceptional Children 

-European Journal of Special Needs Education 

- Journal of the American Academy of Special Education 

Professionals 

 مصادر النت  ىأخر

 

 :المطلوبةالتعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .4

 متطلبات المقرر العناصر

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

  قاعات دراسية للمحاضرات 

تدريب قاعات  

 التجهيزات التقنية
 (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)

Data Show 

 وصلة اتش دي ام أي

 تفاعليةالسبورة ال

 (تبعاً لطبيعة التخصص) ىأخر تجهيزات
 عيادات تطبيقية

 
 

 

 

 
 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االختبارات القصيرة الطالب المقررفاعلية تدريس 

التطويرات في  أحدثاالطالع علي 

 .األخرىالجامعات 
 االختبارات الدورية أعضاء هيئة التدريس بالقسم
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 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

 21/1/1447 تاريخ الجلسة

 

 


