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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

 6 :المعتمدةالساعات  .0

 :المقررنوع  .6
 اختياري   ☒ إجباري   ☐ 

  ينالثا المقرريقدم فيه  الذيالمستوى /  السنة. 3

 ال يوجد (وجدت إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 

 ال يوجد (وجدت إن)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5
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 (اختر كل ما ينطبق)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م
 %75 75 المحاضرات التقليدية 0

 %01 01 التعليم المدمج  6

 %05 05  اإللكترونيالتعليم  3

  1  عن بعدالتعليم  4

  0 أخرى  5
 

 

 

 

 

 (على مستوى الفصل الدراسي) التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعه 36 محاضرات 0

 8 إستوديوأو معمل  6

 8 حلقات بحث 3

 ساعات  3اختبار نصفي  (تذكر)ى أخر 4

 ساعه 48 اإلجمالي 

 *ساعات التعلم األخرى

  ساعات االستذكار 0

  الواجبات 6

  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
 :وصف العام للمقررال. 0

انتشارها في نسبة ,فئاتها , تطور خدماتها  .التربية الخاصةمفهوم في التربية الخاصة و موضوعات األساسيةالمقرر ال يتناول هذا

أهمية دور األسرة في حياة ذوي اإلعاقة وأبرز القضايا المعاصرة  البرامج التربوية, الخصائص السلوكية, أسبابها , المجتمعات 

 .في التربية الخاصة

  الهدف الرئيس للمقرر. 6

 مفهوم الرتبية اخلاصة   املعرفة باملوضوعات األساسية، واملهارات الالزمة الكتساب الطالبيهدف المقرر الى 

اضطربات  –صعوبات التعلم  -اإلعاقة البصرية –اإلعاقة السمعية  –املوهبة واإلبداع  –اإلعاقة الفكرية )فئاتها , تطور خدماتها 

فرط النشاط املصحوب بنقص  –اإلعاقة اجلسمية والصحية  –اضطراب طيف التوحد –االضطربات السلوكية  –للنطق والكالم 

 الربامج الرتبوية, اخلصائص السلوكية, أسبابها , نسبة انتشارها يف اجملتمعات   (اإلنتباه

 .أهمية دور األسرة يف حياة ذوي اإلعاقة وأبرز القضايا املعاصرة يف الرتبية اخلاصة
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 :مخرجات التعلم للمقرر. 
  رمز مخرجات التعلم للمقرر

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ع       المعارف 0

  الطالب فئات التربية الخاصةأن يصنف  0.0

  اإلعاقات الب اسباب أن يوضح الط 0.6

 لذوي االحتياجات الخاصة المبدئي  الطالب طرق الفحصأن يحدد  0.3

  
 

  االحتياجات الخاصةأن يعدد الطالب أهم اختبارات الذكاء التي تطبق علي  ...0-4

  االحتياجات الخاصةأن يستعرض الطالب اإلجراءات الوقائية والرعاية المبكرة لذوي  0-5

 م        المهارات 2

 لويبطييرق التواصييل مييع أن يسييتنبط الطالييب الحلييول اإلبداعييية فييي حييل المشييك ت المتعلقيية  6.0

 االحتياجات الخاصة

 

أن يستخدم  لطالطتا لطادتلمل لطيةايتم لطاخ للتم طةلدتلأ ضطتا أتاتأ لط ختلخد لطخت  خدتتم   ل   6.6
 ت  لطخللدأ  االحتياجات الخاصة

 

  االحتياجات الخاصةلوي طرق التواصل مع أن يابق لطالطا لطافلهي   6.3

  االحتياجات الخاصةأن يشارك الطالب للعمل بروح الفريق الواحد لخدمة لوي  ..4- 6

 ك         الكفاءات 3

  االحتياجات الخاصةلوي أن يصمم الطالب نمولج لكيفية التواصل مع  3.0

  االحتياجات الخاصةأن يطور الطالب من شخصيته المهنية ويتحمل مسؤوليه التعامل مع لوي  3.6

  االحتياجات الخاصةلذوي أن يبتكر الطالب نمولجا للتأهيل المهني  3.3

  االحتياجات الخاصةلذوي أن يلخص الطالب طرق التأهيل  ..4-.3
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  المقرر موضوعات. ج
ساعات  قائمة الموضوعات م

 االتصال

 الوقاية, التدخل المبكر, ةاإلعاق, العجز, مفهوم التربية الخاصة 0

 الخاصةأسس التربية الخاصة والعوامل التي ساعدت على تطور التربية 

3 

 :ان يتعرف الطالب على اإلعاقة الفكرية 6

 إرشادات عامة مع المعاقين فكريا  – خصائص المعاقين فكريا  –تصنيفاتها , أسبابها, مفهومها

3 

 :أن يتعرف الطالب على اإلعاقة السمعية  3

 سمعيا  إرشادات عامة مع المعاقين – خصائص المعاقين سمعيا  –تصنيفاتها , أسبابها, مفهومها

3 

 :أن يتعرف الطالب على اإلعاقة البصرية 4

 إرشادات عامة مع المعاقين بصريا   – خصائص المعاقين بصريا  –تصنيفاتها , أسبابها, مفهومها

3 

 :أن يتعرف الطالب على اإلعاقة الجسمية والصحية  5

 إرشادات عامة للتعامل مع المعاقين  جسميا  وصحيا   –خصائصهم –تصنيفاتها , أسبابها, مفهومها

3 

  :أن يتعرف الطالب على صعوبات التعلم 2

إرشااادات عامااة  –المظاااهر العامااة لااذوي الصااعوبات التعليميااة  –تصاانيفاتها , أساابابها, مفهومهااا

 للتعامل مع ذوي الصعوبات التعليمية

3 

 :أن يتعرف الطالب على اإلضطرابات السلوكية 7

التاادخل العالجااي والتربااوي لاشااخاب المضااطربين  –خصائصااهم –تصاانيفاتها , أساابابها, مفهومهااا

 سلوكيا   

3 

 3 إختبار نصفي   8

 :أن يتعرف الطالب على اإلضطرابات التواصل 9

-التاادخل العالجااي والتربااوي إلضااطرابات التوصاال  –خصائصااهم –تصاانيفاتها , أساابابها, مفهومهااا

 إرشادات عامة للتعامل مع حاالت اضطرابات التواصل لدى طلبة المدارس

3 

 :أن يتعرف الطالب على اضطراب طيف التوحد 01

 البرامج العالجية المقدمة –تشخيص وتقيم حاالت التوحد  -أسبابه –مفهومه 

 

2 

 :والتفوقأن يتعرف الطالب على الموهبة  00

إرشااادات عامااة لمساااعدتهم داخاال الصااف  -الباارامج التربويااة الخاصااة لهاام -خصائصااهم -مفهااومهم

 العادي

3 

 :أن يتعرف الطالب على فرط النشاط المصحوب بنقص اإلنتباه 06

إرشادات عامة للتعامل مع -التدخل العالجي والتربوي  –خصائصهم –تصنيفاتها , أسبابها, مفهومها

 حاالت فرط النشاط المصحوبة بنقص اإلنتباه

3 

 3 أن يتعرف الطالب على دور األسرة والطفل ذوي اإلعاقة 03

 3 مناقشات وتقييم تكليفات الطالبات 04

 3 نهائي اختبار 05

 45 المجموع
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 :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 
 .احملاضرات العلمية االحتياجات الخاصةلوي أن يصنف الطالب 

 

االختبارات التحريريه   

 .مناقشات فردية ومجعية 

1-2 
وطييييرق  اإلعاقييييات الييييب اسييييباب  أن يوضييييح الط

 لوي اإلعاقة تصنيف
واجبااااااااات وردااااااااالي  فرديااااااااة 

 ومجاعية 

رقييم البحوث ومنح الدرجة 

 .املناسبة

1-3 

لذوي  المبدئيالطالب طرق الفحص أن يحدد 

 االحتياجات الخاصة

  

 .العص  الذهين

 .أسلوب حل املشدلة

 .رقييم املشاركات 

1-4 
أن يعدد الطالب أهم اختبارات الذكاء التي تطبق 

 االحتياجات الخاصةعلي لوي 
 .العص  الذهين

 .أسلوب حل املشدلة

 االختبارات

1-5 
أن يستعرض الطالب اإلجراءات الوقائية والرعاية 

 االحتياجات الخاصةالمبكرة لذوي 
 .العص  الذهين

 أسلوب حل املشدلة

 رقييم املشاركات

   املهارات  2

2-1 

أن يسييييتنبط الطالييييب الحلييييول اإلبداعييييية فييييي حييييل 

بطييييرق التواصييييل مييييع لوي المشييييك ت المتعلقيييية 

 االحتياجات الخاصة

 

 .املشاركة يف القاعة الدراسية

 

 

ونهائية فصلية اختبارات  

 عمل وأوراق 

2-2 
أن يستتتخدم  لطالطتتتا لطادتتتلمل لطيةايتتتم لطاخ للتتتم 
طةلدتتتتلأ ضطتتتتا أتاتتتتأ لط ختتتتلخد لطختتتت  خدتتتتم   ل  

 ت  لطخللدأ  االحتياجات الخاصة

 املشاركة يف القاعة الدراسية
 امتحان عملي 

 .رقديم البحوث 

2-3 
طيرق التواصيل ميع لوي أن يابق لطالطا لطافلهي  

 االحتياجات الخاصة
 متحان عملي  املشاركة يف القاعة الدراسية

 .رقديم البحوث 

2-4 

أن يشيييارك الطاليييب للعميييل بيييروح الفرييييق الواحيييد 

 االحتياجات الخاصةلخدمة لوي 
احلوار واملناقشات العلمية 

 .اجلماعية

 

 رقييم احلوارات 

التقييم من خالل قيادة 

 املناقشة بني الطالب أنفسهم

 
  

 

  

. 

 مهارات التواصل واملهارات التقنية واملهارات العددية  الكفاءات 3

1.3 

أن يصمم الطاليب نميولج لكيفيية التواصيل ميع لوي 

 االحتياجات الخاصة
 .التعليم التعاوني

 

 .العص  الذهين

 

 

 التدالي  الفردية

 

3-2 
أن يطييور الطالييب ميين شخصيييته المهنييية ويتحمييل 

 االحتياجات الخاصةمسؤوليه التعامل مع لوي 
 .املشاركة يف القاعة الدراسية

 

 التدالي  الفردية

3-3 
أن يبتكييير الطاليييب نمولجيييا للتأهييييل المهنيييي ليييذوي 

 االحتياجات الخاصة
 .العص  الذهين

 أسلوب حل املشدلة

رقييم البحوث ومنح الدرجة 

 .املناسبة
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 6

 توقيت التقييم يميالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %05 السابع (شفهي )  اختبار فصلي أول 0

 %05 الثاني عشر (تحريري) اختبار فصلي ثاني 6

 
 بحث ومشاركة وعروض تقديمية

طااااوال الفصاااال 

 الدراسي
01% 

 %21 السادس عشر االختبار النهائي 3

4    
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 
 

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

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

 مع ط به االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي-

 
 : مصادر التعلم والمرافق –و 
 :مصادر التعلمقائمة . 0

مقدمة في التربية ) سيكولوجية االطفال غير العاديين (.6109. )فاروق، الروسان للمقرر ةالرئيسجع االمر

 .الطبعة الثالثة عشرة، دار الفكر، عمان األردن (الخاصة

، الطبعة الثانية. المدخل الى التربية الخاصة(. 6106) .الخطيب، جمال و الحديدي، منى المساندةالمراجع 

  .األردندار الفكر، عمان 

، الطبعة الثانية، دار وائل . مدخل إلى التربية الخاصة(. 6118. )ظاهر، قحطان أحمدال

 .عمان األردن

 www.scottmarfilius.com  • اإللكترونيةالمصادر 

• www.joyzabala.com 

• www.csun.edu/codtraining 

• www.assistiveware.com 

 سال جللملت جلايم لطاةك لبم لطيزيز. للبا امل م أ •

• technologyforautism1.blogspot.com 

espe813technologyformentalretardation.blogspot.com 

 

.استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الحجرات وقاعات التدريس   -مواد تعليمية أخرى مثل الربامج   

.استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحدات ومراكز الجامعة  -  

http://www.csun.edu/codtraining
http://www.assistiveware.com/
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احلاسوبية، الربجميات، 
 :واألسطواانت املدجمة

 .التعليمية في مجال لوي اإلعاقة البرمجيات البرامج -

 :المطلوبةالتعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات. 6

 المقررمتطلبات  العناصر

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

 قاعات دراسية للمحاضرات   

 حجرات مصادر التعلم 

 قاعات تدريب

 قاعات للمسرح

 مركز للتشخيص المبكر

 مركز لإلرشاد النفسي

 التجهيزات التقنية
 (البرمجياتجهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، )

  لكل قاعه Data Showجهاز كمبيوتر وجهاز 

 (.الكاميرا الوثائقية)أجهزة الفجيواليزر -
 

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

 :لمقرراجودة  تقويم. ز
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 االختبارات القصيرة  بالطال فاعلية تدريس المقرر

 االختبارات الدورية 

االطييي ع عليييي احيييدث التطيييويرات فيييي 

 . األخرىالجامعات 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

 التكليفات المتدرجة 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  االختبارات الدورية والنهائية

 

 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم - الطالب .لمشروعات اإلنتاجية ا

 

 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم - الطالب .الزيارات الميدانية 

 

 استبانة التقييم  الخاصة بالقسم

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم  اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار

  تقييم ملف الطالب 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 

 النقاش مع الطالب وتبادل األفكار

التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس 

 عن المقرر
 (تقرير المقرر)ملف المقرر  قيادات البرنامج

 

 (إلخ... للمقرر، مصادر التعلم مخرجات التعلم ، فاعلة طرق تقييم الط ب، 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

 60/0/0441 تاريخ الجلسة

 
 

 

 


