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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

الساعات  .1

 3:المعتمدة

 

 :المقررنوع  .4
 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

  األول  يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 (وجدت إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .2

 

 ال يوجد

 (وجدت إن)المتطلبات 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  4

 %15 15  اإللكترونيالتعليم  3

  1  عن بعدالتعليم  2

  1  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  (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 
االسيتذكار، سياعات : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: ، ويشيمل للي للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 

 :المقرر ومخرجاته التعليمية هدف -ب

 :وصف العام للمقررال. 1

إلى مساعدة الطالب على اإللمام بكافة الجوانب  والتي تهدف الحديثة في مجال التربية الخاصة قضاياالعليا بالالدراسات تعريف طالب 
 .والتوجهات الفلسفية والمنطلقات الفكرية المصاحبة لكل فئة من فئات ذوي اإلعاقة لغرض تكوين تصور واضح لمختلف جوانبها

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 4

كما يهدف إلى مساعدة الطالب على . الحديثة في مجال التربية الخاصة قضايايهدف هذا المقرر إلى تعريف طالب الدراسات العليا بال
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اإللمام بكافة الجوانب والتوجهات الفلسفية والمنطلقات الفكرية المصاحبة لكل فئة من فئات ذوي اإلعاقة لغرض تكوين تصور واضح 
لمناقشة ألهم االستراتيجيات والحلول والمقترحات كما يهدف المقرر إلى تناول تلك االتجاهات بالتحليل والنقد وا. لمختلف جوانبها

 .المالئمة للمجتمع المحلي

 

 :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ع         المعارف 1

 بشرل  الخاصر  التفبير  ميردان فر  الحديثر  االتجاهرا  أهر  الطالر  يتعرف  أن  1.1
 ..خاص بشل  ذوي اإلعاق  فئا  من فئ  بل  والمفتبط  عام،

 

 

 الفلسريي  والتوجهرا  األساسري  المفرايي  مناقشر  علر  الطالر  يتعرف  أن  1.2
 .الخاص  التفبي  ميدان ف  الفكفي  والمنطلقا  واألطفوحا 

 

 

الترري تسرتخدم فري أنمررا  أن يتعررف الطالرب علررى األسراليب والوسرائل والبررراما واالسرتراتيجيات التربويرة  1.3
 التعامل مع االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

 

1...   

 م           المهارات 4

أن يوظف الطالب املفاهيم والتوجهات احلديثة يف الرتبية اخلاصة مع ذوي  - 2.1

 .اإلعاقة

 

 

 العلمير  واألبحرا  الدةاسرا  علر  الحصرو  فر  اإلبداعير  القردة  الطالر  يمتلر  أن 2.2
 الخاص  التفبي  ف  الحديث  للتوجها  المناسب  والتجفيبي 

 

     

 ...   

 ك        الكفاءات 3

  .القدرة على التلخيص 3.1

  القدرة على بناء اختبار 3.2

  القدرة على الربط بين الجانب النظري والجانب العملي التطبيقي 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  الموضوعاتقائمة  م

  3 تعارف وتمهيد وتبصير بخطة المقرر وأهدافه 1

  3 قضايا معاصرة في مجال اإلعاقة الفكرية 2

 6  قضايا معاصرة في مجال اضطراب طيف التوحد 3

  3 قضايا معاصرة في مجال صعوبات التعلم 4



 

 
5 

  3 قضايا معاصرة في مجال التفوق العقلي 5

  3 في مجال التأهيل المهنيقضايا معاصرة  6

  3 االختبار النصفي 5

 3 الخدمات المساندة 8

  3 االختبار النهائي 9

11 
 التقنية الحديثة واستخدامها في التربية الخاصة

 
3  

11 
 قضايا معاصرة في مجال اإلعاقة البصرية

 
3  

  3 التعليم العالي لذوي اإلعاقة 12

  6 الطالبمناقشات وتقييم تكليفات  13

 3 اختبار نهائي 14

 48 المجموع

 

 :التدريس والتقييم. د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1

1.1 

 االتجاهرا  أهر  الطالر  يتعرف  أن .1
 الخاصر  التفبير  ميردان فر  الحديثر 
 مرن فئر  بلر  والمفتبطر  عرام، بشرل 
 ..خاص بشل  ذوي اإلعاق  فئا 

 

 الحوار والمناقشة
لمشيييياركة فييييي المناقشييييات ا

 والمشاركة داخل المحاضرة

2.1 

 مناقشرر  علرر  الطالرر  يتعررف  أن .1
 والتوجهررا  األساسرري  المفررايي 
 والمنطلقرا  واألطفوحرا  الفلسريي 
 .الخاص  التفبي  ميدان ف  الفكفي 

 

محاضييييييييييييرات مبا ييييييييييييرة -

 والعروض التقديمية

اإلعاقيية عين  مشيروع فيردي

 الفكرية

1,3 

أن يتعرررف الطالررب علررى األسرراليب والوسررائل والبررراما 
واالستراتيجيات التربوية التي تستخدم في أنما  التعامل 

 مع االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

 والنهائياالختبار النصفي  عرض وسائل تعليمية-

 المهارات 4

1.2 

أن يوظف الطالب املفاهيم والتوجهات  -

احلديثة يف الرتبية اخلاصة مع ذوي 

 .اإلعاقة

 

 اختبارات موضوعية االستقصاء -

 اختبارات تحريرية- العصف الذهني-أن يمتل  الطالب القدرة اإلبداعية في الحصول على  2.2
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

الدراسييات واحبحيياث العلمييية والتجريبييية المناسييبة 

 التربية الخاصةللتوجهات الحديثة في 

 الكفاءات 3

1.3 

تكليييف الطييال بالبحييث فييي - .القدرة على التلخيص

 اإلعاقية الفكرييةاالنترنت عين 

وعربييييية ميييين مواقييييع أجنبييييية 

 .لل  وتدريبهم على

 اختبارات

2.3 
تكليف الطيال بمهيام يتطليب - القدرة على بناء اختبار

 الكترونياتقديمها 

مشروع الطالب وميدى  تقييم

 التوافق مع المعايير

2,3 
القييدرة علييى الييربط بييين الجانييب النظييري والجانييب 

 العملي التطبيقي
 الماحظة المبا رة المحاكاة للبيئة الصفية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 4

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باحسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %51 السابع  اول  فهي اختبار  1

 %51 الثاني عشر  اختبار ثاني تحريري 4

 %51 طوال الفصل  مشاركة وعروض تقديمية  3

 % 61 السادس عشر  اختبار نهائي  2

5    

0    

7    

8    
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ، فهي، عرض تقديمي تحريري، اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

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

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

 االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي-

 
 : مصادر التعلم والمرافق –و 
 :مصادر التعلمقائمة . 1

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

قضايا وتوجهات حديثة يف ( 6102)ناجي , مصطفى والسعايدة, القمش •

 .عمان –دار املسرية للنشر والتوزيع, الرتبية اخلاصة

 .الرتبية اخلاصة املعاصرة، دار وائل عمان( 6112)اخلطيب، مجال •

 

 المساندةالمراجع 

قضايا وتوجهات حديثة يف الرتبية ( 6102)ناجي , مصطفى والسعايدة, القمش

 .عمان –دار املسرية للنشر والتوزيع, اخلاصة

http://www.raffy.ws/publisher/2712/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://www.raffy.ws/publisher/2712/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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 اصة املعاصرة، دار وائل عمانالرتبية اخل( 6112)اخلطيب، مجال • 

• Taylor, G. (7002) Trends in Special Education:  Projections for the 

Next Decade. Edwin Mellen Pr. 

• Hehir, T. (7002). New Direction in Special Education: Eliminating 

Ableism in Policy and Practice. Harvard Education Pr. 

Smith, D. (7002). Introduction to Special Education: Making Difference. 

Allyn & Bacon.  

 

 اإللكترونيةالمصادر 

 :المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها. 3

• International Journal HYPERLINK 

"http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/"  

HYPERLINK 

"http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/"of 

Special Education 

 

• The Journal of Special Education Exceptional 

Children 

 

• Teaching Exceptional Children- 

           

• European Journal of Special Needs Education   

  

• Journal of the American Academy of Special 

Education Professionals  

 

• Journal of Special Education 

 

•  British Journal of Special Education- 

 

• Learning Disabilities Association of America 

 

• http://www.ldaamerica.org 

 

• http://www.ninds.nih.gov/disorders/ 

 

   ىأخر
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 :المطلوبةالتعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .4

 متطلبات المقرر العناصر

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

 قاعات دراسية للمحاضرات 

 حجرات مصادر التعلم 

 تدريبقاعات 

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

 أجهزة حاسول 

Data show  في جميع قاعات التدريس 

 السبورة الذكية

 مختبرات ومعامل (تبعاً لطبيعة التخصص) ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  مبا ر الطال فاعلية تدريس المقرر

التطيييويرات فيييي  أحيييدثاالطييياع عليييي 

 .احخرىالجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مبا ر

 االختبارات الدورية والنهائية
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مبا ر

 .اإلنتاجيةلمشروعات 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

 (إلخ... مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ، فاعلة طرق تقييم الطال، مدى تحصيل فاعلية التدريس. مثل) مجاالت التقويم

 (تم تحديدهاي)أخرى  ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مبا ر وغير مبا ر) يمقيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح
 قسم التربية الخاصة  جهة االعتماد

 الثانية  رقم الجلسة

 1441\1\21 تاريخ الجلسة

 

 


