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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 5 :المعتمدةالساعات  .0

 :المقررنوع  .6
 اختياري   ☐  قسم إجباري  ☒ 

  الرابع :المقرريقدم فيه  الذيالمستوى /  السنة. 4

 ال يوجد (وجدت إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .3

 

 

 ال يوجد (وجدت إن)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 

 

 (ينطبقاختر كل ما )نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %75 75 المحاضرات التقليدية 0

 %01 01 التعليم المدمج  6

 %05 05  اإللكترونيالتعليم  4

 1 1  عن بعدالتعليم  3

 0 0  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  44 اإلجمالي 

 *ساعات التعلم األخرى

  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 * 

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

 

 :المقرر ومخرجاته التعليمية هدف -ب

خيتار الطالب ابلتعاون مع مشرفه موضوع مشروع التخرج، ويعد املشروع مبينا أمهية املوضوع وعناصره وأهم املصادر  :رروصف العام للمقال. 0
والدراسات، ويقوم جبمع مادته من املصادر، ويكتب الطالب مشروع التخرج وفق ضوابط ومعايري منهج البحث العلمي، ويتابع املشرف  مراجعة 

 أجزائه على التوايل

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 6

مبينا أمهية املوضوع وعناصره وأهم املصادر والدراسات، ويقوم جبمع مادته من املصادر،  مشروع حبثهويعد  الطالب خيتار  :يهدف هذا املقرر إىل أن 
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،  البحثومشكالته، وأمهية  البحثوأسئلة  للبحثوفق ضوابط ومعايري منهج البحث العلمي، فيكتب الطالب املقدمة  حبثهويكتب الطالب مشروع 
، والدراسات السابقة ، وحتديد إجراءات التطبيق، واملنهج البحثي للبحث، والتعريفات اإلجرائية البحث، حمددات البحث، مربرات البحثأهداف 

. املستددم ستددم، وووع التحلي  اإلصصائيامل  

 

 

 

 :مخرجات التعلم للمقرر. 

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ع         المعارف 1

 أن يصنف الطالب مشكلة البحث وأسئلته 0.0

  

 

  مقدمة البحثالب كيفية كتابه أن يوضح الط 0.6

  أهمية البحثالطالب أن يحدد  0.4

  أهداف البحث أن يعدد الطالب  ...0-3

   مبررات البحث أن يستعرض الطالب  0-5

   

 م         المهارات 6

  أن يستنبط الطالب محددات البحث 6.0

  .التعريفات اإلجرائية أن يستخدم الطالب المصادر العلمية المتنوعة للوصول إلى  6.6

  الدراسات السابقة التسلسل المطلوب في أن يطبق الطالب  6.4

6 -3..   

 ك         الكفاءات 4

  مجتمع وعينة البحث أن يصمم الطالب نموذج التطبيق على  4.0

  مسئولية البحث العلمي أن يطور الطالب من شخصيته المهنية ويتحمل 4.6

   منهج البحثي المستخدملل أن يبتكر الطالب نموذجا 4.4

  المستخدمه في البحثالمعالجة اإلحصائية أن يلخص الطالب طرق   ..3-.4
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  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 5 مقدمة البحث  1

 5 مشكلة البحث وأسئلته  2

 5 أهداف البحث.   أهمية البحث  3

 5  محددات البحث.  مبررات البحث 4

 5 التعريفات اإلجرائية  5

 5 الدراسات السابقة  6

 5 مجتمع وعينة البحث  7

 5 المنهج البحثي المستخدم  4

 5 المعالجة اإلحصائية  9

 45 المجموع

 

 :التدريس والتقييم. د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 0

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 0

1.1 
 وأسئلتهمشكلة البحث أن يصنف الطالب 

  
 .العلميةاحملاضرات 

 

االختبارات التحريريه   

 .مناقشات فردية ومجعية 

1-2 
واجبااااااااات وردااااااااالي  فرديااااااااة  مقدمة البحثكيفية كتابه الب أن يوضح الط

 ومجاعية 

رقييم البحوث ومنح الدرجة 

 .املناسبة

1-3 
 .الذهينالعص   أهمية البحثالطالب أن يحدد 

 .أسلوب حل املشدلة

 .املشاركات رقييم 

1-4 
 .الذهينالعص   أهداف البحث أن يعدد الطالب 

 .أسلوب حل املشدلة

 االختبارات

1-5 
 .العص  الذهين  مبررات البحث أن يستعرض الطالب 

 أسلوب حل املشدلة

 رقييم املشاركات

   املهارات  2

2-1 

  محددات البحثأن يستنبط الطالب 

 .املشاركة يف القاعة الدراسية

 

 

ونهائية فصلية اختبارات  

 عمل وأوراق 

2-2 
أن يستتتتخدم الطالتتتب المصتتتادر العلميتتتة المتنوعتتتة 

 املشاركة يف القاعة الدراسية .التعريفات اإلجرائية للوصول إلى 
 امتحان عملي 

 .رقديم البحوث 

2-3 
الدراسلللات التسلسلللل المطللللوب أن يطبتتتق الطالتتتب 

 السابقة 
 متحان عملي  املشاركة يف القاعة الدراسية

 .رقديم البحوث 

2-4 

فت  البثت  الطالب للعملل بلروح الفريلق أن يشارك 
 العلم 

احلوار واملناقشات العلمية 

 .اجلماعية

 

 رقييم احلوارات 

التقييم من خالل قيادة 

 املناقشة بني الطالب أنفسهم

 
  

 

  

. 



 

 
2 

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 مهارات التواصل واملهارات التقنية واملهارات العددية  الكفاءات 4

1.3 
مجتملللع  أن يصلللمم الطاللللب نملللوذج التطبيلللق عللللى

 وعينة البحث 

 .التعليم التعاوني

 

 .العص  الذهين

 

 

 التدالي  الفردية

 

3-2 
 الطالللب مللن شخصلليته المهنيللة ويتحملللأن يطللور 

 مسئولية البحث العلمي

 .املشاركة يف القاعة الدراسية

 

 التدالي  الفردية

  منهج البحثي المستخدملل أن يبتكر الطالب نموذجا 3-3
 .العص  الذهين

 أسلوب حل املشدلة

رقييم البحوث ومنح الدرجة 

 .املناسبة

3-4 
المعالجلللة اإلحصلللائية  طلللرق  أن يلخلللص الطاللللب

 المستخدمه في البحث

 .العص  الذهين

 أسلوب حل املشدلة

 

 .املشاركة يف القاعة الدراسية

 

رقييم البحوث ومنح الدرجة 

 .املناسبة

 الطلبة  تقييم أنشطة. 6

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %05 السابع (شفهي )  اختبار فصلي أول 0

 %05 الثاني عشر (تحريري) اختبار فصلي ثاني 6

 بحث ومشاركة وعروض تقديمية 4
طللللوال الفصللللل 

 الدراسي
01% 

 %21 عشرالسادس  االختبار النهائي 3
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، 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-

 مع طالبه االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي-

 
 : مصادر التعلم والمرافق –و 
 :مصادر التعلمقائمة . 0

 للمقرر ةجع الرئيساالمر

 . دار اليازودي، العلمية: عمان. منهجية البحث العلمي (5102)براهيم، عامرا
 . دار الفكر، عمان. تصميم البحث يف الرتبية اخلاصة (5102) الروسان، فاروق

 . مطابع جامعة امللك عبدالعزيز. اساسيات البحث العلمي ( 5105) حافظ، عبدالرشيد
 . جرير للنشر والتوزيع. منهجية البحث العلمي وضوابطه (5100) عبداملنعم، حلمي

 ات التقليديةالبحث العلمى واستخدام مصادر املعلوم (5102) قنيلجي ، عامر

 المساندةالمراجع 

 

CRESWELL, J. (2002). Research Design: Qualitative, Quantitative, 
and Mixed Methods Approaches.  
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 2nd ed., London, Sage 

Jennifer R. Ledford & David L. Gast (2002) Single Case Research 
Methodology: Applications in Special  

 .Education and Behavioral Sciences 3rd Edition 

Phillip D, Bryan G & Andrew L (2000): Research in Special 
Education Designs, Methods, and  .Applications. 2nd ed, Charles C 
Thamas Pub Ltd 

  

 

 اإللكترونيةالمصادر 
 http://gulfkids.com/ar                                موقع أطفال اخلليج ذوي اإلعاقة

36=id?php.index/org.hearandspeak.www://http- 

   ىأخر

 

 :المطلوبةالتعليمية 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)

 لكل قاعه Data Showجهاز كمبيوتر وجهاز 

 مختبرات ومعامل-السبورة الذكية  (تبعاً لطبيعة التخصص) أخرى تجهيزات

 
 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 بالطال فاعلية تدريس المقرر
 االختبارات القصيرة 

 االختبارات الدورية 

االطلللالع عللللي احلللدا التطلللويرات فلللي 

 . 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://gulfkids.com/ar
http://gulfkids.com/ar
http://www.hearandspeak.org/index.php?id=63-
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 تقييم ملف الطالب 

 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

 النقاش مع الطالب وتبادل األفكار

التقارير التي يعدها عضو هيئة التلدريس 

 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

 0331\0\60 تاريخ الجلسة

 
 

 

 

 

 

 

 

 


