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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات  .0

 المقرر:نوع  .6

 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

المستوى   يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثاني

 

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 55 55 المحاضرات التقليدية 1

 %11 11 التعليم المدمج  2

 % 15 15  اإللكترونيالتعليم  3

  1  عن بعدالتعليم  4

  1  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 
ذلك: جميع أنشتتتطة التعلم، مثل: ستتتاعات االستتتتذكار، ، ويشتتتمل 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. 0

كما يهدف الى مساعدة الطالب على بناء  ف الطالب على مفهوم السلوك وأسسه النظرية والتجريبية.يالمقرر تعر يتناول هذا
خطة لتعديل السلوك االنساني للطلبة ذوي اإلعاقة  وتزويد الطالب بمعلومات عامه عن اساليب تعديل السلوك وتطبيقها على 

  العملية الطلبة ذوي اإلعاقة السلوكية بواقع حياة باألساليبالمشكالت السلوكية لدى االطفال ذوي اإلعاقة، وربط معرفة الطلبة 

  الهدف الرئيس للمقرر. 6

كما يهدف الى مسللاعدة الطالب على بناء  ف الطالب على مفهوم السلللوك وأسللسلله النظرية والتجريبية.يالمقرر تعر يتناول هذا

خطة لتعديل السلللوك االنسللاني للطلبة ذوي اإلعاقة  وتزويد الطالب بمعلومات عامه عن اسللاليب تعديل السلللوك وتطبيقها على 

  العملية الطلبة ذوي اإلعاقة السلوكية بواقع حياة باألساليبالمشكالت السلوكية لدى االطفال ذوي اإلعاقة، وربط معرفة الطلبة 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

  أن يتعرف الطالب على مفهوم السلوك وأسسه النظرية والتجريبية - 1.1

 

 

أن يتعرف الطالب على كيفية استتداام اسستاليب المدتلفة لتعايا السلوك ل ا  - 1.2
   العاايين وذوي اإلعاقة.من 

 

 

أن يتعرف الطالب على برامج تعديل وبناء الستلو  مع توفير فرصة للتدريب العملي على بناء  -  1.3

 برامج تعديل السلو 

 

أن يتعرف الطالب على منهجية البحث " الفردي" في تعديل السلللوك وعلى المشللكالت السلللوكية  1.4
 الشائعة لدى ذوي اإلعاقة

 

 ان يتقن الطالب بناء برنامج لتعديل سلوك االطفال المعوقين - 1.5
 

 

  ان يتعرف الطالب على طرق زيادة السلوك المرغوب - 1.6

  ان يتعرف الطالب على طرق خفض السلوك غير المرغوب -  1.7

  المهارات 2

 أن يقارن الطالب بين نماذج تعديل السلو  - 2.1
 

 

 لتعايا سلوك االطفال المعوقين ن يطبق الطالب برنامجأ - 2.2
 

  
 ن يصنف الطالب استراتيجيات تعايا السلوكأ -

 

  السلوك السوي والسلوك الشاذ الطالب بينن يميز أ - ... 

  الكفاءات 3

  القدرة على التلخيص. 3.1

  القدرة على بناء اختبار 3.2

  التطبيقيالقدرة على الربط بين الجانب النظري والجانب العملي  3.3

3...   
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

  3 تطوره. نشأته، و مفهومه، السلوك:تعديل  1
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  3 المبادئ األساسية في تعديل السلوك والخطوات األساسية في عملية تعديل السلوك. 2

 3  السلوكية،تعريف وتحديد السلوك المستهدف، السلوك السوي والشاذ، صياغة االهداف  3

  3 طرق قياس السلوك. 4

  6 وانواعه والعوامل التي تؤثر به( )التعزيززيادة السلوك المرغوب فيه  5

  3 )العقاب وانواعه واجراءاته(.فيه تقليل السلوك غير المرغوب  6

  3 المثير والتلقين واالخفاء والتسلسل والتشكيل والنمذجة(تشكيل السلوك )ضبط  5

8 
منهجية البحث الفردي في تعديل السلللوك: تصللاميب البحث ذات المنحف الفردي، الخط القاعدي وعناصللره، 

 الصدق الداخلي والخارجي، تحليل البيانات وتفسيرها.
6 

  6 خ.... الالعدواني االجتماعي. السلوكالمشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال ذوي اإلعاقة: النسحاب  9

11 

 األساليب العالجية المتبعة في تعديل سلوك األطفال من ذوي اإلعاقة:

 في تعديل السلوك.والسلبية تطبيق اإلجراءات المستندة إلف األساليب اإليجابية 

 المستندة إلف اإلشراط الكالسيكي في تعديل السلوك.تطبيق اإلجراءات 

 تطبيق أساليب العالج السلوكي المعرفي في تعديل السلوك.
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 تقييب برامج تعديل السلوك. 
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  3 التعليب العالي لذوي اإلعاقة 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 

 االتجتتتاهتتتات أهم الطتتتالتتتب يتعرف أن .1
 الداصتتتتتتتتة التربية مياان في الحايثة
 من فئة بكا والمرتبطة عام، بشتتتتتكا
 ..داص بشكا ذوي اإلعاقة فئات

 

 الحوار والمناقشة
لمشتتتتتتاركة في المناقشتتتتتتات ا

 والمشاركة داخل المحاضرة

2.1 

 منتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتة على الطتتالتتب يتعرف أن .1
 والتوجهات اسستتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتية المفاهيم

 والمنطلقات واسطروحات الفلستتتتتتتتتتتفية
 .الداصة التربية مياان في الفكرية

 

متتحتتتاضتتتتتتترات متتبتتتا تتتتتتترة -

 والعروض التقديمية

اإلعاقة عن  مشتتتتتروي فردي

 الفكرية

1,3 

أن يتعرف الطالب على األساااااااليب ئالئسااااااا   ئال را   
ئاالستراتيجيات التربئية التي تستخدم في أن اط التعا   

  ع االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

 االختبار النصفي والنهائي عرض وسائل تعليمية-

 المهارات 6
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.2 

أن يوظف الطالب المفاهيم والتوجهات  -

الخاصة مع ذوي الحديثة في التربية 

 اإلعاقة.

 

 اختبارات موضوعية االستقصاء -

2.2 

أن يمتلك الطالب القدرة اإلبداعية في الحصول على 

الدراستتتتتات وا بحاث العلمية والتجريبية المناستتتتتبة 

 للتوجهات الحديثة في التربية الخاصة

 اختبارات تحريرية- العصف الذهني-

 الكفاءات 3

1.3 

تكليف الطالب بتتتالبحتتتث في - القدرة على التلخيص.

 اإلعتاقتة الفكريةاالنترنتت عن 

وعربيتتتة متن متواقتع أجتنبيتتتة 

 ذلك. وتدريبهم على

 اختبارات

2.3 
تكليف الطالب بمهتتام يتطلتتب - القدرة على بناء اختبار

 تقديمها الكترونيا

مشتتروي الطالب ومدى  تقييم

 التوافق مع المعايير

2,3 
النظري والجتتانتتب القتتدرة على الربط بين الجتتانتتب 

 العملي التطبيقي
 المالحظة المبا رة المحاكاة للبيئة الصفية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 6

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )با سبوي(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %15 السابع اختبار اول  فهي  0

 %15 الثاني عشر  اختبار ثاني تحريري  6

 %11 طوال الفصل  بحث ومشاركة وعروض تقديمية  3

 %61 السادس عشر  االختبار النهائي  4

5    

2    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروي جماعي،  ، فهي، 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-

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

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

(. الرياض: 4واإلجراءات، )ط(. تعديل السلوك: القوانين 4102الخطيب، جمال ) -

  الصفحات الذهبية.

 الفكر، عمان. . دار اإلنسانيوبناء السلوك  (، تعديل4101الروسان، فاروق ) -

 االحنياجات الخاصة.(. تعديل سلوك األطفال ذوي 4112) زعبد العزيالشخص،  -

  القاهرة: المطبعة الفنية.

: دليل اآلباء والمعلمين. (. تعديل سلوك األطفال المعوقين4112الخطيب، جمال ) -

  عمان، األردن: دار الشروق.
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(، تعديل السلوك، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر 4112الظاهر، قحطان ) -

  والتوزيع.

(، تعديل السللللوك في التدريد، دار الشلللروق للنشلللر والتوزيع. القاهرة ، 4112سلللهيلة ) الفتالوي،
 .مصر

 المساندةالمراجع 

(. الرياض: 4(. تعديل السلوك: القوانين واإلجراءات، )ط4102) الخطيب، جمال  -
  الصفحات الذهبية.

 الفكر، عمان. . دار اإلنسانيوبناء السلوك  (، تعديل4101الروسان، فاروق ) -

. الحتياجات الخاصة(. تعديل سلوك األطفال ذوي ا4112) زعبد العزيالشخص،  -

  القاهرة: المطبعة الفنية.

 المرجعية ا ساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد 2

(. 2(. تعديل السلو : القوانين واإلجراءات، )ط2114الخطيب، جمال ) -

 الرياض: الصفحات الذهبية. 

(، تعديل وبناء السلو  اإلنساني. دار الفكر، 2111الروسان، فاروق ) -

 عمان. 

 طفال ذوي االحتياجات (. تعديل سلو  ا2118الشخص، عبد العزيز ) -

 الخاصة. القاهرة: المطبعة الفنية. 

(. تعديل سلو  ا طفال المعوقين: دليل اآلباء 2116الخطيب، جمال ) -

 والمعلمين. عمان، ا ردن: دار الشروق. 

(، تعديل السلو ، دار العلوم للتحقيق والطباعة 2115الظاهر، قحطان ) -

 والنشر والتوزيع. 

(، تعديل السلو  في التدريس، دار الشروق 2115سهيلة )الفتالوي ،  -

 للنشر والتوزيع. القاهرة ، مصر.

 

 اإللكترونيةالمصادر 

تشرين  42 – 44مؤتمر التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي يومي  - 
 –جامعة اليرموك  –التربية  كلية-هـ 0222 الحجةذو  02-01م الموافق 4102اول 

 االردن 
- Raymond G(2015), Behaviour Modification: Principles and 

Procedures, sengage learning, Boston, U.S.A 

  الرياض م،4102أكتوبر  40إلى  01المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل، الموافق  -
- http://www.icdr.org.sa/ar/Home/About 

- http://daesn.org/posts/399433  

مركز الملك سلمان ألبحاث االعاقة    -

http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx  

 الخليج. أطفال موقع -

 لذوي اإلعاقة. العربي الملتقى موقع -

         والتعليم. التربية وزارة الخاصة التربية موقع     -
 

   ىأخر

http://daesn.org/posts/399433
http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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 المطلوبة:التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .6

 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. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
   مبا ر

التتطويرات في  أحتتتدثاالطتالي عتلتي 

 ا خرى.الجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مبا ر

 االختبارات الدورية والنهائية
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مبا ر

 اإلنتاجية.لمشروعات ا
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مبا ر

 الزيارات الميدانية .
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مبا ر

 مبا ر قيادات البرنامج اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 تقييم ملف الطالب 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مبا ر

التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس 

 عن المقرر 
 مبا ر 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

 (مبا ر وغير مبا ر) يمقيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف 

 قسم التربية الخاصة  جهة االعتماد

 الثانية  رقم الجلسة

 1441\1\21 تاريخ الجلسة

 

 


