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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعتين  المعتمدة:الساعات  .1

 المقرر:نوع  .2

 اختياري     ☐ إجباري     ☒ 

  املستوى األول   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

 %80 80 المحاضرات التقليدية 1

 %10 10 التعليم المدمج  2

 %10 10  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

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 أن يتمكن الطالب من قراءة وفهم املوضوعات األساسية ىف جمال الرتبية اخلاصة والتعامل مع النصوص االجنليزية بطريقة سليمة.  الى يهدف المقرر

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

تناول الموضوعات األساسية فى مجال التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية من خالل التعرف  الى يهدف المقرر

الوسائل العلمية   استخدام علىأن يتعرف على اإلعاقات المختلفة من حيث التعريف واألسباب والتصنيف و

بين طرق  الخاصة في التمييز  تحلي بخصائص معلم التربية وأن ي المختلفة قات وطرق عرضها لذوي االعا

المختلفة باللغة االنجليزية. التدريس   
 

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر:. 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 بها  المرتبطةوالمفاهيم  الخاصة التربيةيستعرض الطالب تعريف أن  1.1

  

 

  صعوبات التعلمالب أنواع وأسباب وفئات أن يوضح الط 1.2

 العقلية اإلعاقة انتشارالطالب أنواع ونسبة أن يحدد  1.3

  

 

  وانفعالياأن يعدد الطالب تعريف وفئات ونسبة انتشار المضطربين سلوكيا  ...1-4

   البصرية اإلعاقةخصائص ض الطالب أن يستعر 1-5

   

  المهارات 2

  كيفية التواصل مع طفل التوحدبداعية في أن يستنبط الطالب الحلول اإل 2.1

أن يستتدم ا طالباا طاادتتب ع طاة ايم طااد للم ا لدتتلأ ضا  أنتتتأ طا دبتخ طادو دم ا  ل    2.2
 طامبدم طالحديبجبت

 

  طرق التواصل مع المعاقين سمعياأن يلبق طالباا طاافبهيا  2.3

  الخاصة االحتياجاتبعمل عن كيفية التعامل مع فئة من ذوي أن يشارك الطالب  ..4- 2

  الكفاءات 3

  أن يصمم الطالب نموذج لكيفية التواصل مع المعاقين سمعيا 3.1

ــيـته المهني 3.2 ــخصــ ــؤوليأن يطور الـطالب من شــ   االحتياجاتة التعامل مع ذوي ة ويتحمل مســ

 الخاصه

 

  التعامل مع طفل صعوبات التعلمجا لكيفية أن يبتكر الطالب نموذ 3.3

  رق وأساليب التعامل مع األطفال المتفوقين و الموهوبينأن يلخص الطالب ط ..4-.3
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   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات م

1 Special education definitions 4 

2 Learning disabilities-Definition.  Types of learning disabilities 4 

3 Intellectual disabilities: -Definition.  Types- Prevalence  4 

4 
Behavior or Emotional Disorders. -Definition. characteristics 
and Categories. -Prevalence.  

4 

5 Visual Impairment - Definition.  characteristics  4 

6 

AUTISM. -Definition.  - Characteristics and Categories. -
Prevalence.   

 

4 

....

7. 

- Gifted Children.  -Definition.  - Characteristics and Categories.  
-Prevalence. 

4 

8 

Hearing Impairment - Definition  - Characteristics and 
Categories  -Prevalence  -Classroom strategies.  
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 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 

يستعرض الطالب تعريف التربيه الخاصه أن 

 والمفاهيم المرتبطه بها 

  

 المحاضرات العلمية.

 

االختبارات التحريريه   

 فردية وجمعية.مناقشات  

1-2 
الب أنواع وأسـباب وفئات صـعوبات أن يوضـح الط

 التعلم

رديــة  ف ـف ـي كــاـل واجـبــات وـت

 وجماعية 

تقييم البحوث ومنح اـلدرـجة  

 المناسبة.

1-3 

الطالب أنواع ونسبة إنتشار اإلعاقه أن يحدد 

 العقليه

  

 العصف الذهني.

 أسلوب حل المشكلة.

 تقييم المشاركات .

1-4 
أن يعدد الطالب تعريف وفئات ونسبة انتشار 

 المضطربين سلوكيا وإنفعاليا

 العصف الذهني.

 أسلوب حل المشكلة.

 االختبارات

1-5 
 العصف الذهني. أن يستعرض الطالب خصائص اإلعاقه البصريه 

 أسلوب حل المشكلة

 تقييم المشاركات

   لمهارات ا 2

2-1 

ب الحلول اإلبـداعيـة في  ــتنبط الطـاـل كيفيـة أن يســ

 التواصل مع طفل التوحد

 

طااشبعكم نو طاقبلم  
 .طا عطسيم

 

 

ل هبتيم ند يم طمدببعطت  
 لاأ لألعطق 

2-2 

أن يستتتتدم ا طالباا طاادتتتتب ع طاة ايم طااد للم 
ا لدتتتتتلأ ضا  أنتتتتتتأ طا دتبتخ طادو دمت ا  ل  

 طإلحديبجبت طامبده

 طااشبعكم نو طاقبلم طا عطسيم 

 امتحان عملي 

 تقديم البحوث .

2-3 
ــل مع أن يلبق طالتتباتتا طاافتتبهيا  طرق التواصـــ

 المعاقين سمعيا

 متحان عملي  طااشبعكم نو طاقبلم طا عطسيم 

 تقديم البحوث .
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

2-4 

ــارك الطالب  بعمل عن كيفية التعامل مع فئة أن يشـ

 من ذوي اإلحتياجات الخاصه
الحوار والمناقشات العلمية 

 الجماعية.

 

 تقييم الحوارات 

التقييم من خالل قيادة 

المناقشة بين الطالب 

 أنفسهم

  الكفاءات 3

1.3 
ــل مع  ة التواصـــ ب نموذج لكيفـي ــمم الطـاـل أن يصــ

 المعاقين سمعيا

 التعليم التعاوني.

 

 العصف الذهني.

 

 

 التكاليف الفردية

 

3-2 
ة ويتحمل أن يطور الطالب من شــــخصــــيته المهني

 ة التعامل مع ذوي اإلحتياجات الخاصهمسؤولي

طااشبعكم نو طاقبلم  
 .طا عطسيم

 

 التكاليف الفردية

3-3 
ب نموذ ل أن يبتكر الطـاـل ل مع طـف اـم ة التـع جـا لكيفـي

 صعوبات التعلم

 العصف الذهني.

 أسلوب حل المشكلة

تقييم البحوث ومنح اـلدرـجة  

 المناسبة.

3-4 
ــاليـب التعـامـل مع أن يلخص الطـالـب ط رق وأســـ

 األطفال المتفوقين و الموهوبين

 العصف الذهني.

 المشكلةأسلوب حل 
 

طااشبعكم نو طاقبلم  
 .طا عطسيم

 

تقييم البحوث ومنح اـلدرـجة  

 المناسبة.

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 8 اختبار نصفي 1

طتيتلتتة التفصتتتتتتل   مشاركة وحضور 2

 الدراسي
10 % 

 %20 10 بحث فردي 3

 % 50 16 اختبار نهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، شفهي، عرض تقديمي تحريري،  يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 

 استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية

 هيئة التدريسالتواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو موقع عضو -

 مع طالبه االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي-

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم:قائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

o -. -Lerner , J.  (2000): Learning disabilities .    

Houghton Mifflin-Company.  

( مصطلحات ونصوص  2018،فوزيه عبد المعطي ) الجالمده .1

 ،الرياض دار الزهراء.4باإلنجليزية في التربية الخاصة ،ط

(. مقدمة في تعليم الطلبة كوي  2010واخرون.) الخطيب جمال .2

 للنشر والتوزيع.  ردار الفك. عّمان: 5،طاالحتياجات الخاصة
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 (. المدخل الى التربية2012.)الحديدي منىالخطيب ،جمال و   .3

 . عّمان: مكتبة الفالح للنشر.2الخاصة، ط

 

  

 

 المساندةالمراجع 

 
o -Hallahan, D.   P.   & Kauffman , J.  M.   ( 1991 

): exceptional children .   Boston :ALLYNAND 

BACO N.   

o -Kirk, B.  A.  (1972): Education exceptional 

children .  Boston: Houghton Mifflin-Company.   

o -Lerner , J.  (2000): Learning disabilities .   

Houghton Mifflin-Company.   

 

 اإللكترونيةالمصادر 

1- International Journal of Special Education 

 

2- Teaching Exceptional Children- 

           

3- European Journal of Special Needs Education   

  
of Special Education  ournal of the American AcademyJ

Professionals  

   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 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

 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 

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 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

 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

 
 

 

 

 

 

 

 

 


