
 
 
 
 
 
 
 

 القرى أم جامعة

  الرتبيةكلية 

 والتواصل اللغةاضطرابات الدبلوم العايل يف 
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  :خلطة الدراسيةا 2 /1 /4
 

 الساعات احملتسبة املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 نظري( -عملي -)معتمدة 

املستوى 
 األول

 ساعات نظري 2 ال يوجد مقرر اجباري مقدمة في التربية الخاصة 2-0210511مقد 

لأسس الفسيولوجية للغة ا 3-0210512تواصل 

 والكلام والسمع
 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري

 ساعات نظري 2 ال يوجد مقرر اجباري اضطرابات النطق واللغة 2-0210513تواصل 

اضطرابات التواصل الانساني  2-0210514تواصل 

 الاجتماعية
 ساعات نظري 2 ال يوجد مقرر اجباري

تقييم  وتشخيص ذوي  3-0210515تواصل 

 اضطرابات اللغة والتواصل
 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري

 2-0210516تواصل  
( في مجال  1تطبيقات ميدانية )

   اضطرابات اللغة والتواصل 
 ساعات نظري 2

 املستوى الثاين

 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري استرتيجيات تحليل السلوك التطبيقي  3-0210521تواصل 

التدخل المبكر لذوي اضطرابات  3-0210522تواصل 

 اللغة والتواصل
 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري

في التقنيات المساندة والمعدلة  3-0210523تواصل 

 علاج اضطرابات اللغة والتواصل 
 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري

البرامج العلاجية والتربوية لذوي  3-0210524تواصل 

 اضطرابات اللغة والتواصل
 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري

 2-0210525تواصل  
( في مجال  2تطبيقات ميدانية ) 

 ال يوجد اجباريمقرر  اضطرابات اللغة والتواصل 
 ساعات نظري 2
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 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

    في التربية الخاصةمقدمة  اسم املقرر:  

 0210511 -2 :رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى : إسم املؤسسة التعليمية 1440-3-1اتريخ التوصيف

 التربية الخاصة -التربية       القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 2-0210511 :رمز المقرر   مقدمة في التربية الخاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

1.  
 ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
  والتواصل اض رابات اللغةدبلوم : . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .3

 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من 

 المستوى االول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %100 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

تطور  الخاصة،في إكساب الطالب المفاهيم األساسية المرتبطة بمفهوم التربية  قرريبحث هذا الم      

 التعلم،صعوبات  البصرية،االعاقة  السمعية، ةواالبداع، االعاق ةالعقلية، الموهبفئاتها )االعاقة خدماتها 

رط النشاط ف والصحية،االعاقة الجسمية  التوحد، السلوكية،االضطرابات  والكالم،اضطرابات للنطق 

البرامج  السلوكية،الخصائص  سبابها،أ المجتمعات،المصحوب بنقص االنتباه( نسبة انتشارها في 

القضايا المعاصرة في التربية  الخاصة، وأبرزدور االسرة في حياة ذوي االحتياجات  ةالتربوية، اهمي

 الخاصة.
 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مراجعة الخطة مع الزمالء -

مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية بهدف استخدامها في عملية التحليل واالستنتاج والحكم على  -

 المواقف(.

 مناقشات صفية. -

 التعلم الذاتي. -

 مناقشات وجلسات عصف ذهني. -

 مجموعات عمل صغيرة واختيار كل مجموعة لموضوع من موضوعات تكوين -

 
  عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصفٌ وصف املقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:
يقدم هذا المقرر ملخص عام حول كل فئات التربية الخاصة بدءاً من اإلعاقة الفكرية وصعوبات التعلم      

واضطرابات النطق واللغة واالعاقة السمعية والبصرية والجسمية واالضطرابات السلوكية واالنفعالية 

ها مع التدخل العالجي والتربوي خصائص –تصنيفاتها  كل فئة، اسبابها، مفهوم والتوحد. حيث يتناول المقرر

 لكل فئة. 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 -مفهوم التربية الخاصة, العجز, االعاقة, الضعف, التدخل المبكر, الوقاية 

العوامل التي ساعدت على تطور التربية الخاصة  -اسس التربية الخاصة 

1 2 
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.  

-المعاقين فكريا  خصائص-تصنيفاتها  مفهومها، اسبابها، الفكرية:اإلعاقة 

عامه للتعامل مع المعاقين فكريا. إرشادات  

1 2 

-سمعيا  المعاقين  خصائص-تصنيفاتها  ، اسبابها،مفهومهاالسمعية:  إلعاقةا

عامه للتعامل مع  ارشادات-التواصل لدى المعاقين سمعيا  مهارات

 المعاقين سمعيا

1 

 

2 

المعاقين  خصائص-تصنيفاتها  مفهومها، اسبابها، :البصرية اإلعاقة

عامه  ارشادات-المعينة التي يستعملها العاق بصريا  االدوات-بصريا 

بصريا.للتعامل مع المعاق   

1 

 

2 

-خصائصهم  –تصنيفاتها  مفهومها، اسبابها، والصحية:الجسمية  اإلعاقة

وصحيا.عامه للتعامل مع المعاقين جسميا  ارشادات  

1 2 

لذوي  العامة المظاهر-تصنيفاتها  مفهومها، اسبابها، التعلم:صعوبات 

التعلم.عامه للتعامل مع ذوي صعوبات  ارشادات-التعليمية الصعوبات   

1 2 

-خصائصهم  –تصنيفاتها  مفهومها، اسبابها، السلوكية:االضطرابات 

العالجي والتربوي لألشخاص المضطربين سلوكيا التدخل  

1 2 

 2 1 االختبار النصفي

العالجي  التدخل-تصنيفاتها  مفهومها، اسبابها، التواصل:اضطرابات 

ارشادات عامه للتعامل مع حاالت -والتربوي الضطرابات التواصل 

المدارس.اضطرابات التواصل لدى طلبة   

العالجية  البرامج-وتقيم حاالت التوحد  تشخيص-مفهومه، اسبابه  التوحد: 

 المقدمة

1 2 

الموهوبين  خصائص- الموهبة، التفوق، االبداعمفهوم  والتفوق:وهبة لما

عامه  ارشادات-التربوية الخاصة بالطلبة الموهوبين  البرامج-والمتفوقين 

العادي.لمساعدة الطالب الموهوب والمتفوق داخل الصف   

1 2 

تصنيفاتها،  مفهومها، اسبابها،فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه: 

ارشادات عامه للتعامل مع -التدخل العالجي والتربوي  العامة، الخصائص

 حاالت فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه.

1 

 

2 
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والطفل ذوي االحتياجات الخاصة  األسرة دور  1 

 

2 

 

 2 مناقشات وتقييم تكليفات الطالب

 

4 

 2   1 اختبار نهائي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 إضافيةدروس  حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 2     2 ساعات التدريس الفعلية

 32     32 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ساعات 10

 

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
يتعرف الطالب على المفاهيم االساسية في . ان 1 1-1

 التربية الخاصة:

والطفل  األسرة . ان يتعرف الطالب على دور2  

 ذوي االحتياجات الخاصة.

. ان يتعرف الطالب على اهم القضايا 3  

 والمشكالت في التربية الخاصة.

.  تكييف منهج مقدمة في التربية الخاصة بما 4  

ذوي االحتياجات يتناسب والقدرات الفردية ل

 الخاصة.

. بناء استبيان للتعرف على الفئة األكثر شيوعا 5   

 المحاضرات الدراسية.

 المناقشات العلمية.

 العصف الفكري

 التعلم الذاتي

 

االختبارات 

القصيرة                                                                    

االختبارات 

 الدورية.

التكليفات 

ألسبوعية                                                                    

االختبارات 

 النهائية 

المشروعات 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 لدى ذوي الحاجات الخاصة.

 

اإلنتاجية                                                           

 السجالت لتراكمية 

ملفات التقويم 

                                                       الذاتي             

 المناقشات الشفوية.

        البورتوفيليو 

) حقيبة االنجاز(                                                           

االختبارات  –

 األدائية 
 املهارات املعرفية 2
 القدرة على التطبيق-1 2-1

 القدرة على حل مشكالت -2

 الفهم واالستيعاب-3

 االستداللي. التفكير -

التشجيع على الحوار 

 والمناقشة.

أنشطة صفية فردية 

وجماعية لتطبيق األسس 

النظرية في مواقف 

اجتماعية وتربوية وما 

يرتبط بذلك من قراءات 

أو تشخيص مشكالت 

وتحليلها والتعامل مع 

 مصادر المعلومات

الطالب إلى تقسيم 

مجموعات لمناقشة 

 بعض قضايا المقرر

عرض الطالب 

لمقاالتهم وبحوثهم 

 الخاصة.

تقسيم الطالب في 

مجموعات عمل 

صغير واختيار كل 

مجموعة لقضية 

وتوجه حديث في 

التربية الخاصة 

ومناقشته ويقوم 

الطالب الباقين 

بمناقشة زمالئهم 

 فيما عرضوه

االمتحانات 

التحريرية الفصلية 

 والنهائي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تنمية تقبل الطالب آلراء زمالئهم أثناء المشاركة  3-1

 وعرض البحوث والواجبات.

 معرفة مدى استجابة الطالب للمهام التي كلفوا بها.

 تكليف بعض المجموعات بعمل بحوث جماعية 

تدريب الطالب على 

العمل بشكل بناء في 

المجموعة التي ينتمي 

 إليها.

تعليم الطالب أن يكونوا 

مسؤولين عن تعلمهم 

الذاتي والذي يتطلب 

استخدام وسائل للبحث 

عن المعلومات الجديدة، 

وأساليب التحليل 

 والتقويم للمقرر.

 

 االختبارات 

أنشطة غير صفية  

مثل التمثيل، 

والرحالت 

 ةواألنشط

 االجتماعية األخرى

 اإللقاء -

 الحوار المتبادل -

 مناقشة األبحاث -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تدريب الطالب على تقديم عرض بور بوينت  4-1

واستخدام االنترنت لكي تكون لديهم المعرفة 

الكافية في تقنية المعلومات التي تمكنهم من جمع 

 وتوصيلها للغيرالمعلومات واألفكار وتفسيرها 

تدريب الطالب على أداء بعض الموضوعات 

المرتبطة بالمقرر إلكسابهم طرق التواصل مع 

 اآلخرين

 

الطالب إلى  متقسي

مجموعات عمل كل 

مجموعة تقدم نشاط 

مرتبط بالمقرر الدراسي 

 التعلم التعاوني()

البحث عبر االنترنت 

على أهم التوجهات 

الحديثة في التربية 

 الخاصة

استخدام المكتبة بشكل 

 دوري ومنتظم.

التدريب على مهارات 

 .االتصال الفعال

 

مهارات  سيتم تقييم

التصال لدى ا

الطالب من خالل 

أوراق عمل فصلية. 

وسيتم اختبار 

المهارات الشفهية 

في التقديم الشفوي 

للموضوعات 

 المرتبطة بالمقرر

سيتم تقييم مهارات 

تقنية الطالب في 

المعلومات من 

خالل استخدام 

الحاسب والبرامج 

الحاسوبية 

وعروض البور 

 بوينت
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 العرض أساليب استخدام على الطالب تدريب - 5-1

 لعرض التكنولوجيا بوسائل واالستعانة العلمي

 النظر وجهة ومناقشة

التدريس النشط                                                       

 ورش العمل 

الزيارات الميدانية.                                               

المشروعات المسحية.    

دراسات الحالة.                                                    

 التعلم التعاوني 

س التشخيصي                                               التدري

 العروض العملية.

األنشطة األدائية.                                                 

 لعب األدوار.

 

المقابلة                                                                

 العروض العملية 

 

 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  .5
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش 1

 %5 العاشر األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث 2

 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار 3

 السادس األسبوع النهائي االختبار 4
 عشر

60% 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
5    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الرئيسة المطلوبة:  الكتب() الكتاب-1

ان: مكتبة .3(. المدخل الى التربية الخاصة. ط2012)والحديدي، منى.  الخطيب، جمال -  الفالح للنشر. عم 

ان: دار الفكر2010)فاروق. الروسان،   -  (. مقدمة في التربية الخاصة. عم 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

ان: مكتبة .3(. المدخل الى التربية الخاصة. ط2012)منى.  ،والحديدي الخطيب، جمال -  الفالح للنشر. عم 

ان: دار   5(. مقدمة في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. ط2010)واخرون.  الخطيب، جمال - . عم 

 الفكر.

ان: 2010)فاروق. الروسان،  -   دار الفكر.(. مقدمة في التربية الخاصة. عم 

ان: دار الفكر للنشر والتوزيع.2015)نايف. الزارع،     (. ضعف االنتباه والنشاط الزائد. عم 

 موقع العالم العربي للتربية الخاصة-

 موقع اطفال الخليج-2

 الموقع السعودي للتربية الخاصة -3

 المؤتمرات:

  العربية.: اإلمارات دبي‘2014ابريل  17-14* الملتقي الرابع عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة 

http://www.gulfdisability. 

 ( في عمان، األردن.2012-11-12الحديثة في التربية الخاصة الذي عقد بتاريخ ) تمؤتمر التوجها* 
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 http://www.qou.edu المؤتمر:رابط ابحاث 

 املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت . 4

 استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الحجرات وقاعات التدريس. -

 استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحدات ومراكز الجامعة. -

 ة.التعليمية في مجال ذوي االحتياجات الخاص البرمجيات البرامج -

 املرافق املطلوبة .و
القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعات للمسرح. -   طالب.                                   30قاعات للمحاضرات تسع  -

 قاعات للمكتبة.  -حجرات مصادر التعلم.                                                    -

 مركز للتشخيص المبكر.  -قاعات لألنشطة الطالبية.                                                  -

 قاعات للتدريب -                         مركز لإلرشاد النفسي.                            -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 أجهزة كمبيوتر -

 داتا شو في جميع قاعات التدريس. -

 الكاميرا الوثائقية(.)أجهزة الفجيواليزر  -
 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .3
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 االطالع علي أحدث التطويرات في الجامعات األخرى. -

 االختبارات الدورية والنهائية.-

 المشروعات اإلنتاجية.-

 الزيارات الميدانية. -
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 التقويم الذاتي. -

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 االختبارات الدورية. -االختبارات القصيرة.                         -

 االختبارات النهائية. -التكليفات المتدرجة.                            -

 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار.-استبانة تقييم الخاصة بالقسم.    -

عمل مسح متكامل في نهاية العام الدراسي عن )المقررات، طرق التدريس، نتائج الطالب، أساليب  -

 التقويم ونظم االمتحانات(.
 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 والمناقشةتشجيع الطالب على المشاركة  -

 توجيه الطالب إلى البحث الذاتي عن المعلومة -

 تفعيل التقنيات الحديثة في عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية -

 تشجيع نقل وتبادل خبرات التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس -
 

من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  إجراءات التحقق .ض
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 فحص عمليات التصحيح مع عضو هيئة تدريس آخر نفس التخصص. -

 التقييم لألنشطة والواجبات الخاصة بالطالب مع عضو آخر بالقسم. تبادل مهام -

 المشروعات المسحية العالجية. -المشروعات التشخيصية.                      -

 االختبارات الشفهية.-االختبارات الدورية.                               -

  البحثية المتنوعة طوال العام الدراسي.األنشطة -االختبارات النهائية.                       -

 المقارنات المرجعية. - -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 دراسة تتبعيه ألثر التعلم. -دراسة تحليلية لنتائج التعلم.                                             -
 معدالت الطالب. -الراجعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.         التغذية  -
 استبانة القسم. -السجالت التراكمية للطالب.                                           -
 السيمينارات. -

 

 د. ماهر الشرادقة اسم منسق الربانمج:
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 منوذج

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 األسس الفسيولوجية للغة والكالم والسمع  اسم املقرر:

 3-0210512 رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية:      31/7/2017 اتريخ التوصيف: 

 قسم الرتبية اخلاصة القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 . األسس الفسيولوجية للغة والكالم والسمع. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 ضطراابت اللغة والتواصل ادبلوم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد 

  ولاملستوى اال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .11
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 للمؤسسة التعليمية:. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس 7 .14
 كلية الرتبية  ابلعابدية     .15

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .و
    

 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح

    

  النسبة:  ابملراسلة .ط



 

62 

 

    

  النسبة:  أخرى .ي
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 :وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر

فسيولوجيا جهاز النطق واجلهاز الصويت وأجهزه الرنني واجلهاز التنفسي واجلهاز العصيب واملناطق املسؤولة عن  يتناول هذا املقرر 
الكالم يف املخ ،،كذلك العوامل الفسيولوجية املسؤولة عن اضطراابت النطق والصوت واللغة والطالقة والتعرف علي تشريح األذن 

ية والعصب السمعي ( واملناطق املسؤولة عن السمع يف املخ وآليه السمع والعوامل )األذن اخلارجية واألذن الوسطي والداخل
 . الفسيولوجية املرتبطة ابإلعاقة السمعية من أمراض وإصاابت خاصه ابألذن

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مراجعة موضوعات املقرر على موضوعات املقرر املشاهبة يف اجلامعات االخرى .  -

   . تنوع أساليب التقويم -  
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التدريس وخاصة استراتيجية التعلم التعاوني والحوار والمناقشة وكذلك استراتيجية تفعيل استراتيجيات  -  

  العصف

        . العصف الذهني    

   . االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وشبكة االنترنت -  

    .لعلمية الجديدة فى مجال التخصصالتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث ا  -  

 استطالع رأي الطالب )نموذج الهيئة الوطنية ( -  

 حلقة نقاش مع الطالب حول تقويم المادة -  

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:
فسيولوجيا جهاز النطق واجلهاز الصويت وأجهزه الرنني واجلهاز التنفسي واجلهاز العصيب واملناطق املسؤولة عن  يتناول هذا املقرر

الكالم يف املخ ،،كذلك العوامل الفسيولوجية املسؤولة عن اضطراابت النطق والصوت واللغة والطالقة والتعرف علي تشريح األذن 
ذن الوسطي والداخلية والعصب السمعي ( واملناطق املسؤولة عن السمع يف املخ وآليه السمع والعوامل )األذن اخلارجية واأل

 الفسيولوجية املرتبطة ابإلعاقة السمعية من أمراض وإصاابت خاصه ابألذن.
 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 التعريف ابملقرر وحتديد اهدافة وواجبات الطلبة 

 3 1 فسيولوجيا جهاز النطق

 3 1 فسيولوجيا اجلهاز الصويت

 3 1 فسيولوجيا أجهزه الرنني

 3 1 التنفسيهاز فسيولوجيا اجل
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 3 1 فسيولوجيا اجلهاز العصيب

 3 1 املناطق املسؤولة عن الكالم يف املخ

 3 1 اختبار حتريري اول 

 3 1 عند املعاقني مسعيا  العوامل الفسيولوجية املسؤولة عن اضطراابت النطق

 3 1 عند املعاقني مسعيا العوامل الفسيولوجية املسؤولة عن اضطراابت الصوت

 3 1 عند املعاقني مسعيا العوامل الفسيولوجية املسؤولة عن اضطراابت اللغة

 3 1 عند املعاقني مسعيا الطالقةالعوامل الفسيولوجية املسؤولة عن اضطراابت 

 3 1 تشريح األذن )اخلارجية ،الوسطى،الداخليه،العصب السمعي (

 3 1 آليه السمع و املناطق املسؤولة عن السمع يف املخ

 3 1 العوامل الفسيولوجية املرتبطة ابإلعاقة السمعية من أمراض وإصاابت خاصه ابألذن

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 اليوجد عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .8
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 املالحظة احملاضرات   يهاز النطقاجلفسيولوجيا تعرف الطالب على   1-1

 البحث )تقرير( التعلم التعاوين الرنني أجهزه ان يتعرف  الطالب على فسيولوجيا  1-2

 ملفات االجناز   التعلم ابألقران التنفسي اجلهاز فسيولوجيا على ان يتعرف الطالب 1-3

 االختبار النظري عصف دهين العصيب اجلهاز ان يتعرف فسيولوجيا 1-4

1-5 
 املخ يف الكالم عن املسؤولة املناطق الطالب حيدد ان

التكليفات العملية   - التدريس ابلتفكري
– 

1-6 
 النطق اضطراابت عن املسؤولة الفسيولوجية العوامل الطالب مييز ان

التكليفات العملية   - واالستنتاجالبحث 
– 

1-7 
 الصوت اضطراابت عن املسؤولة الفسيولوجية العوامل الطالب مييز ان

التكليفات العملية   - املناقشات واحلوار
– 

 ملفات االجناز  - احملاضرات حل املشكالت  1-8

 التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات  .9

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 ملفات االجناز   احملاضرات املناقشات واحلوار العوامل الفسيولوجية املسؤولة عن اضطراابت اللغةان يتعرف الطالب  1-9

العوامل الفسيولوجية املسؤولة عن اضطراابت ان يتعرف الطالب  1-10
 الطالقة

 –التكليفات العملية  احملاضرات  املناقشات واحلوار

تشريح األذن )اخلارجية ،الوسطى،الداخليه،العصب ان يبني الطالب  1-11
 السمعي (

 –التكليفات العملية  املناقشات واحلواراحملاضرات  

 –التكليفات العملية  احملاضرات  املناقشات واحلوار آليه السمع  املناطق املسؤولة عن السمع يف املخان حيدد الطالب  1-12

1-13 

 

العوامل الفسيولوجية املرتبطة ابإلعاقة السمعية من ان يذكر الطالب 
 أمراض وإصاابت خاصه ابألذن

 التكليفات العملية احملاضرات  املناقشات واحلوار

 املهارات املعرفية 2

مهارة التحليل والنقد  –مهارة حل املشكالت  –مهارات التفكري العلمي  2-1
 مهارة كتابة التقارير واملقاالت العلمية واألحباث -مهارات التصميم  –

التعلم  –الدروس العملية  –احملاضرات 
التدريس  –دهين عصف  –التعاوين 
التعلم  -عمل أحباث -املناقشة  -ابلتفكري
 أسلوب حل املشكالت –ابألقران 

 –التكليفات العملية  
االختبار   -االختبار النظري 

املناقشات  –الشفوي  
االعمال الفردية –واملشاركات 

 واجلماعية

    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

حتمل املسئولية املوكلة  -املقدرة على املناقشة اجلماعية    -الذايت  التعلم  3-1
مهارة اإللقاء وكسر حاجز  -املقدرة على املناقشة اجلماعية  -اليه   

مهارة  -العمل بروح الفريق الواحد  -اخلوف من التحدث أمام اآلخرين 
رف التع  -تقبل األطفال ذوي احلاجات اخلاصة   -صنع واختاذ القرار 

 على بعض العاملني ابلرتبية اخلاصة

 -التكاليف الفردية حتت اإلشراف  
التدريس  -املناقشات اجلماعية واملشاركات 

أسلوب حل  –عصف ذهين   –ابلتفكري 
 املشكالت .  

  -املالحظة    -االشراف  
التقومي الذايت   –تقومي الزميل  

املناقشات  -املالحظة  –
 ت .االختبارا  –واملشاركات 

 

3-2    

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

عصف  –التعلم ابألقران  -التعلم التعاوين   . التواصل مع الطالب من خالل الربيد االلكرتوين -مهارة احلوار  4-1
البحث  -التدريس ابلتفكري –ذهين 

االختبار النظري  –املالحظة 
االختبار  -ملفات االجناز  –
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  . استخدام شبكة االنرتنت واالدوات املساعدة  -  

استخدام معامالت اتفاق والتكرارات والنسب املئوية يف حتليل  -  
 احملتوى.

أسلوب حل  –املناقشات -واالستنتاج 
 املشكالت   

 املناقشات -الشفوي
االعمال  –واملشاركات 

 الفردي واجلماعية .

 

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5-1

5-2    

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش 1

 %5 العاشر األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث 2

 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار 3

 %60 عشر السادس األسبوع النهائي االختبار 

 
 

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ذ
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والنصحتواجد أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة 
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 التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها يف  جدول الساعات املكتبية  -

 التواصل عرب الربيد اإللكرتوين -
 

 
 تصميم وتنفيذ برامج أثرائي للطلبة املتفوقني ، وبرامج عالجية للطلبة دون املستوى املطلوب

 
 مصادر التعّلم .ي

 املطلوبة:الكتب املقررة  -يف قائمة  –. أدرج 1

  (. اضطراابت الكالم واللغة : التشخيص والعالج.عمان, االردن : دار الفكر2018الزريقات ,ابراهيم)  -

( . مقدمة يف اضطراابت اللغة والتواصل. الطبعة الثانية. عمان، االردن : دار الفكر 2014عمايرة ، موسى ، الناطور ، ايسر ) ❖
 للنشر والتوزيع

 
(.فسيولوجيا اإلعاقة .الطبعة الثالثة . اململكة العربية السعودية الرايض : دار     2013املعطي ، حسن ) الببالوي ،إيهاب ،عبد ❖

 الزهراء للنشر والتوزيع .
 
(. اإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي .الطبعة الثالثة . عمان األردن  : دار الفكر  2013زريقات ، ابراهيم . ) ❖

 للنشر والتوزيع
 

 (:اضطراابت التواصل ، الرايض : دار الزهراء . 2011الببالوي ، إيهاب ) ❖
 

(. دليل الوالدين واملعلمني لعالج اضطراابت النطق .الطبعة االوىل . اململكة العربية السعودية 2008الببالوي  ، ايهاب . ) ❖
 الرايض : دار الفكر للنشر والتوزيع .

 

 

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:املواد  -يف قائمة  –. أدرج 2 

( . مقدمة يف اضطراابت اللغة والتواصل. الطبعة الثانية. عمان، االردن : دار الفكر 2014عمايرة ، موسى ، الناطور ، ايسر ) ❖
 للنشر والتوزيع

❖  
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الثالثة . اململكة العربية السعودية الرايض : دار (.فسيولوجيا اإلعاقة .الطبعة     2013الببالوي ،إيهاب ،عبد املعطي ، حسن ) ❖
 الزهراء للنشر والتوزيع .

 
(. اإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي .الطبعة الثالثة . عمان األردن  : دار الفكر  2013زريقات ، ابراهيم . ) ❖

 للنشر والتوزيع
 

 (:اضطراابت التواصل ، الرايض : دار الزهراء . 2011الببالوي ، إيهاب ) ❖
❖  
(. دليل الوالدين واملعلمني لعالج اضطراابت النطق .الطبعة االوىل . اململكة العربية السعودية 2008الببالوي  ، ايهاب . ) ❖

 الرايض : دار الفكر للنشر والتوزيع .
 

 مواقع التواصل االجتماعي وغريها:إلنرتنت و . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع ا3

  م ، الرايض2014أكتوبر  21إىل  19املؤمتر الدويل الرابع لإلعاقة والتأهيل، املوافق  ▪

http://www.icdr.org.sa  

 منتدايت اطفال اخلليج لذوي االحتياجات اخلاصة  -     ❖

 اكادميية ملتقى الداريني    -     ❖

 منتدى املنار  -       ❖

 منتدى حتدي االعاقة -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 

 الربامج التعلمية والتدريبية  يف جمال اضطراابت اللغة والتواصل 

 

 املرافق املطلوبة .أأ
واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
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 حجرات احملاضرات اجملهزة أبجهزة الكومبيوتر وشاشات العرض.  

 استمارات قياس متنوعة –مقعد  20يزيد عدد املقاعد عن  ال -خمتربات ومعامل   -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 أجهزة الكمبيوتر:  -
  االلكرتونية.جمهزة جبهاز تقدمي العروض  -
 السبورة الذكية  -

 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .6
 ال يوجد

 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1

 املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية    -تقومي الطالب للمقرر ابستخدام االستبيان 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
    املقرر.التقارير اليت يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس 

 .تقييم اداء الطلبة ابستخدام التحليل االحصائي   -  

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 

االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط الضعف يف العملية  -
 التعليمية.

استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات واملهارات   -
   ابملقرر.اخلاصة 

 حىت ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي    ابملنهج،متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق   -
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 اخرى.تبادل اخلربات مع جامعات  -      

 حضور املؤمترات واملشاركة . -      

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .4
 ة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئ

   الطلبة.توجيه االسئلة واحلوارات مع  -

   هلم.مناقشة الطالب ىف ما مت تكليفهم من أعمال والىت مت اعدادها وتصحيحها  -

  تقوميهم.اطالع الطلبة على نتائج  -

 الدراسي والتخطيط لتطويره: فعالية املقررِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  .5
 

  كذلك اداء أستاذ املقرر للوقوف على مدى استفادهتم وفق مناذج اهليئة الوطنية  املقرر،أراء الطالب حول مدى فاعلية مادة  -

        استشارة الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه ، ودراسة مقرتحاهتم -

ه حتليل نتائج تقومي الطلبة والصعوابت اليت واجهت عملية بعد هناية الفصل الدراسي يتم اعداد تقارير تدريس املقرر واليت توضح في  -
   .التدريس

   القسم.اعداد اخلطة االجرائية لتطوير وحتسني العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد أتييدها من قبل  -

 .اعداد التقارير الفصلية للمقرر  -

 

  

 د.ماهر الشرادقة اسم منسق الربانمج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 النطق واللغة اضطراابتاملقرر: اسم   

  0210513 -2 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24اتريخ التوصيف  

 الخاصةقسم التربية  –كلية التربية  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 ةاضطرابات النطق واللغ. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .16
 ينساعت. عدد الساعات املعتمدة:  2 .17
 دبلوم اضطرابات اللغة والتواصل. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .18

 برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة 

 المستوى االول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .19
 ال توجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .20
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .21
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .22

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك
    

 التعليم اإللكرتوين .ل
 

  النسبة:
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
    

  النسبة:  ابملراسلة .ن
    

  النسبة:  أخرى تذكر .س
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 تعليقات: 

 

 األهداف .ح
  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يتناول هذا املقرر تعريف اضطراابت الصوت وأسبابه ومظاهره وأنواعه ونسبة انتشاره وتقييم وتشخيص وعالج اضطراابت الصوت  
ومن هم األفراد األكثر عرضه الضطراابت الصوت ،تعريف اخلنف كذلك دور املعلم يف عالج اضطراابت الصوت لدى األطفال 

وأسبابه وتشخيصه وعالجه ،كذلك تعريف اضطراابت اللغة وتصنيفها وأنواعها ومظاهرها ومقومات اكتساب اللغة وأسباب 
إضطراب التواصل وتشخيص وعالج اضطراابت اللغة ،تعريف اإلفيزاي وأنواعها وأسباهبا وتشخيصها وطرق عالجها وكذلك تعريف 

االجتماعي )اللغة الربمجاتية(ومعايري تشخيصه وخصائص األشخاص  ذوي اضطراب التواصل االجتماعي والتشخيص الفارقي 
 .الضطراب التواصل االجتماعي

أو مراجع اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوماتاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 الزمالء.مراجعة الخطة مع  -

  المقرر.في تعلم  يواجهها الطالبدراسة الصعوبات التي  -

 النتائج.مراجعة  -

 الحديثة.متابعة ما يستجد في المادة من دراسات معاصرة، مبنية على النظريات  -

 الجامعة.استخدام الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في مكتبة -

 الخاصة.تدريب الطالبات على تصميم يرامج حاسوبية تربوية لذوي اإلحتياجات  -

 تدريب الطالبات على الية اعداد وسائل تعليمية تتناسب مع المشكالت التي يعاني منها الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة.  -

 االخرى.مراجعة موضوعات المقرر على موضوعات المقرر المشابهة في الجامعات  -

 تفعيل استراتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 المقرر حول تقويم المادة حلقة نقاش مع اساتذة -

 حلقة نقاش مع الطالب حول تقويم المادة -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:

يتناول هذا املقرر تعريف اضطراابت الصوت وأسبابه ومظاهره وأنواعه ونسبة انتشاره وتقييم وتشخيص وعالج اضطراابت الصوت  
كذلك دور املعلم يف عالج اضطراابت الصوت لدى األطفال ومن هم األفراد األكثر عرضه الضطراابت الصوت ،تعريف اخلنف 

طراابت اللغة وتصنيفها وأنواعها ومظاهرها ومقومات اكتساب اللغة وأسباب وتشخيص وأسبابه وتشخيصه وعالجه ،كذلك تعريف اض
وعالج اضطراابت اللغة ،تعريف اإلفيزاي وأنواعها وأسباهبا وتشخيصها وطرق عالجها وكذلك تعريف إضطراب التواصل االجتماعي 
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االجتماعي والتشخيص الفارقي الضطراب التواصل )اللغة الربمجاتية(ومعايري تشخيصه وخصائص األشخاص  ذوي اضطراب التواصل 
 االجتماعي

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

اضطراابت الصوت وأسبابه ومظاهره وأنواعه ونسبة انتشاره  ومن هم األفراد األكثر عرضه 
 الضطراابت الصوت

2 4 

اضطراابت الصوت واملبادئ العامة يف العالج و دور املعلم يف عالج تقييم وتشخيص وعالج 
 اضطراابت الصوت لدى األطفال

2 4 

 2 1 تعريف اخلنف وأسبابه وتشخيصه وعالجه

 4 2 اضطراابت اللغة وتصنيفها وأنواعها ومظاهرها ومقومات اكتساب اللغة 

 4 2 وأسباب وتشخيص وعالج اضطراابت اللغة

 2 1 اإلفيزاي  وأنواعها وأسباهبا وطرق عالجهاتعريف 

 2 1 تعريف اضطراب التواصل االجتماعي )اللغة الربمجاتية(ومعايري تشخيصه 

وخصائص األشخاص  ذوي اضطراب التواصل االجتماعي والتشخيص الفارقي الضطراب 
 التواصل االجتماعي

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .13
 

 

 واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت .14
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
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 التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
1-1  

 
 
 

1-2  
 
 
 
 

1-3  
 

1-4  
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اضطراابت الصوت وأسبابه ومظاهره ان يتعرف الطالب على 
وأنواعه ونسبة انتشاره ومن هم األفراد األكثر عرضه 

 الضطراابت الصوت
 

تقييم وتشخيص وعالج اضطراابت الصوت ان يتعرف الطالب 
عالج اضطراابت واملبادئ العامة يف العالج ودور املعلم يف 

 الصوت لدى األطفال
 

 خلنف وأسبابه وتشخيصه وعالجهالطالب اب تعريف 

ضطراابت اللغة وتصنيفها وأنواعها ومظاهرها ن يذكر الطالب اا
 ومقومات اكتساب اللغة

 

أسباب وتشخيص وعالج اضطراابت ان يتعرف الطالب على 
 اللغة

 

 وطرق عالجهاوأنواعها وأسباهبا اإلفيزاي ان يذكر الطالب 

خصــائص األشــخاص ذوي اضــطراب التواصــل ان مييــز الطالــب 
 االجتماعي والتشخيص الفارقي الضطراب التواصل االجتماعي

 التعلم التعاوين  -
 لعب االدوار  -
 احلوار واملناقشة  -
 االنشطة واملشروعات  -
 النمذجة  -
 احملاضرة  -
 العصف الذهين  -
 العروض -

 االختبارات  -
 الشفوية  -
 املالحظة -
 املناقشات  -
  -التكليفات العملية   -

 ملفات االجناز 
 (  البحث )تقرير  -

 املهارات املعرفية 2
 القدرة على الفهم والتذكر  - 2-1

 القدرة على التحليل والنقد -
 القدرة على التطبيق  -
 القدرة على املقارنة والتصنيف  -

 التعلم الفردي  -
 التعلم التعاوين  -
 ورش العمل  -
 التكليفات االسبوعية  -

االختبارات النصفية  -
 والنهائية 

 املالحظة  -
 السجالت الرتاكمية  -

2-2 
2-3 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 القدرة على التنبؤ -
 القدرة على التلخيص  -
 القدرة على التصور  -
 القدرة على االستقراء -
 مهارة كتابة التقارير واملقاالت العلمية واألحباث -

 

 املشروعات واالنشطة  -
 لعب االدوار  -
 العصف الذهين  -
 التدريس التشخيصي  -
 احلوار واملناقشة  -
 التدريس املصغر    -

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االنتماء للمجموعة  - 3-1

 القدرة على التعلم الذايت  -
 االعتماد على النفس  -
 احملافظة على املمتلكات العامة  -
 تكوين صداقات  -
 املشاركة اجملتمعية  -
 مساعدة االخرين  -
 العالقة مع االخرين  -
 .القرار واختاذ صنع مهارة -

 

 التعلم التعاوين  -
 احلوار واملناقشة  -
 األنشطة واملشروعات  -
 النمذجة -
 لعب األدوار  -
 حل املشكالت  -
 حضور املؤمترات والندوات  -

 

 بطاقات املالحظة  -
 االستباانت  -
 مالحظة التعلم التعاوين  -
 املشروعات اجلماعية  -
االهتمام مبشكالت  -

 الزمالء 
 مدى متاسك اجلماعة -

3-2 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 مهارات التذكر العددي - 4-1

 التواصل مع اآلخرين  -
 مهارة احلديث والتعبري الشفوي  -
 مهارة التفسري والتحليل  -
 مهارة استخدام احلاسوب  -
 مهارة استخدام التطبيقات والربجميات  -
 االستنتاج العددي  -
 مهارة االستماع  -
 مهارة التلخيص  -
 مهارات التطبيق  -
 املهارات األساسية -

 التعلم الفردي  -
 املناقشة واحلوار  -
 حل املشكالت  -
 الزايرات امليدانية  -
 استخدام احلاسوب  -
 التعلم التعاوين  -
 لعب األدوار  -
 ورش العمل  -
 املشروعات اجلماعية -

االختبارات القصرية  -
 والنهائية 

 بطاقات املالحظة  -
 اختبارات االداء  -
 املناقشات الشفوية  -
 التكليفات االسبوعية  -
استباانت قياس  -

 املهارات

4-2 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 

 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول مهام .1
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
 ساعات في األسبوع ( 6) التواصل مع الطلبة في المواعيد المعلن عنها في جدول الساعات المكتبية -

 . التواصل عبر البريد الكتروني  والهاتف -
 مصادر التعّلم .بب

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

النشر الدولي، . دار (. اضطرابات التخاطب واللغة والكالم التشخيص والتدخالت العالجية2018) مطر، عبد الفتاح -

 .الرياض 

 .النطق والكالم التشخيص والعالج. دار الزهراء، الرياض(. اضطرابات 2018) عبد الهادي، سهير -
 ( . مقدمة في اضطرابات اللغة والتواصل. الطبعة الثانية. عمان، االردن : دار 2014عمايرة ، موسى ، الناطور ، ياسر ) -

 الفكر للنشر والتوزيع

 الفكر دار:  االردن, عمان.والعالج التشخيص:  واللغة الكالم اضطرابات(. 2018) ابراهيم, الزريقات -
 

 .(. اضطرابات اللغة والنطق والكالم )التواصل (. دار الزهراء، الرياض 2013شقير، زينب) -
 
المملكة العربية السعودية الرياض :  (.فسيولوجيا اإلعاقة .الطبعة الثالثة .    2013الببالوي ،إيهاب ،عبد المعطي ، حسن ) -

 دار الزهراء للنشر والتوزيع .
 

  فكر: دار ال  عمان األردن.  الثالثة.الطبعة اإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي (. 2013ابراهيم . ) زريقات ، -
 للنشر والتوزيع

 (. دليل الوالدين والمعلمين لعالج اضطرابات النطق .الطبعة االولى . المملكة العربية السعودية2008الببالوي  ، ايهاب . ) -
 للنشر والتوزيع . رفكالرياض : دار ال

-  

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2 

النشر الدولي، . دار (. اضطرابات التخاطب واللغة والكالم التشخيص والتدخالت العالجية2018) مطر، عبد الفتاح -

 .الرياض 

 .التشخيص والعالج. دار الزهراء، الرياض(. اضطرابات النطق والكالم 2018) عبد الهادي، سهير -
( . مقدمة في اضطرابات اللغة والتواصل. الطبعة الثانية. عمان، االردن : دار 2014عمايرة ، موسى ، الناطور ، ياسر ) -

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش - 1
 %5 العاشر األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث - 2
 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار - 3

 السادس األسبوع النهائي االختبار - 

 عشر
60% 
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 الفكر للنشر والتوزيع
 

 .(. اضطرابات اللغة والنطق والكالم )التواصل (. دار الزهراء، الرياض 2013شقير، زينب) -
 
المملكة العربية السعودية الرياض :  .فسيولوجيا اإلعاقة .الطبعة الثالثة . ( 2013المعطي ، حسن )الوي ،إيهاب ،عبد البب -

 دار الزهراء للنشر والتوزيع .
 

  فكر: دار ال  عمان األردن.  الثالثة.الطبعة اإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي (. 2013زريقات ، ابراهيم . ) -
 للنشر والتوزيع

 (. دليل الوالدين والمعلمين لعالج اضطرابات النطق .الطبعة االولى . المملكة العربية السعودية2008الببالوي  ، ايهاب . ) -
 للنشر والتوزيع . فكرالرياض : دار ال

-  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  http://www.kscdr.org.saمركز الملك سلمان ألبحاث االعاقة    -

 موقع أطفال الخليج . -

 موقع الملتقى العربي لذوي االحتياجات الخاصة . -

 موقع التربية الخاصة وزارة التربية والتعليم. -
 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل . 4

 البرامج التعليمية  الحاسوبية والبرمجيات في مجال ذوي اإلحتياجات الخاصة . •

 املرافق املطلوبة .تت
الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 حجرات المحاضرات المجهزة بأجهزة الكومبيوتر وشاشات العرض.   -

 قياس متنوعة . استمارات –مقعد  20ال يزيد عدد المقاعد عن  -مختبرات ومعامل   -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 جهاز عرض البيانات بالحاسوب، السبورة الذكية ، اجهزة كمبيوتر.    

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9
 برات ومعامل  .مخت  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غ

 .األخرى الجامعات في التطويرات أحدث علي االطالع -

 .والنهائية الدورية االختبارات- -

 .اإلنتاجية المشروعات- -

 .الميدانية الزيارات - -

 .الذاتي التقويم - -

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


 

80 

 

 .بالقسم التدريس هيئة أعضاء اقتراحات - -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ف
 التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس المقرر. -

 النقاش مع الزمالء ومحاولة تطوير اساليب تقديم المقرر . -

 اإلختبارات . -

 التدريس:إجراءات تطوير  .ق
 االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ المقرر وما تم تحديده من نقاط القوة ونقاط الضعف في العملية التعليمية . •

استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات والمهارات الخاصة   •

 بالمقرر .  
 بعة نتائج االبحاث العلمية الحديثة والتي تتعلق بالمنهج ، حتى يمكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي   متا  •
 تبادل الخبرات مع جامعات اخرى .   •

 حضور المؤتمرات والمشاركة .   •
أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .ك

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 توجيه االسئلة والحوارات مع الطلبة  . •
 مناقشة الطالب في ما تم تكليفهم من اعمال والتي تم اعدادها وتصحيحها لهم. •

 يمهم.اطالع الطالب على نتائج تقو •

 نموذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات الطالب . •

 المقارنات المرجعية . •

 االستشارات المتبادلة بين اعضاء هيئة . •

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ل
 دراسة تحليلية لنتائج تقييم المقرر  •

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  •

 معدالت الطلبة.  •

 السجالت التراكمية للطلبة .  •

 اعداد التقارير الفصلية للمقرر .  •
  اعداد الخطة االجرائية لتطوير وتحسين العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد تأييدها من قبل القسم . •

 

 اسم منسق الربانمج:
 ماهرالشرادقة
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اضطراابت التواصل االنساين االجتماعية املقرر: اسم   

 0210514 -2 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24اتريخ التوصيف  

 قسم الرتبية اخلاصة –كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 االجتماعية االنساين التواصل اضطراابت. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .23
 نيساعت. عدد الساعات املعتمدة:  2 .24
 والتواصل دبلوم اضطراابت اللغة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .25

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .26
 ال توجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .27
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .28
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .29

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 

 %100 النسبة:
    

 التعليم اإللكرتوين .ف
 

  النسبة:
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ص
    

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ر
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 تعليقات: 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

وفسيولوجيا عملية الكالم واألعصاب املخية املسؤولة عن عملية الكالم يف املخ مث  تعريف ومظاهر   فاملقرر تعرييتناول هذا 
وأسباب ونسبة  انتشار وعالج اضطراابت الكالم والتعرف على التلعثم ومظاهره وأنواعه ونسبة انتشاره ومستوايته  عوأنوا 

املفسرة لالضطراب وكيفية تشخيصه وعالجه والفرق بني طريقة العالج بينه وبني التهتهة النمائية مث النظرايت  قوطبيعته والفر 
لألطفال والراشدين كذلك التعرف على اضطراب السرعة الزائدة يف الكالم ومظاهرها والتشخيص  الفارقي  هلا والفرق بينها 

عالجها ،وقلق الكالم أسبابه –تشخيصها –وبني التلعثم وطرق العالج التعرف على احلبسة الكالمية ) الديسارثيا( أسباهبا 
 تشخيصه عالجه 

النطقية أسأهبا تشخيصها وعالجها، التعرف على اللدغات وأنواعها وطرق عالجها، التعرف على النطق  اواإلبر اكسي
ة له عند تعليم األطفال النطق مث تعريف اضطراابت النطق وأنواعه وأسبابه ومظاهره والعوامل املؤدي اوالشروط الواجب مراعاهت

وكيف يتم تشخيصه وعالجه  ونسبة انتشاره ، واألدوات املستخدمة يف برامج عالج اضطراابت النطق  ومشكالت النطق 
 البسيطة لدى األطفال وإرشادات ألسر أطفال ذوي اضطراابت النطق .

تزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. )مثل االستخدام امللتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 مراجعة اخلطة مع الزمالء. -
  دراسة الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعلم املقرر. -
 مراجعة النتائج. -
 مبنية على النظرايت احلديثة.متابعة ما يستجد يف املادة من دراسات معاصرة،  -
 استخدام احلاسب يف حتصيل مصادر العلم اليت يصعب توفريها يف مكتبة اجلامعة.-
 تدريب الطالبات على تصميم يرامج حاسوبية تربوية لذوي االحتياجات اخلاصة. -
 طلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. تدريب الطالبات على الية اعداد وسائل تعليمية تتناسب مع املشكالت اليت يعاين منها ال -
 مراجعة موضوعات املقرر على موضوعات املقرر املشاهبة يف اجلامعات االخرى. -
 تفعيل اسرتاتيجيات التدريس  -
 استطالع راي الطالب  -
 حلقة نقاش مع اساتذة املقرر حول تقومي املادة -
 حلقة نقاش مع الطالب حول تقومي املادة -
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 الربانمج(.  ودليل)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  وصف املقرر الدراسي .د
 وصف عام للمقرر:

وفسيولوجيا عملية الكالم واألعصاب املخية املسؤولة عن عملية الكالم يف املخ مث  تعريف ومظاهر   فاملقرر تعرييتناول هذا 
وأسباب ونسبة  انتشارو عالج اضطراابت الكالم والتعرف على التلعثم ومظاهره وأنواعه ونسبة انتشاره ومستوايته  عوأنوا 

بينه وبني التهتهة النمائية مث النظرايت املفسرة لالضطراب وكيفية تشخيصه وعالجه والفرق بني طريقة العالج  قوطبيعته  والفر 
ضطراب السرعة الزائدة يف الكالم ومظاهرها والتشخيص  الفارقي  هلا والفرق بينها لألطفال والراشدين كذلك التعرف على ا

عالجها ،وقلق الكالم أسبابه –تشخيصها –وبني التلعثم وطرق العالج التعرف على احلبسة الكالمية ) الديسارثيا( أسباهبا 
 تشخيصه عالجه 

النطقية أسأهبا تشخيصها وعالجها، التعرف على اللدغات وأنواعها وطرق عالجها، التعرف على النطق  اواإلبر اكسي
عند تعليم الطفل النطق مث تعريف اضطراب النطق وأنواعه وأسبابه ومظاهره والعوامل املؤدية له  اوالشروط الواجب مراعاهت

دمة يف برامج عالج اضطراابت النطق  ومشكالت النطق وكيف يتم تشخيصه وعالجه ونسبة انتشاره، واألدوات املستخ
 البسيطة لدى األطفال وإرشادات ألسر أطفال ذوي اضطراابت النطق

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .15
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 فسيولوجيا عملية الكالم واألعصاب املخية املسؤولة عن عملية الكالم يف املخ
 2 1 وأسباب وعالج ونسبة  انتشار اضطراابت الكالم عتعريف ومظاهر وأنوا 

مستوايته وطبيعته والفرق بينه وبني التهتهة النمائية و التلعثم مظاهره وأنواعه ونسبة انتشاره 
 النظرايت املفسرة له

2 4 

تشخيص وعالج التلعثم  والفرق بني طريقة العالج لألطفال والراشدين والتعرف على  
اضطراب السرعة الزائدة يف الكالم ومظاهرها والتشخيص  الفارقي  هلا والفرق بينها وبني 

 التلعثم وطرق العالج

2 4 

 2 1 عالجها –تشخيصها –احلبسة الكالمية ) الديسارثيا( أسباهبا 
 2 1 أسبابه تشخيصه عالجهقلق الكالم 
 2 1 النطقية أسأهبا تشخيصها وعالجها ااإلبر اكسي

 4 2 اللدغات وأنواعها وتشخيصها وطرق عالجها 
عند تعليم الطفل النطق  اضطراابت النطق وأنواعه وأسبابه  االنطق والشروط الواجب مراعاهت 

 انتشارهتشخيصه وعالجه  ونسبة ومظاهره والعوامل املؤدية له وكيف يتم 
2 4 

 4 2األدوات املستخدمة يف برامج عالج اضطراابت النطق  ومشكالت النطق البسيطه 
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 لدى األطفال وإرشادات ألسر أطفال ذوي اضطراابت النطق
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .16
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .17
 

 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .18
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
1-1  

 
1-2  

 
1-3  

 
1-4  

 
1-5  

 
1-6  

 
1-7  

 
1- 8  

  
1-9 
1-10 

فسيولوجيا عملية الكالم واألعصاب املخية  ان يتعرف الطالب على
 املسؤولة عن عملية الكالم يف املخ

ظاهر وأنواع وأسباب وعالج ونسبة انتشار الطالب مب تعريف 
 اضطراابت الكالم

مظاهره وأنواعه نسبة انتشاره مستوايته و لتلعثم ن يتعرف على اا
 ه وبني التهتهة النمائية والنظرايت املفسرة لهوطبيعته والفرق بين
تشخيص وعالج التلعثم والفرق بني طريقة العالج ان يطبق الطالب 

لألطفال والراشدين والتعرف على اضطراب السرعة الزائدة يف الكالم 
ومظاهرها والتشخيص الفارقي   هلا والفرق بينها وبني التلعثم وطرق 

 العالج
تشخيصها –ة الكالمية ) الديسارثيا( أسباهبا احلبسان يذكر الطالب 

 عالجها–

 التعلم التعاوين  -
 لعب االدوار  -
 احلوار واملناقشة  -
االنشطة  -

 واملشروعات 
 النمذجة  -
 احملاضرة  -
 العصف الذهين  -
 العروض -

 االختبارات  -
 الشفوية  -
 املالحظة -
 املناقشات  -
لتكليفات ا  -

ملفات   -العملية 
 االجناز 

 البحث )تقرير(    -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
1-11 

 
 
 
 
 

1-12 
 
 

 قلق الكالم أسبابه تشخيصه عالجهان مييز الطالب  
اإلبر اكسيا النطقية أسأهبا تشخيصها ان يتعرف الطالب على 

 وعالجها
النطق والشروط الواجب مراعاهتا عند تعليم الطفل ان يذكر الطالب 
برامج عالج اضطراابت  األدوات املستخدمة يفان يذكر الطالب 

النطق  ومشكالت النطق البسيطة لدى األطفال وإرشادات ألسر 
 أطفال ذوي اضطراابت النطق

 املهارات املعرفية 2
 القدرة على الفهم والتذكر  - 2-1

 القدرة على التحليل والنقد -
 القدرة على التطبيق  -
 القدرة على املقارنة والتصنيف  -
 القدرة على التنبؤ -
 القدرة على التلخيص  -
 القدرة على التصور  -
 االستقراءالقدرة على  -
 مهارة كتابة التقارير واملقاالت العلمية واألحباث -

 

 التعلم الفردي  -
 التعلم التعاوين  -
 ورش العمل  -
التكليفات  -

 االسبوعية 
املشروعات  -

 واالنشطة 
 لعب االدوار  -
 العصف الذهين  -
التدريس  -

 التشخيصي 
 احلوار واملناقشة  -
 التدريس املصغر    -

االختبارات  -
 النصفية والنهائية 

 املالحظة  -
السجالت  -

 الرتاكمية 
 

2-2 
2-3 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االنتماء للمجموعة  - 3-1

 القدرة على التعلم الذايت  -
 التعلم التعاوين  -
 احلوار واملناقشة  -

بطاقات  -
 2-3 املالحظة 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 االعتماد على النفس  -
 احملافظة على املمتلكات العامة  -
 تكوين صداقات  -
 املشاركة اجملتمعية  -
 مساعدة االخرين  -
 العالقة مع االخرين  -
 .القرار واختاذ صنع مهارة -

 

األنشطة  -
 واملشروعات 

 النمذجة -
 لعب األدوار  -
 حل املشكالت  -
حضور املؤمترات  -

 والندوات 
 

 االستباانت  -
مالحظة التعلم  -

 التعاوين 
املشروعات  -

 اجلماعية 
االهتمام  -

 مبشكالت الزمالء 
مدى متاسك  -

 اجلماعة
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 مهارات التذكر العددي - 4-1

 التواصل مع اآلخرين  -
 مهارة احلديث والتعبري الشفوي  -
 مهارة التفسري والتحليل  -
 مهارة استخدام احلاسوب  -
 مهارة استخدام التطبيقات والربجميات  -
 االستنتاج العددي  -
 مهارة االستماع  -
 مهارة التلخيص  -
 مهارات التطبيق  -
 املهارات األساسية -

 التعلم الفردي  -
 املناقشة واحلوار  -
 حل املشكالت  -
 الزايرات امليدانية  -
استخدام  -

 احلاسوب 
 التعلم التعاوين  -
 لعب األدوار  -
 ورش العمل  -
املشروعات  -

 اجلماعية

االختبارات  -
 القصرية والنهائية 

بطاقات  -
 املالحظة 

 اختبارات االداء  -
املناقشات  -

 الشفوية 
التكليفات  -

 االسبوعية 
استباانت قياس  -

 املهارات

4-2 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 
 

 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول  .2
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش - 1
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 %5 العاشر األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث - 2
 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار - 3

 السادس األسبوع النهائي االختبار - 

 عشر
60% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 األسبوع(ساعات يف  6) التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها يف جدول الساعات املكتبية -
 . التواصل عرب الربيد الكرتوين  واهلاتف -
 مصادر التعّلم .ثث

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. اضطراابت التخاطب واللغة والكالم التشخيص والتدخالت العالجية. دار النشر الدويل، الرايض .2018مطر، عبد الفتاح ) -
 النطق والكالم التشخيص والعالج. دار الزهراء، الرايض.(. اضطراابت 2018عبد اهلادي، سهري ) -
 الفكر دار:  االردن, عمان.والعالج التشخيص:  واللغة الكالم اضطراابت(. 2018) ابراهيم, الزريقات -
( . مقدمة يف اضطراابت اللغة والتواصل. الطبعة الثانية. عمان، االردن : دار 2014عمايرة ، موسى ، الناطور ، ايسر ) -

 الفكر للنشر والتوزيع
 (. اضطراابت اللغة والنطق والكالم )التواصل (. دار الزهراء، الرايض .2013شقري، زينب) -
اململكة العربية السعودية  (.فسيولوجيا اإلعاقة .الطبعة الثالثة .    2013الببالوي ،إيهاب ،عبد املعطي ، حسن ) -

 الرايض : دار الزهراء للنشر والتوزيع .
: دار   عمان األردن.  الثالثة.الطبعة اإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي (. 2013ابراهيم . )زريقات ،  -

 للنشر والتوزيع  فكرال
(. دليل الوالدين واملعلمني لعالج اضطراابت النطق .الطبعة االوىل . اململكة العربية 2008الببالوي  ، ايهاب . ) -

 للنشر والتوزيع . فكرالسعودية الرايض : دار ال
 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2 

(. اضطراابت التخاطب واللغة والكالم التشخيص والتدخالت العالجية. دار النشر الدويل، 2018مطر، عبد الفتاح ) - -
 الرايض .

 التشخيص والعالج. دار الزهراء، الرايض.(. اضطراابت النطق والكالم 2018عبد اهلادي، سهري ) -
( . مقدمة يف اضطراابت اللغة والتواصل. الطبعة الثانية. عمان، االردن : دار 2014عمايرة ، موسى ، الناطور ، ايسر ) -
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 الفكر للنشر والتوزيع
 (. اضطراابت اللغة والنطق والكالم )التواصل (. دار الزهراء، الرايض .2013شقري، زينب) -
اململكة العربية السعودية  (.فسيولوجيا اإلعاقة .الطبعة الثالثة .    2013الببالوي ،إيهاب ،عبد املعطي ، حسن ) -

 الرايض : دار الزهراء للنشر والتوزيع .
: دار   عمان األردن.  الثالثة.الطبعة اإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي (. 2013زريقات ، ابراهيم . ) -

 للنشر والتوزيع  فكرال
(. دليل الوالدين واملعلمني لعالج اضطراابت النطق .الطبعة االوىل . اململكة العربية 2008الببالوي  ، ايهاب . ) -

 للنشر والتوزيع . فكرالسعودية الرايض : دار ال
 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

-   

  http://www.kscdr.org.sa سلمان ألبحاث االعاقة مركز الملك -

 موقع أطفال الخليج . -

 موقع الملتقى العربي لذوي االحتياجات الخاصة . -

 موقع التربية الخاصة وزارة التربية والتعليم. -
 واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، . 4

 البرامج التعليمية  الحاسوبية والبرمجيات في مجال ذوي اإلحتياجات الخاصة . •

 املرافق املطلوبة .جج
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10

 حجرات المحاضرات المجهزة بأجهزة الكومبيوتر وشاشات العرض.   -

 استمارات قياس متنوعة . –مقعد  20ال يزيد عدد المقاعد عن  -مختبرات ومعامل   -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 جهاز عرض البيانات بالحاسوب، السبورة الذكية ، اجهزة كمبيوتر.    

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .12
 مختبرات ومعامل  .  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .م
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ن

 توزيع استبانات تقييم المقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر الطالبات.  -
 المقابالت الشخصية.المناقشات المباشرة مع الطالب من خالل  -

http://www.kscdr.org.sa/
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ه
 التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس المقرر. -

 النقاش مع الزمالء ومحاولة تطوير اساليب تقديم المقرر . -

 اإلختبارات . -

 إجراءات تطوير التدريس: .و
 رأى الطلبة حول أداء أستاذ المقرر وما تم تحديده من نقاط القوة ونقاط الضعف في العملية التعليمية .االستفادة من استطالع  •

استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات والمهارات الخاصة   •

 بالمقرر .  
 يثة والتي تتعلق بالمنهج ، حتى يمكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي   متابعة نتائج االبحاث العلمية الحد  •
 تبادل الخبرات مع جامعات اخرى .   •

 حضور المؤتمرات والمشاركة .   •
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ي

 ل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتباد
 توجيه االسئلة والحوارات مع الطلبة  . •
 مناقشة الطالب في ما تم تكليفهم من اعمال والتي تم اعدادها وتصحيحها لهم. •

 اطالع الطالب على نتائج تقويمهم. •

 لتدقيق عينة من اختبارات الطالب .نموذج العينة العشوائية  •

 المقارنات المرجعية . •

 االستشارات المتبادلة بين اعضاء هيئة . •

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .أأ
 دراسة تحليلية لنتائج تقييم المقرر  •

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  •

 معدالت الطلبة.  •

 السجالت التراكمية للطلبة .  •

 اعداد التقارير الفصلية للمقرر .  •
  اعداد الخطة االجرائية لتطوير وتحسين العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد تأييدها من قبل القسم . •

 

د.ماهر  اسم منسق الربانمج:
 الشرادقة
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 منوذج

 

 
 الدراسيتوصيف املقرر 

 

 

 

 ذوي اضطراابت اللغة والتواصل يص تشخو  تقييم املقرر:اسم   

           3-0210515رمز املقرر:  

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة ام القرى  إسم املؤسسة التعليمية:  اتريخ التوصيف: 

 قسم الرتبية اخلاصة  –الرتبية   القسم: /لكليةا

 
 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ذ

 والتواصل اللغة اضطراابت ذوي وتشخيص تقييم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .30
 اضطراابت اللغة والتواصل دبلوم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

 بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا 

  ول املستوى  اال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .32
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .33
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: اضطراابت اللغة والتواصل االسس واملفاهيم 6 .34
 قع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  كلية الرتبية ابلعابدية . مو 7 .35

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 

 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ش
    

 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ت
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث

    

  النسبة:  ابملراسلة .خ
    

  النسبة:  أخرى .ذ
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .ر
 .ما هدف املقرر الرئيس ؟-1

 يعرف املفاهيم االساسية اخلاصة ابلتقومي والكشف والتشخيص االضطراابت اللغة والتواصل

 حيدد وسائل التقييم والتشخيص االضطراابت اللغة والتواصل

 التقييم والكشف املبكر عن اضطراابت اللغة والتواصليعدد أساليب .

 يشرح مضمون العملية التشخيصية الضطراابت النطق والكالم

 .يطبق االدوات واملقاييس املستخدمة يف تقييم وتشخيص اضطراابت اللغة والتواصل. 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  الدراسي. املقرروحتسني لتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.    يف احملتوىوالتغيريات 

 اخلاصة.االطالع على دراسات حديثة يف جمال القياس والتشخيص يف الرتبية  -1

 دراسة(توزيع الطلبة على جمموعات وتكليف كل جمموعة بعمل حبث ) -2

 ميدانية.يل اجلانب التطبيقي للمقرر من خالل تكليف الطلبة أبعمال تفع -3

 تشجيع الطلبة على استخدام شبكة االنرتنت من أجل متابعة آخر التطورات يف هذا اجملال.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ
 وصف عام للمقرر:

ب الطالوتدريب  املبكر،وأساليب التقييم والكشف عن اضطراابت اللغة والتواصل وتشخيصها هبدف التدخل  اخلاصة،يتناول املقرر التقييم والتشخيص يف ميدان الرتبية 
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 .تطبيق بعض االدوات التشخيصية الضطراابت اللغة والتواصل على

 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .19
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 تعريف مبحتوى املقرر وطبيعته والتكليفات والنشاطات املطلوبة وأساليب التقومي.

 3 1 اخلاصة : مفهومه ، أهدافه ، وسائلهالتقييم والتشخيص يف ميدان الرتبية 

 .أساليب التقييم والكشف املبكر عن اضطراابت اللغة والتواصل

الكشف عن اضطراابت اللغة والتواصل والتدخل املبكر: قضاايه ، الكشف يف مرحلة ما قبل 
 .املدرسة

1 3 

التشخيص ، تشخيص اضطراابت اللغة والتواصل: مفهومه ، احملكات التشخيصية ، فريق 
 .التقرير التشخيصي

2 6 

 3 1 .االدوات واملقاييس اخلاصة بتشخيص اضطراابت اللغة

 3 1 .أالدوات واملقاييس اخلاصة بتشخيص اضطراابت النطق والصوت

 3 1 .االدوات واملقاييس اخلاصة بتشخيص اضطراابت الطالقة الكالمية

 3 1 االختبار االول 

 3 1 بتشخيص االضطراابت اللغوية العصبيةاالدوات واملقاييس اخلاصة 

املهارات االكلينيكية واالعتبارات العامة يف عملية التقييم والتشخيص االضطراابت اللغة 
 .والتواصل : مهارات القياس ، مهارات التفسري ، مهارات معاجلة املعلومات

2 6 

غة والتواصل: مرحلة االعتبارات االساسية يف عملية التقييم والتشخيص االضطراابت الل
 . اإالعداد ، عملية التطبيق

1 3 
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 6 2 .النتائج والتفسري ، وكتابة التقرير التشخيصي

 

 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 ان يتعرف الطالب على احلقائق العلمية اخلاصة اليت ختدم  1-1

 ذوي اضطراب اللغة والتواصل 

 –املناقشة واحلوار واألفالم التعليمية 
 –تقارير للزايرات امليدانية إعداد 

  التعلم التعاوين

كتابة   –االختبارات الشفوية والتحريرية 
تقارير حبثية عن بعض القضااي النفسية 

 اخلاصة.لدي ذوي االحتياجات 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1

 
 حماضرات

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .2
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .3

 الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت اثلثاً  -

 تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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  ورش العمل والبحوث والواجبات .

أن يستخدم الطالب نتائج  أدوات التقييم والقياس يف اختاذ القرارات  1-2
 . التعليمية لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصةالرتبوية و 

  

1-3    

 املهارات املعرفية 2

أن يطبق الطالب املفاهيم والنظرايت اخلاصة بذوي اضطراب اللغة  2-1
 والتواصل  خلدمة هذه الفئة

 اجلماعية.املناقشة  

التطبيقات امليدانية ملعرفة درجة اتقان 
الطلبة ملهارات تطبيق االختبارات 

 واملقاييس

 

تطبيق املقاييس واالختبارات على بعض طالب ذوي اضطراب اللغة  2-2
 والتواصل 

  

ادراك اجلوانب واالعتبارات االخالقية والقانونية املرتبطة  2-3
 اللغة والتواصل بتقومي ذوي اضطراب 

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

ان يطور الطالب شخصيته املهنية ويتحمل مسؤولية النمو الذايت  3-1
 جتاه االفراد ذوي اضطراب اللغة والتوصل 

 التعاوين.التعليم 

استخدام العروض التوضيحية 
 واالنرتنت

 دراسة احلالة

 

 القدرة على التحليل واالستنتاج

 استخدام الطلبة لألنرتنت واحلاسوب-

قاييس االختبارات او امل أحدتطبيق  -
 على احدى الفئات اخلاصة

 

 حتمل املسؤولية 3-2

 الثقة ابلنفس 

 املشاركة بفعالية ضمن اجملموعة
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 الواحد.مهارات التعلم الذايت والعمل بروح الفريق 

 احرتام آراء اآلخرين.

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

يف تنفيذ أحباث عن بعض موضوعات استخدام شبكة املعلومات  4-1
 املقرر

تشجيع الطلبة على استخدام 
االنرتنت واالطالع على املواقع 
 املتخصصة يف القياس والتقومي .

التكليف إبعداد تقارير حبثية عن بعض 
 الدراسي.موضوعات املقرر 

 

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال تطبق 5-1

5-2    

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .4
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش 1

 %5 العاشر األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث 2

 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار 3

 السادس األسبوع النهائي االختبار 4

 عشر
60% 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 .استقبال الطالب وتقدمي الدعم أثناء الساعات املكتبية-

  طريق الربيد االلكرتوين أو اجلوال أو موقع عضو هيئة التدريسالتواصل عن -

 االجتماعات الدورية للمرشد األكادميي-

 

 مصادر التعّلم .حح
  الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج -1

 الفكر دار:  االردن, عمان.والعالج التشخيص:  واللغة الكالم اضطراابت(. 2018) ابراهيم, الزريقات -
 .التشخيص والعالج ، عمان ، دار الفكر للنشر والتوزيع –، اضطراابت الكالم واللغة  2012الزريقات ، إبراهيم عبد هللا ، 

 . ،عمان ، دارالفكر 6، أساليب القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة ،ط  2013لروسان ، فاروق ، ا.

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية  -يف قائمة  –. أدرج 2 

 2 .،اضطراابت التواصل اللغوي : التشخيص والعالج ، القاهرة ، مكتبة االجنلو املصرية 2011السعيد ، هال ،-

التشخيص والتدخل العالجي ، القاهرة ، املكتبة االزهرية  -، اللغة واضطراابت النطق والكالم  2001الزراد، فيصل حممد خري ، - 
 . رتاثلل

، القاهرة ، مكتبة زهراء  2العالج ، ط -التشخيص  –،اضطراابت التواصل : االسباب  2014شاش، سهري حممد سالمة ،-
 . الشرق

 مواقع التواصل االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت و 3

 ذوي االحتياجات اخلاصة  اطفال اخلليج

www.gulfkids.com 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4
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 والكالمالنطق  وعالج اضطراابتحقيبة تدريبية تشخيص 

www.loghati.net/ 

 

 املرافق املطلوبة .خخ
عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13

 قاعات تدريسية جمهزه 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 data showجهاز  -
 مصادر االنرتنت -
 السبورة الذكية  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15
 خمتربات ومعامل 

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .بب
 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص  .6
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .7

 تقييم ملف اجناز الطالب.

 االختبارات 

 التقارير اليت يعدها عضو هيئة التدريس عن املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .8
موضوعات ذات صلة ابملناهج، وحتفيز طلبة تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول  -

 املقرر على املشاركة فيها
 التغيري املستمر وفق االجتاهات احلديثة أو ما يستجد يف اجملال -
 ةاالستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمد -
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 افساح اجملال امام الطلبة لتطبيق االسرتاتيجيات يف امليدان  -
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، )مثلز الطالب إجراءات التحقق من معايري إجنا .9

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 القسم. )املصحح الثاين(االستشارات املتبادلة بني اعضاء هيئة التدريس ومراجعة أوراق اإلجابة من قبل أعضاء  -
 اعمال.يف ضوء ما مت تكليفه به من  تقييم اعمال الطالب -
 مقارنة عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة مناظرة لنفس املقرر -
 اطالع الطالب على نتائج تقوميه  -
 الدراسي والتخطيط لتطويره: فعالية املقررِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  .10

 .عمل مراجعة دورية حملتوى املقرر، واالختبارات التحصيلية -
 متابعة مستمرة ملا أجنزه الطالب من تعيينات وتقارير -
 االجتماعات الدورية ألعضاء نفس التخصص لتحسني وتطوير املقرر -
 كتابة تقرير املقرر ومناقشة اجيابيات وسلبيات املقرر  -
 اقرتاح أوجه التحسني والتطويرتقومي املقرر يف ضوء نتائج تعلم املتعلم و   -
 

  

 

       

 

 

 

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 يف جمال اضطراابت اللغة والتواصل ( 1)ميدانية اسم املقرر: تطبيقات   

   2-0210516رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى   إسم املؤسسة التعليمية:  اتريخ التوصيف: 

 قسم الرتبية اخلاصة  –كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 يف جمال اضطراابت اللغة والتواصل ( 1). اسم املقرر الدراسي ورمزه: تطبيقات ميدانية 1 .36
 ساعتني . عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 اضطراابت اللغة والتواصل  الدراسي: دبلوم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .38

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

  االول والثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .39
 بات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطل5 .40
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .41
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .42
 مدارس ومعاهد الرتبية اخلاصة  .43

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 

 %20 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ض
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .غ
    

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
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 %80 النسبة:  أخرى .بب
 

 تعليقات:

 مدراس ومعاهد الرتبية اخلاصة 

 

 األهداف .س
 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

ابملعرفة النظرية والتطبيقية اليت تعينهم يف تطبيق فنيات عالج اضطراابت اللغة والتواصل، والتدريب على يهدف املقرر إىل أتهيل الطالب 
 مهارات املسح والتنبؤ التشخيص

ي تربو والتقييم ، وإعداد اخلطط العالجية ، صياغة األهداف ورسم اخلطط ، ودراسة احلالة ، وإعداد اخلطة العالجية الفردية ، ، وكتابة تقرير 
 .عن احلالة

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  الدراسي. املقرروحتسني لتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر

   :وصف عام للمقرر

املقرر إىل أتهيل الطالب ابملعرفة النظرية والتطبيقية اليت تعينهم يف تطبيق فنيات عالج اضطراابت اللغة والتواصل،  هذا يهدف
 والتدريب على مهارات املسح والتنبؤ التشخيص
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وكتابة تقرير  ، الفرديةوإعداد اخلطة العالجية  احلالة،ودراسة  اخلطط،صياغة األهداف ورسم  العالجية،وإعداد اخلطط  والتقييم،
 .تربوي عن احلالة
امليداين على فنيات عالج اضطراابت اللغة والتواصل بصفة عامة، واضطراابت تواصل معينة. أساليب  ايضا التدريبويتناول املقرر 

لتعرف على التدخل املبكر عند اكتشاف اضطراابت اللغة والتواصل. فنيات عالج كل من اضطراابت: اللغة التعبريية والستقباليه. ا
 اخلاصة.   ابملدارس العادية ومدارس الرتبيةذوي اضطراابت اللغة والتواصل  األطفال

 اللغة والتواصل ابستخدام األساليب التشخيصية. مواقف تدريبية تطوير كفاءة الطالب ىف تشخيص حاالت اضطراابت

 هيئة التدريس املشرفني.إشراف أعضاء  الت اضطراابت اللغة والتواصل حتتوعملية يف عالج بعض حا

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .5
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مشاهدة جماالت العمل يف جمال اضطراابت اللغة والتواصل داخل املؤسسة التعليمية 

 2 1 مشاهدة مناذج عالجية مثالية مع اخصائي اضطراابت اللغة والتواصل واالستفادة منها 

 2 1 االحالة واجراءاهتا يف جمال اضطراابت اللغة والتواصل 

التعرف على االساليب التشخيصية لكل من اضطراابت اللغة واضطراابت الصوت والطالقة الكالمية من خالل 
 استمارة مجع البياانت 

كذالك التعرف على اساليب دراسة احلالة املستخدمة من قبل االخصائيني , وحتديد انواع اضطراابت التواصل لدى 
 احلالة

1 2 

 2 1 التعرف على مناذج اخلطة الرتبوية الفردية املستخدمة واجراءهتا

 2 1 دراسة التقرير النفسي والرتبوي حلالة كما هو معمول به يف املؤسسة التعليمية 

 الوقوف على االجهزة واالدوات املستخدمة بعالج اضطراابت اللغة والتواصل وكيفية عملها واستخداماهتا 

 والوقوف على املهارات اللغوية الواجب اكساهبا لالفراد ذوي اضطراابت اللغة والتواصل  

1 2 

 2 1 الوقوف على الربامج العالجية الضطراابت اللغة

 2 1 يلية لعالج اضطراابت النطق وعالج اللجلجة واللعثمة يف الكالمالتعرف على الربامج التاه



 

105 

 

التدرب على كيفية كتابة تقرير تشخيصي عن اضطراابت اللغة والتواصل كذالك التدرب على عالج بعض حاالت 
 اضطراابت النطق والتدريب السمعي ونطق احلروف االجبدية 

2 4 

 التدرب على عالج بعض حاالت اضطراب اللغة 

 كذالك التدرب على استخدام االجهزة التكنولوجية املستخدمة يف عالج اضطراابت اللغة والتواصل 

2 4 

 2 1 الوقوف على بعض مشكالت العمل مع ذوي اضطراابت اللغة والنواصل 

 2 1 مناقشة حاالت  لذوي اضطراابت اللغة والتواصل 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .6
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .7
 

 

 واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  .8

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم 
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 التعلم التعاوين التعرف على اساليب التقييم والتشخيص الضطراب اللغة والتواصل  1-1

 لعب االدوار

 احلوار واملناقشة

 

 التكليفات االسبوعية

 املالحظة

 االنشطة واملشروعات يتعرف على اجراءات دراسة احلالة ويطبقها  1-2

 النمذجة

 التدريب امليداين

 

 

   يتعرف على املفاهيم االساسية يف فنيات عالج اضطراابت اللغة والتواصل  1-3

 املهارات املعرفية 2

عرض حاالت فعلية وتوضيح طريقة  يطبق منهج دراسة احلالة للكشف عن نوع اضطراب اللغو والتواصل  2-1
تطبيقها للطالب وطريقة التشخيص 

 والعالج

 

التقارير  -
 والواجبات .

إجراء دراسة  -
 حالة.

زايرة مركز  -
ختاطب ونطق 

 ولغة .
 االمتحاانت

   يشخص حاالت اضطراابت اللغة والتواصل ابستخدام اساليب التشخيصية  2-2

   تطبيق الطرق العالجية لكل اضطراب  2-3
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

 القدرة على التعلم الذايت  - 3-1
 االعتماد على النفس  -

 

 التعلم التعاوين  -
 احلوار واملناقشة  -
 األنشطة واملشروعات  -
 النمذجة -
 لعب األدوار  -
 حل املشكالت  -
 حضور املؤمترات والندوات  -

 

مالحظة التعلم  -
 التعاوين 

املشروعات  -
 اجلماعية 

 

 تكوين صداقات   - 3-2
 املشاركة اجملتمعية  -
 مساعدة االخرين  -
 العالقة مع االخرين  -
 القرار واختاذ صنع مهارة

  

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1    

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .9
تقدمي شفهي،  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 60 طوال الفصل  تقييم  املشرف العام عضو هيئة التدريس لكافة اعمال اليت قام هبا الطالب 1
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 %10 طوال الفصل  تقييم املعلم املتعاون اللتزام الطالب يف العمل امليداين  2

 %10 طوال الفصل  تقييم مدير املعهد او املركز اللتزام الطالب يف احلضور واملشاركة   3

4 
االسبوع اخلامس  تقييم االعمال اليت مت تكليفهم هبا طوال الفصل

 عشر
20% 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح -

 التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها يف  جدول الساعات املكتبية  -

 التواصل عرب الربيد اإللكرتوين -

 

 
 مصادر التعّلم .دد

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
 الفكر دار:  االردن, عمان.والعالج التشخيص:  واللغة الكالم اضطراابت(. 2018) ابراهيم, الزريقات -

 ) اضطراابت النطق والكالم فنيات عالجية وسلوكية (, القاهرة , العربية للنشر والتوزيع . 2009سليمان , مجال عبد الناصر ,  -

 واصل (, الرايض , مكتبة االزهر .) اضطراابت الت 2011الببالوي , ايهاب عبد العزيز ,  -

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية  -يف قائمة  –. أدرج 2 

 ) اضطراابت النطق والكالم التشخيص والعالج ( , عمان , دار املسرية للنشر والتوزيع . 2011العزايل , سعيد كمال , 

 مواقع التواصل االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت و 3

 ري سلمان لالحباث واالعاقة مركز االم –اضطراابت النطق والتخاطب  -
 

  WWW.PSCDR.ORG.SA 
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 

 

 املرافق املطلوبة .ذذ
القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .16

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 

 حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك .18
 

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تت
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .11

 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .12
 ابستخدام التحليل االحصائي  . تقييم اداء الطلبة -

 إجراءات تطوير التدريس: .13
 متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق ابملنهج ، حىت ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي     -

 تبادل اخلربات مع جامعات اخرى . -      

 حضور املؤمترات واملشاركة . -      

من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق  .14
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 توجيه االسئلة واحلوارات مع الطلبة .   -

 تكليفهم من أعمال والىت مت اعدادها وتصحيحها هلم .   مناقشة الطالب ىف ما مت -

 اطالع الطلبة على نتائج تقوميهم -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .15
  استفادهتم وفق مناذج اهليئة الوطنيةأراء الطالب حول مدى فاعلية مادة املقرر ، كذلك اداء أستاذ املقرر للوقوف على مدى  -

        استشارة الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه ، ودراسة مقرتحاهتم -

بعد هناية الفصل الدراسي يتم اعداد تقارير تدريس املقرر واليت توضح فيه حتليل نتائج تقومي الطلبة والصعوابت اليت واجهت عملية   -
   . التدريس

 الجرائية لتطوير وحتسني العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد أتييدها من قبل القسم .  اعداد اخلطة ا -

 اعداد التقارير الفصلية للمقرر . -

 

  

 د. ماهر الشرادقة اسم منسق الربانمج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

              اسرتتيجيات حتليل السلوك التطبيقي  املقرر:اسم   

 3-0210521 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24:   اتريخ التوصيف

 قسم التربية الخاصة     –   كلية التربية        : القسم -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
               التطبيقي السلوك حتليل اسرتتيجيات . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .44

 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .45
 اضطرابات اللغة والتواصل  دبلومالدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .46

 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من 

 المستوى الثاني  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .47
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .48
 مقدمة في التربية الخاصة. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .49
 كلية الرتبية ابلعابدية العابديةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .50

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .جج
    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .دد
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .هه
    

  النسبة:  ابملراسلة .وو
    

(خطط تعديل سلوك)  أخرى .زز  %10 النسبة: √ 
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 تعليقات:

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

كما يهدف الى مساعدة الطالب على بناء خطة  ف الطالب على مفهوم السلوك وأسسه النظرية والتجريبية.يالمقرر تعر يتناول هذا

االنساني للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  وتزويد الطالب بمعلومات عامه عن اساليب تعديل السلوك وتطبيقها لتعديل السلوك 

الطلبة ذوي  السلوكية بواقع حياة باألساليبحتياجات الخاصة، وربط معرفة الطلبة على المشكالت السلوكية لدى االطفال ذوي اإل

 . االحتياجات الخاصة العملية

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 الزمالء. مع الخطة مراجعة -

  المقرر. تعلم في الطالبيواجهها  التي الصعوبات دراسة -

 النتائج. مراجعة -

 .الحديثة النظريات على مبنية معاصرة، دراسات من المادة في يستجد ما متابعة -

 الجامعة. مكتبة في توفيرها يصعب التي العلم مصادر تحصيل في الحاسب استخدام -

   .االنترنتتعتمد على تكنولوجيا المعلومات وشبكة  التياالستخدام المتزايد للمواد والمراجع  -

    .محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة فى مجال التخصص فيالتغييرات  -

 االخرى.مراجعة موضوعات المقرر على موضوعات المقرر المشابهة في الجامعات  -

 تفعيل استراتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 ساتذة المقرر حول تقويم المادةحلقة نقاش مع ا -

   المادة تقويم حول الطالب مع نقاش حلقة -

 . تعديل السلوك لذوي اإلحتياجات الخاصةبناء وتطبيق خطط  -

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:

كما يهدف الى مساعدة الطالب على بناء خطة  ف الطالب على مفهوم السلوك وأسسه النظرية والتجريبية.يالمقرر تعر يتناول هذا

وتطبيقها لتعديل السلوك االنساني للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  وتزويد الطالب بمعلومات عامه عن اساليب تعديل السلوك 

الطلبة ذوي  السلوكية بواقع حياة باألساليبحتياجات الخاصة، وربط معرفة الطلبة على المشكالت السلوكية لدى االطفال ذوي اإل

 . االحتياجات الخاصة العملية
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .20
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

 السلوك.

1 3 

تعريف وتحديد السلوك المستهدف، السلوك السوي والشاذ، صياغة  -

 االهداف السلوكية ،

1 3 

 3 1 طرق قياس السلوك. -
 3 1 وانواعه والعوامل التي تؤثر به(زيادة السلوك المرغوب فيه ) التعزيز  -
 3 1 تقليل السلوك غير المرغوب فيه)العقاب وانواعه واجراءاته(. -

تشكيل السلوك )ضبط المثير والتلقين واالخفاء والتسلسل والتشكيل  -

 والنمذجة(
1 3 

منهجية البحث الفردي في تعديل السلوك: تصاميم البحث ذات المنحى  -

وعناصره، الصدق الداخلي والخارجي، تحليل الفردي، الخط القاعدي 

 البيانات وتفسيرها.

2 6 

المشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة:  -

 ...الخ.السلوك العدواني. النسحاب االجتماعي

2 6 

األساليب العالجية المتبعة في تعديل سلوك األطفال من ذوي االحتياجات  -

 الخاصة:

في تعديل والسلبية تطبيق اإلجراءات المستندة إلى األساليب اإليجابية  -

 السلوك.

 تطبيق اإلجراءات المستندة إلى اإلشراط الكالسيكي في تعديل السلوك. -

 تطبيق أساليب العالج السلوكي المعرفي في تعديل السلوك. -

3 9 

 3 1 تقييم برامج تعديل السلوك. -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .21
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .22
 

 

 التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات  .23
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -
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 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
أن يتعرف الطالب على مفهوم السلوك وأسسه النظرية  - 1-1

 والتجريبية
 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 الحوار والمناقشة  -

 االنشطة والمشروعات  -

 النمذجة  -

 المحاضرة  -

 العصف الذهني  -

  العروض -
  التدريس بالتفكير -

  البحث واالستنتاج -
 

 االختبارات  -

الشفوية  -

 والتحريرية

 المالحظة -

 المناقشات  -

التكليفات العملية    -

  ملفات االنجاز  -

 (  البحث )تقرير  -

أن يتعرف الطالب على كيفية استخدام األساليب المختلفة  - 1-2

 .الخاصة لتعديل السلوك لكل من العاديين وذوي االحتياجات

وبناء السلوك مع تعديل  مجالطالب على برا أن يتعرف - 1-3

 كالعملي على بناء برامج تعديل السلو توفير فرصة للتدريب
أن يتعرف الطالب على منهجية البحث " الفردي" في  - 1-4

تعديل السلوك وعلى المشكالت السلوكية الشائعة لدى ذوي 

 االحتياجات الخاصة
ان يتقن الطالب بناء برنامج لتعديل سلوك االطفال  - 1-5

 المعوقين

 ان يتعرف الطالب على طرق زيادة السلوك المرغوب - 1-6

ان يتعرف الطالب على طرق خفض السلوك غير  - 1-7

 المرغوب

 بين السلوك السوي والسلوك الشاذ  بيميز الطالان  - 1-8

 املهارات املعرفية 2
 التعلم الفردي  - نماذج تعديل السلوكأن يقارن الطالب بين  - 2-1

 التعلم التعاوني  -

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

 المشروعات واالنشطة  -

 لعب االدوار  -

 العصف الذهني  -

 التدريس التشخيصي  -

 الحوار والمناقشة  -

 التدريس المصغر    -

الختبارات ا -

 النصفية والنهائية 

 المالحظة  -

  التراكمية السجالت  -

االعمال الفردية  -

 والجماعية
 

الطالب برنامج لتعديل سلوك االطفال  يطبقان  - 2-2

 المعوقين
 استراتيجيات تعديل السلوكالطالب  يصنفان  - 2-3
 بين السلوك السوي والسلوك الشاذ  بيميز الطالان  - 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم التعاوني  - اإلنتماء للمجموعة - 3-1

 الحوار والمناقشة  -

 األنشطة والمشروعات  -

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل المشكالت  -

حضور المؤتمرات  -

 والندوات 

 بطاقات المالحظة  -

 االستبانات  -

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

المشروعات  -

 الجماعية 

االهتمام بمشكالت  -

 الزمالء 

 القدرة على التعلم الذاتي  - 3-2

 المحافظة على الممتلكات العامة  - 3-3

 المشاركة المجتمعية - 3-4

 العالقة مع االخرين - 3-5

 .القرار واتخاذ صنع مهارة - 3-6

 مساعدة االخرين - 3-7
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
مدى تماسك  -

 الجماعة
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعلم الفردي  - مهارات التذكر العددي - 4-1

 المناقشة والحوار  -

 حل المشكالت  -

 الزيارات الميدانية  -

 استخدام الحاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 المشروعات الجماعية -

االختبارات  -

 القصيرة والنهائية 

 بطاقات المالحظة  -

 اختبارات االداء  -

 المناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

قياس استبانات  -

 المهارات

 التواصل مع اآلخرين - 4-2
 مهارة استخدام الحاسوب  - 4-3

 مهارة استخدام التطبيقات والبرمجيات  - 4-4

 االستنتاج  العددي - 4-5

 مهارات التطبيق  - 4-6

 مهارة التفسير والتحليل  - 4-7

  البحث في اإلنترنت والمواقع اإللكترونية - 4-8

 (وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .24

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش - 1
 %5 العاشر األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث - 2
 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار - 3

 السادس األسبوع النهائي االختبار - 4

 عشر
60% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 ساعات في األسبوع ( 6) التواصل مع الطلبة في المواعيد المعلن عنها في جدول الساعات المكتبية -

 . التواصل عبر البريد الكتروني  والهاتف -
 مصادر التعّلم .رر

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  (. الرياض: الصفحات الذهبية.2(. تعديل السلوك: القوانين واإلجراءات، )ط2014الخطيب، جمال ) -

 . . دار الفكر ,عمان  اإلنساني(,تعديل وبناء السلوك 2010الروسان، فاروق ) -

  (. تعديل سلوك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. القاهرة: المطبعة الفنية.2008الشخص، عبدالعزيز ) -

  (. تعديل سلوك األطفال المعوقين: دليل اآلباء والمعلمين. عمان، األردن: دار الشروق.2006الخطيب، جمال ) -

  العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع.(، تعديل السلوك، دار 2005الظاهر، قحطان ) -

 .(، تعديل السلوك في التدريس، دار الشروق للنشر والتوزيع. القاهرة ، مصر2005الفتالوي , سهيلة ) -
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

  (. الرياض: الصفحات الذهبية.2واإلجراءات، )ط(. تعديل السلوك: القوانين 2014الخطيب، جمال ) -

 . . دار الفكر ,عمان  اإلنسانيتعديل وبناء السلوك (،2010الروسان، فاروق ) -

  (. تعديل سلوك األطفال ذوي االحتياجات الخاصة. القاهرة: المطبعة الفنية.2008الشخص، عبدالعزيز ) -

  : دليل اآلباء والمعلمين. عمان، األردن: دار الشروق.(. تعديل سلوك األطفال المعوقين2006الخطيب، جمال ) -

  (، تعديل السلوك، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع.2005الظاهر، قحطان ) -

 .(، تعديل السلوك في التدريس، دار الشروق للنشر والتوزيع. القاهرة ، مصر2005الفتالوي , سهيلة ) -
 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

 الحجةذو  18-17م الموافق 2013تشرين اول  23 – 22مؤتمر التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي يومي  -

 االردن  –جامعة اليرموك  –كلية التربية  -هـ 1434

Raymond G(2015), Behavior Modification: Principles and Procedures, sengage learning, 

Boston, U.S.A 

  م ، الرياض2014أكتوبر  21إلى  19المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل، الموافق  -

http://www.icdr.org.sa/ar/Home/About 

http://daesn.org  

  http://www.kscdr.org.saألبحاث االعاقة مركز الملك سلمان  -

 الخليج. أطفال موقع -

 الخاصة. االحتياجات لذوي العربي الملتقى موقع -

 .والتعليم التربية وزارة الخاصة التربية موقع     -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 . البرامج التعليمية  الحاسوبية في مجال ذوي اإلحتياجات الخاصة  -

 املرافق املطلوبة .زز
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19
 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة المجهزة المحاضرات حجرات -

 . متنوعة قياس استمارات – مقعد 20 عن المقاعد عدد يزيد ال -  ومعامل مختبرات -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20
 الذكية ، اجهزة كمبيوتر. السبورة بالحاسوب، البيانات عرض جهاز -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21
 .  ومعامل مختبرات  -

http://daesn.org33/
http://www.kscdr.org.sa/
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثث
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .جج

 توزيع استبانات تقييم المقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر الطالبات.  -

 المقابالت الشخصية.المناقشات المباشرة مع الطالب من خالل  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .حح

 التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس المقرر.  -

 المقرر.النقاش مع الزمالء ومحاولة تطوير اساليب تقديم   -

 اإلختبارات .  -

 إجراءات تطوير التدريس: .خخ
االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ المقرر وما تم تحديده من نقاط القوة ونقاط الضعف في العملية  -

 التعليمية.

استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات والمهارات   -

   بالمقرر.الخاصة 

 حتى يمكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي    بالمنهج،البحاث العلمية الحديثة والتي تتعلق متابعة نتائج ا  -

 اخرى.تبادل الخبرات مع جامعات    -

 حضور المؤتمرات والمشاركة . -
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .دد

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 الطلبة .توجيه االسئلة والحوارات مع  -

 .لهم وتصحيحها اعدادها تم تكليفهم من اعمال والتي تم فيمامناقشة الطالب  -

 تقويمهم. نتائج على الطالب اطالع -

 الطالب.عينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات نموذج ال    -

 المرجعية.المقارنات     -

 . هيئة اعضاء بين المتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ذذ
 دراسة تحليلية لنتائج تقييم المقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -

 معدالت الطلبة.  -

  للطلبة.السجالت التراكمية  -

  للمقرر.اعداد التقارير الفصلية  -

 اعداد الخطة االجرائية لتطوير وتحسين العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد تأييدها من قبل القسم . -
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  المبكر لذوي اضطرابات اللغة والتواصل التدخلاملقرر: اسم   

 3-0210522 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24:   اتريخ التوصيف

 قسم التربية الخاصة     –كلية التربية           : القسم -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
  التدخل المبكر لذوي اضطرابات اللغة والتواصل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 اضطرابات اللغة التواصل دبلومالدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .52

 عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر 

 المستوى الثاني  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .53
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .55
 كلية الرتبية ابلعابدية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .56

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح
    

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .طط
    

اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .يي   النسبة:  
    

  النسبة:  ابملراسلة .كك
    

تذكر أخرى .لل   النسبة:  
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 تعليقات:

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

كذالك تزويد الطالب بالمعارف والمعلومات عن التدخل المبكر  المبكر،يهدف هذا المقرر تزويد الطلبة بمفهوم التدخل 

اللغة عند  المقدمة لعالج تأخرالضطرابات الكالم واللجلجة والصوت والنطق واللغة والتعرف على البرامج العالجية 

حسين مستوى والتعرف على برامج التدخل المبكر لت األطفال واإلرشادات األسرية التي ينبغي اتباعها من جانب األسر

  التواصلية.التواصل ومشكالت اللغة لدى االطفال ذوي المشكالت 

تزويد الطلبة بنوعية االجهزه التعويضية والوسائل المساندة في مرحلة الطفولة المبكرة لالطفال ذوي اضطرابات اللغة 

خل مبكر والقيام بابحاث بناء خطة تد المبكر،االستراتيجيات وبرامج التدخل  أحدثايضا التعرف على  والتواصل،

    .تتعلق ببرامج التدخل المبكر الطفال ذوي اضطرابات اللغة والتواصل

 

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 الزمالء. مع الخطة مراجعة -

  المقرر. تعلم في يواجهها الطالب التي الصعوبات دراسة -

 النتائج. مراجعة -

 .الحديثة النظريات على مبنية معاصرة، دراسات من المادة في يستجد ما متابعة -

 الجامعة. مكتبة في توفيرها يصعب التي العلم مصادر تحصيل في الحاسب استخدام -

   .االنترنتتعتمد على تكنولوجيا المعلومات وشبكة  التياالستخدام المتزايد للمواد والمراجع  -

    .محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة فى مجال التخصص فيالتغييرات  -

 االخرى.مراجعة موضوعات المقرر على موضوعات المقرر المشابهة في الجامعات  -

 تفعيل استراتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 حلقة نقاش مع اساتذة المقرر حول تقويم المادة -

 .  المادة تقويم حول الطالب مع نقاش حلقة -

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .س
 وصف عام للمقرر:

 

كذالك تزويد الطالب بالمعارف والمعلومات عن التدخل المبكر  المبكر،يهدف هذا المقرر تزويد الطلبة بمفهوم التدخل 

اللغة عند  المقدمة لعالج تأخرالضطرابات الكالم واللجلجة والصوت والنطق واللغة والتعرف على البرامج العالجية 

حسين مستوى والتعرف على برامج التدخل المبكر لت األطفال واإلرشادات األسرية التي ينبغي اتباعها من جانب األسر

  التواصلية.التواصل ومشكالت اللغة لدى االطفال ذوي المشكالت 

تزويد الطلبة بنوعية االجهزه التعويضية والوسائل المساندة في مرحلة الطفولة المبكرة لالطفال ذوي اضطرابات اللغة 
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خل مبكر والقيام بابحاث بناء خطة تد المبكر،االستراتيجيات وبرامج التدخل  أحدثايضا التعرف على  والتواصل،

 تتعلق ببرامج التدخل المبكر الطفال ذوي اضطرابات اللغة والتواصل   

 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .25
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 والمبادئ األساسية للتدخل المبكر مفهوم التدخل وإجراءاته : مفهوم التدخل المبكر وأسسه

الخطوات االجرائية  \الفئات المستهدفة في برامج التدخل المبكرخطوات التدخل وإجراءاته و
 لتقديم الخدمات فى مراكز التدخل المبكر

1 3 

 العالمات التحذيرية المبكرة لالكتشاف المبكر + الوقاية فى التربية الخاصة

الجسمى ) العالمات التحذيرية للضعف السمعى + الضعف البصرى + الضعف 
الحركى +عالمات مبكرة لصعوبات التعلم + االضطرابات السلوكية + الصعوبات 

 الكالمية + التخلف العقلى البسيط (

1 3 

 3 1 .التدخل المبكر لعالج اضطرابات الكالم واللجلجة والصوتبرامج  -

 6 2 والنطق. التدخل المبكر لعالج اضطرابات اللغةبرامج  -  

البرامج العالجية المقدمة لعالج  تأخر اللغة عند األطفال واإلرشادات األسرية التي  -

 ينبغي اتباعها من جانب األسر.
2 6 

 نماذج من استراتيجيات التدخل المبكر.

التدخل الطبي، التدخل السلوكي، التدخل اإلكلينيكي، التدخل التربوي، التدخل  .أ
 االجتماعي.

الفريقي: أعضاء الفريق ومسئولياتهم )الوالدان، المعلم، ب. التدخل والعمل  .ب
 األخصائي النفسي، األخصائي االجتماعي، الطبيب(.

 البرامج الفردية : التربوية، ألتصحيحية العالجية.  ج.

 د. النمو الطبيعي للطفل من الوالدة إلى سن المدرسة، تصنيف التدخالت:

 * التدخل الجسدي )مشروع بحث( 

2 6 
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 بحث( )مشروعلمعرفي * التدخل ا

 بحث( )مشروع* التدخل االجتماعي 

 بحث( )مشروع* التدخل التكيفي 

 * تنفيذ التعليم الشامل في مرحلة الطفولة المبكرة )مشروع بحث تطبيقي(

برامج واساليب التدخل المبكر لتحسين مستوى التواصل واللغة لدى االطفال ذوي 
 االعاقة السمعية 

 االعاقة العقلية

 التوحداضطراب طيف 

 التعلم صعوبات 

 البصرية  االعاقة 

2 6 

تصميم برامج التدخل المبكر و الخدمات الوقائية والعالجية والتنبؤية في التدخل المبكر

 وتقييمها، تعليم وتدريب موظفي برنامج التدخل المبكر
1 3 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .26
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .27
 

 

 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع .28
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -
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 مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع 

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
اضطرابات الكالم واللجلجة التدخل المبكر لعالج برامج  - 1-1

 والصوت

 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -
 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 الحوار والمناقشة  -

 االنشطة والمشروعات  -

 النمذجة  -

 المحاضرة  -

 العصف الذهني  -

  العروض -

 االختبارات  -
 االختبارات  -

 الشفوية  -

 المالحظة -

 المناقشات   -
العملية التكليفات   -

 ملفات االنجاز   -

 (البحث )تقرير   -

 والنطق التدخل المبكر لعالج اضطرابات اللغةبرامج  -   1-2

البرامج العالجية المقدمة لعالج  تأخر اللغة عند األطفال  - 1-3

 واإلرشادات األسرية التي ينبغي اتباعها من جانب األسر.

برامج التدخل المبكر لتحسين مستوى التواصل ومشكالت  - 1-4

 اللغة لدى المعاقين عقليا

برامج التدخل المبكر لتحسين مستوى التواصل  - 1-5

 ومشكالت اللغة لدى المصابين بالتوحد

 برامج واستراتيجيات التواصل لدى المعاقين سمعيا - 1-6

اللغوي واالجتماعي برامج تنمية مهارات التواصل  - 1-7

 للمعاقين بصريا

للتدخل المبكر وكيفية تقييم  األسس العامةأن يذكر الطالب  

العمليات النمائية في مرحلة الطفولة المبكرة والحد من تأثير 

 اإلعاقة

 
 المبكر.أن يتعرف استراتيجيات التدخل  

 أن يطبق استراتيجيات التدخل المبكر تطبيقا عمليا
أساليب تعليم وتدريب وعالج اللغه والتواصل لدى ذوي  - 1-8

 صعوبات التعلم
 املهارات املعرفية 2
 التعلم الفردي  - القدرة على الفهم والتذكر  - 2-1

 التعلم التعاوني  -

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

 المشروعات واالنشطة  -

 لعب االدوار  -

االختبارات النصفية 

 والنهائية 

 المالحظة  -

 السجالت التراكمية  -
 

 القدرة على التحليل والنقد - 2-2

 القدرة على التطبيق - 2-3

 القدرة على المقارنة والتصنيف - 2-4

 القدرة على التنبؤ - 2-5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 العصف الذهني  - القدرة على التلخيص - 2-6

 التدريس التشخيصي  -

 الحوار والمناقشة  -

 التدريس المصغر    -

 القدرة على التصور - 2-7

 مهارة كتابة التقارير والمقاالت العلمية واألبحاث - 2-8

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم التعاوني  - اإلنتماء للمجموعة - 3-1

 الحوار والمناقشة  -

 األنشطة والمشروعات  -

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل المشكالت  -

حضور المؤتمرات  -

 والندوات 

 

 بطاقات المالحظة  -

 االستبانات  -

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

المشروعات  -

 الجماعية 

االهتمام بمشكالت  -

 الزمالء 

مدى تماسك  -

 الجماعة

 القدرة على التعلم الذاتي  - 3-2

 المحافظة على الممتلكات العامة  - 3-3

 المشاركة المجتمعية - 3-4

 العالقة مع االخرين - 3-5

 .القرار واتخاذ صنع مهارة - 3-6

 مساعدة االخرين - 3-7

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعلم الفردي  - مهارات التذكر العددي - 4-1

 المناقشة والحوار  -

 حل المشكالت  -

 الزيارات الميدانية  -

 استخدام الحاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 المشروعات الجماعية -

االختبارات  -

 القصيرة والنهائية 

 بطاقات المالحظة  -

 اختبارات االداء  -

 المناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

استبانات قياس  -

 المهارات

 التواصل مع اآلخرين - 4-2
 مهارة استخدام الحاسوب  - 4-3

 مهارة استخدام التطبيقات والبرمجيات  - 4-4

 االستنتاج  العددي - 4-5

 مهارات التطبيق  - 4-6

 مهارة التفسير والتحليل  - 4-7

 االستنتاج  العددي  - 4-8

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .29

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش - 1
 %5 العاشر األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث - 2
 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار - 3

 السادس األسبوع النهائي االختبار - 

 عشر
60% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 األسبوع(ساعات في  6التواصل مع الطلبة في المواعيد المعلن عنها في جدول الساعات المكتبية ) -
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 . التواصل عبر البريد الكتروني  والهاتف -
 مصادر التعّلم .سس

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 الفكر دار:  االردن, عمان.والعالج التشخيص:  واللغة الكالم اضطراابت(. 2018) ابراهيم, الزريقات -
 (. التدخل المبكر: التربية الخاصة في الطفولة المبكرة. عمان: دار الفكر 2016، منى )والحديديالخطيب، جمال 

 (. التدخل المبكر: النماذج واالجراءات. عمان: دار المسيرة2015فرج ) عبد هللاالزريقات، ابراهيم 

 دار الزهراء للنشر والتوزيع1العالج،ط–األنواع -اخللفية التشخيص– ( اضطراابت النطق والكالم 2019الشخص ،عبد العزيز ) -

جية. دار النشر الدولي، (. اضطرابات التخاطب واللغة والكالم التشخيص والتدخالت العال2018مطر، عبد الفتاح ) -       

 الرياض 
 ، الرياض.(. اضطرابات النطق والكالم التشخيص والعالج. دار الزهراء2018عبد الهادي، سهير ) -
دار  االردن:مقدمة في اضطرابات اللغة والتواصل. الطبعة الثانية. عمان،  (.2014ياسر ) الناطور، موسى، عمايرة، -

 الفكر للنشر والتوزيع
 

 الرياض.. دار الزهراء، التواصل((. اضطرابات اللغة والنطق والكالم )2013)زينب شقير،  -
 
دار  الرياض:المملكة العربية السعودية  الثالثة. اإلعاقة. الطبعة (. فسيولوجيا2013حسن ) المعطي، الببالوي، إيهاب، عبد -

 والتوزيع.الزهراء للنشر 
 

الفكر دار  األردن:عمان  الثالثة. والكالمي. الطبعةاإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي (. 2013) ابراهيم. زريقات، -
 والتوزيع للنشر

المملكة العربية السعودية  االولى. النطق. الطبعة(. دليل الوالدين والمعلمين لعالج اضطرابات 2008) ايهاب. الببالوي، -
 والتوزيع.للنشر  فكردار ال الرياض:

-  
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

Sukkar, Hanan;  Dunst,Carl J. ; Kirkby, Jane (2016 )Early Childhood Intervention : Working with families 

of young children with special needs. London:Taylor & Francis Ltd . 

Bowe, Frank G.  (2007). Early Childhood Special Education: Birth to Eight, 4th ed.  Clifton,  

NY: Thomson Delmar Learning. 

Shonkoff, J. & Meisels, S.J. (Eds.) (2000). Handbook of early childhood intervention. New York: 

Cambridge University Press. 

 

(. اضطرابات التخاطب واللغة والكالم التشخيص والتدخالت العالجية. دار النشر الدولي، الرياض 2018مطر، عبد الفتاح ) -
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. 
 اضطرابات النطق والكالم التشخيص والعالج. دار الزهراء، الرياض.(. 2018عبد الهادي، سهير ) -
( . مقدمة في اضطرابات اللغة والتواصل. الطبعة الثانية. عمان، االردن : دار 2014عمايرة ، موسى ، الناطور ، ياسر ) -

 الفكر للنشر والتوزيع
 

 الزهراء، الرياض .(. اضطرابات اللغة والنطق والكالم )التواصل (. دار 2013شقير، زينب) -
 
المملكة العربية السعودية الرياض  (.فسيولوجيا اإلعاقة .الطبعة الثالثة .    2013الببالوي ،إيهاب ،عبد المعطي ، حسن ) -

 : دار الزهراء للنشر والتوزيع .
 

: دار   مان األردنع.  الثالثة.الطبعة اإلعاقة السمعية مبادئ التأهيل السمعي والكالمي (. 2013زريقات ، ابراهيم . ) -
 للنشر والتوزيع  فكرال

(. دليل الوالدين والمعلمين لعالج اضطرابات النطق .الطبعة االولى . المملكة العربية 2008الببالوي  ، ايهاب . ) -
 للنشر والتوزيع . فكرالسعودية الرياض : دار ال

 وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 3

ذو الحجه  18-17م الموافق 2013تشرين اول  23 – 22مؤتمر التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي يومي  -

 االردن  –جامعة اليرموك  –كلية التربية  -هـ 1434

  http://www.kscdr.org.saاالعاقة  مركز الملك سلمان ألبحاث  -

 موقع أطفال الخليج. -

 موقع الملتقى العربي لذوي االحتياجات الخاصة. -

 موقع التربية الخاصة وزارة التربية والتعليم.    -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 في مجال ذوي االحتياجات الخاصة .البرامج التعليمية  الحاسوبية والبرمجيات  -

 املرافق املطلوبة .شش
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .22
 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة المجهزة المحاضرات حجرات -

 . متنوعة قياس استمارات – مقعد 20 عن المقاعد عدد يزيد ال -  ومعامل مختبرات -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .23
 الذكية ، اجهزة كمبيوتر. السبورة بالحاسوب، البيانات عرض جهاز -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .24
 .  ومعامل مختبرات  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .رر

http://www.kscdr.org.sa/
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 من الطالب خبصوص فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة .زز
 توزيع استبانات تقييم المقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر الطالبات.  -

 المناقشات المباشرة مع الطالب من خالل المقابالت الشخصية. -
 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .سس

 التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس المقرر.  -

 المقرر.النقاش مع الزمالء ومحاولة تطوير اساليب تقديم   -

 اإلختبارات .  -

 إجراءات تطوير التدريس: .شش
االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ المقرر وما تم تحديده من نقاط القوة ونقاط الضعف في العملية  -

 التعليمية.

استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات والمهارات   -

   بالمقرر.الخاصة 

 حتى يمكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي    بالمنهج،البحاث العلمية الحديثة والتي تتعلق متابعة نتائج ا  -

 اخرى.تبادل الخبرات مع جامعات    -

 حضور المؤتمرات والمشاركة . -
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .صص

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 الطلبة.توجيه االسئلة والحوارات مع  -

 .لهم وتصحيحها اعدادها تم تكليفهم من اعمال والتي تم فيمامناقشة الطالب  -

 تقويمهم. نتائج على الطالب اطالع -

 الطالب.نموذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات     -

 المرجعية.المقارنات     -

 . هيئة اعضاء بين المتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ضض
 دراسة تحليلية لنتائج تقييم المقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -

 معدالت الطلبة.  -

  للطلبة.السجالت التراكمية  -

  للمقرر.اعداد التقارير الفصلية  -

 اعداد الخطة االجرائية لتطوير وتحسين العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد تأييدها من قبل القسم . -
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 يف عالج ذوي اضطراابت اللغة والتواصل التقنيات املساندة واملعدلة املقرر: اسم   

 3-0210523رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24اتريخ التوصيف  

 قسم التربية الخاصة –كلية التربية  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 عالج ذوي اضطراابت اللغة والتواصل  يف واملعدلة املساندة التقنيات. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1 .57
  ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة:  2 .58
 اضطرابات اللغة والتواصل دبلوم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .60
 المستوى الثاني . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .61
 ال توجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .62
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .63
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .64

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .مم
    

 %40 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .نن
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .سس
    

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

  النسبة:  أخرى تذكر .فف
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 تعليقات: 

 

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

افراد التربية الخاصة بشكل عام   يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعارف والمعلومات األساسية للتكنولوجيا وتطبيقاتها لدى

ذوي اضطرابات اللغة والتواصل والعمل على تكيفها واستخدامها واالستفادة منها وتوظيفها في تعليمهم وبشكل خاص لطلبة 

 افراد التربية وخدمتهم واستقالليتهم. كما يهدف إلى مساعدة الطالب على إنتاج وسائل تعليمية وبرامج تكنولوجيه يستفيد منها

 ل.تواصاللغة والذوي اضطرابات  الخاصة وبشكل خاص 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 الخطة مع الزمالء.مراجعة  -

  دراسة الصعوبات التي يواجهها   الطالب في تعلم المقرر. -

 مراجعة النتائج. -

 متابعة ما يستجد في المادة من دراسات معاصرة، مبنية على النظريات الحديثة. -

 استخدام الحاسب في تحصيل مصادر العلم التي يصعب توفيرها في مكتبة الجامعة.-

 على تصميم يرامج حاسوبية تربوية لذوي االحتياجات الخاصة.تدريب الطالبات  -

 تدريب الطالبات على الية اعداد وسائل تعليمية تتناسب مع المشكالت التي يعاني منها الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.  -

 مراجعة موضوعات المقرر على موضوعات المقرر المشابهة في الجامعات االخرى. -

 ات التدريس تفعيل استراتيجي -

 استطالع راي الطالب  -

 حلقة نقاش مع اساتذة المقرر حول تقويم المادة -

 حلقة نقاش مع الطالب حول تقويم المادة -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:

 ذوي لطلبة خاص وبشكل  عام بشكل اخلاصة الرتبية افراد لدى وتطبيقاهتا للتكنولوجيا األساسية واملعلومات ابملعارف الطالب تزويد إىل املقرر هذا يهدف
 الطالب مساعدة إىل يهدف كما.  واستقالليتهم وخدمتهم تعليمهم يف وتوظيفها منها واالستفادة واستخدامها تكيفها على والعمل والتواصل اللغة اضطراابت

 .والتواصل اللغة اضطراابت ذوي  خاص وبشكل اخلاصة الرتبية افراد منها يستفيد تكنولوجيه وبرامج تعليمية وسائل إنتاج على

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .30
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 تكنولوجيا التعليم وذوي االحتياجات الخاصة.

 6 2 التعليمي ووسائله  لدى ذوي اضطرابات اللغة والتواصل. التواصل
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 6 2 مصادر التعلم والتعليم لذوي  اضطرابات اللغة والتواصل

 6 2 الوسائل التعليمية لذوي اضطرابات اللغة والتواصل إنتاج

 6 2 التعليمي  المستخدمة مع ذوي  اضطرابات اللغة والتواصل برامج الحاسب

 6 2 األجهزة التكنولوجية في استقاللية ذوي اضطرابات اللغة والتواصلدور 

 6 2 أهمية التكنولوجيا في تلبية احتياجات ذوي  اضطرابات اللغة والتواصل

 6 2 طرق تقييم األجهزة واألدوات التكنولوجية لدى ذوي اضطرابات اللغة والتواصل

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .31
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48     48 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .32
 

 

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .33
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
1-1  

 
1-2  

 
1-3  

 
1-4  

 
1-5  

 
1-6  

 
1-7  

 
1- 8 

 تكنولوجيا التعليم وذوي االحتياجات الخاصة.

 

ذوي اضطرابات اللغة  ووسائله لدىالتعليمي  التواصل

 والتواصل.

 اللغة والتواصل لذوي اضطراباتمصادر التعلم والتعليم 

 الوسائل التعليمية لذوي اضطرابات اللغة والتواصل إنتاج .
 الوسائل التعليمية لذوي اضطرابات اللغة والتواصل إنتاج

 ذوي اضطراباتمع  التعليمي المستخدمة برامج الحاسب

 اللغة والتواصل
دور األجهزة التكنولوجية في استقاللية ذوي اضطرابات 

 اللغة والتواصل
اللغة  ذوي اضطراباتأهمية التكنولوجيا في تلبية احتياجات 

 والتواصل
واألدوات التكنولوجية لدى ذوي  طرق تقييم األجهزة

 اضطرابات اللغة والتواصل

 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 الحوار والمناقشة  -

 االنشطة والمشروعات  -

 النمذجة  -

 المحاضرة  -

 العصف الذهني  -

 العروض -

 االختبارات  -

 الشفوية  -

 المالحظة -

 المناقشات  -

  -التكليفات العملية   -

 ملفات االنجاز 

 (  )تقريرالبحث   -

 املهارات املعرفية 2
 القدرة على الفهم والتذكر  - 2-1

 القدرة على التحليل والنقد -

 القدرة على التطبيق  -

 القدرة على المقارنة والتصنيف  -

 القدرة على التنبؤ -

 القدرة على التلخيص  -

 القدرة على التصور  -

 القدرة على االستقراء -

 واألبحاثمهارة كتابة التقارير والمقاالت العلمية  -
 

 التعلم الفردي  -

 التعلم التعاوني  -

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

 المشروعات واالنشطة  -

 لعب االدوار  -

 العصف الذهني  -

 التدريس التشخيصي  -

 الحوار والمناقشة  -

 التدريس المصغر    -

االختبارات  -

 النصفية والنهائية 

 المالحظة  -

 السجالت التراكمية  -
 

2-2 
2-3 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االنتماء للمجموعة  - 3-1

 القدرة على التعلم الذاتي  -

 االعتماد على النفس  -

 المحافظة على الممتلكات العامة  -

 تكوين صداقات  -

 المشاركة المجتمعية  -

 مساعدة االخرين  -

 العالقة مع االخرين  -

 .القرار واتخاذ صنع مهارة -

 

 التعلم التعاوني  -

 الحوار والمناقشة  -

 األنشطة والمشروعات  -

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل المشكالت  -

حضور المؤتمرات  -

 والندوات 
 

 بطاقات المالحظة  -

 االستبانات  -

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

المشروعات  -

 الجماعية 

االهتمام بمشكالت  -

 الزمالء 

مدى تماسك  -

 الجماعة

3-2 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 مهارات التذكر العددي - 4-1

 التواصل مع اآلخرين  -

 مهارة الحديث والتعبير الشفوي  -

 مهارة التفسير والتحليل  -

 التعلم الفردي  -

 المناقشة والحوار  -

 حل المشكالت  -

 الزيارات الميدانية  -

االختبارات  -

 القصيرة والنهائية 

 بطاقات المالحظة  -

 اختبارات االداء  -

4-2 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مهارة استخدام الحاسوب  -

 مهارة استخدام التطبيقات والبرمجيات  -

 االستنتاج العددي  -

 مهارة االستماع  -

 مهارة التلخيص  -

 مهارات التطبيق  -

 المهارات األساسية -

 استخدام الحاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 المشروعات الجماعية -

 المناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

استبانات قياس  -

 المهارات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .34

مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش - 1
 %5 العاشر األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث - 2
 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار - 3

 السادس األسبوع النهائي االختبار - 

 عشر

60% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 ساعات في األسبوع( 6الطلبة في المواعيد المعلن عنها في جدول الساعات المكتبية ) التواصل مع -

 . التواصل عبر البريد الكتروني  والهاتف -
 مصادر التعّلم .صص

     . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الفكر دار:  االردن, عمان.والعالج التشخيص:  واللغة الكالم اضطراابت(. 2018) ابراهيم, الزريقات -

 (. تكنولوجيا التعليم المساندة لذوي االحتياجات الخاصة. دار المسيرة، عمان.2015الشرمان، عاطف ) -

 (. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق. دار المسيرة، عمان.2014الحيلة، محمد ) -

 عمان.(. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة. دار المسيرة، 2013مرزوق، سماح ) -

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2 

 (. تكنولوجيا التعليم المساندة لذوي االحتياجات الخاصة. دار المسيرة، عمان.2015الشرمان، عاطف ) -

 (. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق. دار المسيرة، عمان.2014الحيلة، محمد ) -

 (. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة. دار المسيرة، عمان.2013سماح ) مرزوق، -
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

ات البصرية والسمعية" بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المؤتمر العلمي الخامس بعنوان "تكنولوجيا االتصاالت لذوي االحتياج -

 القاهرة

  http://www.kscdr.org.saاالعاقة   مركز الملك سلمان ألبحاث  -

 موقع أطفال الخليج. -

 موقع الملتقى العربي لذوي االحتياجات الخاصة. -

 التربية الخاصة وزارة التربية والتعليم.موقع  -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 البرامج التعليمية  الحاسوبية والبرمجيات في مجال ذوي االحتياجات الخاصة . •

 املرافق املطلوبة .ضض
حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .25

 حجرات المحاضرات المجهزة بأجهزة الكومبيوتر وشاشات العرض.   -

 استمارات قياس متنوعة . –مقعد  20ال يزيد عدد المقاعد عن  -مختبرات ومعامل   -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26
 جهاز عرض البيانات بالحاسوب، السبورة الذكية ، اجهزة كمبيوتر.    

 إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة .27
 مختبرات ومعامل  .  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .طط
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ظظ

 توزيع استبانات تقييم المقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر الطالبات.  -
 المناقشات المباشرة مع الطالب من خالل المقابالت الشخصية. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .عع
 ئة التدريس عن تدريس المقرر.التقارير التي يعدها عضو هي -

 المقرر.النقاش مع الزمالء ومحاولة تطوير اساليب تقديم  -

 اإلختبارات . -

 إجراءات تطوير التدريس: .غغ
 االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ المقرر وما تم تحديده من نقاط القوة ونقاط الضعف في العملية التعليمية. •

استخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات والمهارات الخاصة   •

 بالمقرر.  
 متابعة نتائج االبحاث العلمية الحديثة والتي تتعلق بالمنهج، حتى يمكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي     •

http://daesn.org/posts/399433
http://daesn.org/posts/399433
http://daesn.org/posts/399433
http://daesn.org/posts/399433
http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx


 

136 

 

 ات اخرى.تبادل الخبرات مع جامع   •

 حضور المؤتمرات والمشاركة .   •
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .فف

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 االسئلة والحوارات مع الطلبة.توجيه  •
 مناقشة الطالب في   ما تم تكليفهم من اعمال والتي تم اعدادها وتصحيحها لهم. •

 اطالع الطالب على نتائج تقويمهم. •

 نموذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات الطالب. •

 المقارنات المرجعية. •

 االستشارات المتبادلة بين اعضاء هيئة . •

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف  .قق
 دراسة تحليلية لنتائج تقييم المقرر  •

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  •

 معدالت الطلبة.  •

 السجالت التراكمية للطلبة.  •

 اعداد التقارير الفصلية للمقرر.  •
  لتطوير وتحسين العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد تأييدها من قبل القسم. اعداد الخطة االجرائية •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهر  اسم منسق الربانمج:
 الشرادقة

      

 1440- 1-24 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 الربامج العالجية والرتبوية لذوي اضطراابت اللغة والتواصل  املقرر:اسم 

 3-0210524 املقرر:رمز 
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         هـ18/12/1438      :اتريخ التقريرجامعة أم القرى                               :       . اسم املؤسسة التعليمية1

  قسم الرتبية اخلاصة    –: كلية الرتبية القسم /. الكلية2

 عنه:ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة  أ( التعريف

 الربامج العالجية والرتبوية لذوي اضطراابت اللغة والتواصل : . اسم ورمز املقرر الدراسي: 1 .65
 ساعات3:  . عدد الساعات املعتمدة2 .66
 دبلوم اضطراابت اللغة والتواصل : الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي (أو الربامج). الربانمج 3 .67
 د/ انهل حممد اببكر الشريف:  . اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي4 .68

 املستوى الثاين  :  . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي5
 ال يوجد: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(6 .69
 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: ملتزامنة مع ا. املتطلبات 7 .70
 . موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .71

 كلية الرتبية ابلعابدية

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .10
 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .صص

    

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .قق
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .رر
    

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

تذكر أخرى .تت   النسبة:  

 

 تعليقات:
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 :ب( األهداف

 

 الرئيس؟. هدف املقرر 1

إضطراابت اللغة والتواصل اليت  مقاييسيهدف هذا املقرر الربامج العالجية والرتبوية لذوي اضطراابت اللغة والتواصل وأمهية استخدام 
مجع معلومات عن البناء اللغوي لدى الفرد وحمتواه ودالالت األلفاظ واستخدام اللغة ونطق الكالم والطالقة اللغوية  هتدف إىل

املقرر األهداف  للعالج، وحيققوخصائص الصوت واهلدف من التشخيص هو حتديد طبيعة اضطراب التواصل ومعرفة مدى قابليته 
 لفرعية التالية:ا

 والتواصل.اللغة تقييم والتشخيص الضطراابت الأساليب  على التعرف •
 والتواصل.البدائل الرتبوية لذوي اضطراابت اللغة  على التعرف •
 والتواصل.على اساليب وطرق تدريس ذوي اضطراابت اللغة  التعرف •
 التواصل.عالج مشكالت  على التعرف •
 الكالم.عالج امراض  على التعرف •
 ن حيدد اضطراب النطق والكالم أبنواعها وخصائصها.أ •
 تدرنب الطالب على كيفية عالج اضطراابت التخاطب ودور املعلم يف احلد من آاثرها خاصة يف اململكة العربية السعودية.  •
 أن يطيق ما مت دراسته نظرايً ضمن مشاريع صفية •
 أن حيلل العيوب اللغوية لدى طالب الفئات اخلاصة  •
 أن يطبق خطة تدريبيه لعالج نوع من اضطراابت اللغة والكالم  •
 من عيوب نطقية  يعاينخطة عالجية لطفل  أن يصمم •
 أن حيلل مهارات ختطيط العالج النطقي وتنفيذه •
 اكتساب مهارات تنظيم وإدارة التعلم الصفي •
 يحتمل املسئولية والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة للموقف التعليمتنمية  •
 استخدام التقنيات احلديثة يف عرض املادة العلميةاكتساب  •

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  الدراسي. وحتسني املقررإبجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير  اذكر-2
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 كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.     يف احملتوىوالتغيريات 
 الزمالء. مع اخلطة مراجعة -

  املقرر. تعلم يف يواجهها الطالب اليت الصعوابت دراسة -

 النتائج. مراجعة -

 .احلديثة النظرايت على مبنية معاصرة، دراسات من املادة يف يستجد ما متابعة -

 اجلامعة. مكتبة يف توفريها يصعب اليت العلم مصادر حتصيل يف احلاسب استخدام-

 زايرة مكتبة اجلامعة وتوظيف الدراسات احملكنمة خلدمة املقرر  -
 من قواعد املعلومات العاملية اليت تشرتك هبا اجلامعة واإلطالع واالستفادة استخدام اإلنرتنت -
 حتسني االتصال والتنسيق بني املدرنس والطلبة -
 توسيع دائرة التطبيق العملي مع األفراد ذوي املشكالت النطقية. -
 تخدام احلاسب اآليل يف التدريساس -  

 استطالع راي الطالب  -  

 حلقة نقاش مع االساتذة املقرر حول تقومي املادة -  

 

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املج( توصيف املقرر الدراسي )مالحظة: 

 توصيف عام للمقرر:
إضطراابت اللغة والتواصل  مقاييسيهدف هذا املقرر الربامج العالجية والرتبوية لذوي اضطراابت اللغة والتواصل وأمهية استخدام 

إىل مجع معلومات عن البناء اللغوي لدى الفرد وحمتواه ودالالت األلفاظ واستخدام اللغة ونطق الكالم والطالقة  اليت هتدف 
 دف من التشخيص هو حتديد طبيعة اضطراب التواصل ومعرفة مدى قابليته للعالجاللغوية وخصائص الصوت واهل

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 التعريف ابملقرر وحتديد أهدافه وواجبات الطلبة. •

 3 1 أساليب التشخيص وطرق العالج إلضطراابت اللغة. •

 3 1 .أساليب التشخيص وطرق العالج إلضطراابت النطق •

 3 1 أساليب التشخيص وطرق العالج إلضطراابت  الصوت •

 3 1 .أساليب التشخيص وطرق العالج إلضطراابت الطالقة  •

 3 1 أساليب التشخيص وطرق العالج إلضطراابت التواصل العصبية اجلينية  •

 3 1 الكالمية و اإلضطراابت اللغويةالبدائل الرتبوية لذوي اإلضطراابت  •

 6 2 .   واإلضطراابت اللغويةإسرتاتيجيات تعليم ذوي اإلضطراابت الكالمية  •

 6 2 الربامج العالجية لذوي اضطراابت اللغة والتواصل املعاقني مسعيا. •

 3 1 الربامج العالجية لذوي اضطراابت اللغة والتواصل املعاقني عقليا . •

 3 1 العالجية لذوي اضطراابت اللغة والتواصل التوحديني.الربامج  •

 6 2 الربامج العالجية لذوي اضطراابت اللغة والتواصل ذوي صعوابت التعلم . •

 

   مكوانت املقرر الدراسي )إمجايل عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
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 اجملموع أخرى العملي معامل إضافية دروس حماضرات 

 48     48 التدريسساعات 

 3     3 معتمدةساعات 

 

 

 خالل األسبوع؟يقوم هبا الطالب  إضافية )خاصة(. ساعات تعلم 3

 

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتو قياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. خمرجات التعلم 4

 
 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التايل 

 

نظر إىل الشرح أسفل ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أوالً 
 .اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق  وتتسق معاليت تناسب ضع اسرتاتيجيات التدريس  :اثنياً 

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقومي  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :اثلثاً 
، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسقياسها وطرق 

 .من جماالت التعلم كل جمالخمرجات تعلم من  
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق القياس تدريس املقرر اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقاً لإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

1-
1 

تقييم والتشخيص الضطراابت الأساليب  على التعرف •
 والتواصل.اللغة 

البدائل الرتبوية لذوي اضطراابت اللغة  على التعرف •
 والتواصل.

على اساليب وطرق تدريس ذوي اضطراابت  التعرف •
 والتواصل.اللغة 

 الكالم.طرق عالج اضطراابت  على التعرف •
 الصوت.طرق عالج اضطراابت  على التعرف •
 .طرق عالج اضطراابت اللغة على التعرف •
 طرق عالج اضطراابت النطق. على التعرف •
طرق عالج اضطراابت اللغة والتواصل  على التعرف •

 عقليا، التوحديني، مسعيا، املعاقنياملعاقني )لدى 
 (.وذوي صعوابت التعلم

 

 التعلم التعاوين 

 لعب االدوار 

 احلوار واملناقشة 

 االنشطة واملشروعات 

 النمذجة 

 التدريب امليداين 

 احملاضرة 

 العصف الذهين 

 العروض

 االختبارات 

 املناقشات الشفوية 

التكليفات 
 االسبوعية 

 املالحظ

1-
2 

   

 املهارات اإلدراكية 2

2-
1 

العالج  يفان يدرك أمهية استخدام وسائل التعزيز املختلفة -
 التخاطىب 

 أن ينفذ وسائل تعليمية مبا يتفق واملشكلة التخاطبية -

 من عيوب نطقية  يعاينخطة عالجية لطفل  أن يصمم-

تشجيع على احلوار ال -
 واملناقشة.

عرض حاالت فعلية  -
وتوضيح طريقة تطبيقها 

للطالب وطريقة 
 التشخيص والعالج 

اللقاء  -
 الصفي

 التقارير -
 والواجبات 

إجراء  -
 دراسة حالة
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 مهارات ختطيط العالج النطقي وتنفيذهأن حيلل -

أن مييز بني طرق وأساليب التدريس املختلفة مع ذوي -
 املشكالت النطقية

 اكتساب مهارات تقييم الطفل املضطرب كالمياً -

 أن حيلل العيوب اللغوية لدى طالب الفئات اخلاصة -

أن يقارن بني خطط تدريبيه لعالج نوع من اضطراابت اللغة -
 والكالم

أنشطة صفية فردية  -
ومجاعية لتطبيق األسس 

ت النظرية املعلوما
 التطبيقية 

تقسيم الطالب إىل  -
جمموعات ملناقشة بعض 

 قضااي املقرر

زايرة مركز  -
ختاطب 

  ونطق ولغة
االمتحاانت 

التحريرية الفصلية 
 والنهائي

    

 ؤولية سحتمل املالعالقات الشخصية و مهارات  3

3-
1 

 اإلنتماء للمجموعة 

 القدرة على التعلم الذايت 

 االعتماد على النفس 

 احملافظة على املمتلكات العامة 

 تكوين صداقات 

 املشاركة اجملتمعية 

 مساعدة االخرين 

 العالقة مع االخرين 

 .القرار واختاذ صنع مهارة

 

 التعلم التعاوين 

 احلوار واملناقشة 

 األنشطة واملشروعات 

 النمذجة

 لعب األدوار 

 حل املشكالت 

 حضور املؤمترات والندوات 

 

 بطاقات املالحظة 

 االستباانت 

مالحظة التعلم 
 التعاوين 

املشروعات 
 اجلماعية 

االهتمام 
 مبشكالت الزمالء 

مدى متاسك 
 اجلماعة
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  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال و مهارات  4

4-
1 

 مهارات التذكر العددي

 التواصل مع اآلخرين 

 مهارة احلديث والتعبري الشفوي 

 مهارة التفسري والتحليل 

 مهارة استخدام احلاسوب 

 مهارة استخدام التطبيقات والربجميات 

  االستنتاج العددي

 مهارة االستماع 

 مهارة التلخيص 

 مهارات التطبيق 

 املهارات األساسية 

 

 التعلم الفردي  

 املناقشة واحلوار 

 حل املشكالت 

 الزايرات امليدانية 

 استخدام احلاسوب 

 التعلم التعاوين 

 لعب األدوار 

 ورش العمل 

 املشروعات اجلماعية 

 

االختبارات 
 القصرية والنهائية 

 بطاقات املالحظة 

 اختبارات االداء 

 املناقشات الشفوية 

التكليفات 
 االسبوعية 

استباانت قياس 
 املهارات

    

 حركية -هارات النفسامل 5

 ال توجد  ال توجد ال توجد 51
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 الفصل الدراسي:خالل قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -5

، كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، اختبارمثال:  ) القياس ةمهم التقومي
 خل(خطابة، تقدمي شفهي، إ

األسبوع احملدد 
 له

نسبته من التقومي 
 النهائي

 %5 الفصل أثناء والحضور  الصفي النقاش 1

 األسبوع  مقال كتابة قصيراو بحث 2
 العاشر

5% 

 %20  الثامن االسبوع  الفصلي التحريري االختبار 3

 األسبوع النهائي االختبار 4
 عشر السادس

60% 

 :همدعماالرشاد األكادميي للطالب و د. 

ر الوقت اقدمذكر ا) اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادميي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إاتحة  -1
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 األسبوع(ساعات يف  6التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها يف جدول الساعات املكتبية )

 التواصل عرب الربيد الكرتوين الربيد واهلاتف.

 
 . مصادر التعلنمـه

   :الكتب املقررة املطلوبة

 الفكر دار:  االردن, عمان.والعالج التشخيص:  واللغة الكالم اضطراابت(. 2018) ابراهيم, الزريقات -1       

 (: اضطراابت الكالم واللغة، التشخيص والعالج. عمنان: دار الفكر. 2005الزريقات، إبراهيم عبد هللا )  -3
(: اضطراابت النطق والكالم، خلفيتها، تشخيصها، أنواعها، عالجها. الرايض: 1997الشخص، عبد العزيز )  -4

 الصفحات الذهبية. 
 

 قائمة الكتب املطلوبة: .1
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 (: مقدمة يف االضطراابت اللغوية. الرايض: دار املريخ. 2000الروسان، فاروق ) .2
(: اضطراابت اللغة والكالم. الرايض: سلسلة إصدارات أكادميية الرتبية 2000السرطاوي، عبد العزيز؛ أبو جودة، وائل ) .3

 اخلاصة. 
 النهضة.دار  القاهرة: النطق، (: اضطراابت2003) الببالوي، ايهاب .4
  الزهراء.دار  الرايض: التواصل، (: اضطراابت2011إيهاب ) الببالوي، .5
 ،الرايض :دار الزهراء 1( :اضطراابت اللغة والنطق والكالم)التواصل( ،ط2012شقري ،زينب ) .6

 :(وغريها والتقارير الدورايت. الكتب واملراجع املوصى ابقتنائها )2

 (: صعوابت اللغة واضطراابت الكالم. دمشق: دار الشجرة.2004احلاج، هدى؛ العشماوي، عبد هللا ) -             

 ( : اللجلجة " أسباهبا وعالجها " ، القاهرة : دار الفكر العريب .2002أمني ، سهري ) -             

( : اإلعاقة السمعية واضطراابت الكالم والنطق اللغة ، عمان : الدار العلمية الدولية للنشر 2001العزة ، سعيد ) -
 والتوزيع .

 :قع التواصل االجتماعي وغريهامواقع اإلنرتنت ومواو اإللكرتونية  املواد. 3

 اخلليج. أطفال موقع

 اخلاصة. االحتياجات لذوي العريب امللتقى موقع •
 .والتعليم الرتبية وزارة اخلاصة الرتبية موقع •

 :واللوائح املهنية األسطواانت املدجمة، واملعايريو  يات. أي مواد تعليمية أخرى مثل الربجم4

 الربامج التعليمية والعالجية يف جمال ذوي اضطراابت اللغة والتواصل  •
 

 

 :املطلوبةو. املرافق 

 قاعاتة واملختربات )أي عدد املقاعد داخل اليدراسالقاعات المبا يف ذلك حجم من املرافق بنين متطلبات  املقرر الدراسي  
 :(وغريها، الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة
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 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و . املباين )قاعات احملاضرات، 1

 .  العرض وشاشات الكومبيوتر أبجهزة اجملهزة احملاضرات حجرات -

 متنوعة. قياس استمارات – مقعد 20 عن املقاعد عدد يزيد ال -ومعامل  خمتربات -

 

 

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو  البياانت. مصادر احلاسب اآليل )أدوات عرض 2

 الذكية . السبورة ابحلاسوب، البياانت عرض جهاز    -

 كرها، أو أرفق قائمة هبا(:فاذ احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-3

 .  ومعامل خمتربات  -

 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره مي و ز.  تق

 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

 توزيع استباانت تقييم املقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر الطالبات.  -
 املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية. -

 

 

 مي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:و أخرى لتق. اسرتاتيجيات 2

 التقارير اليت يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس املقرر. -

 النقاش مع الزمالء وحماولة تطوير اساليب تقدمي املقرر . -
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 اإلختبارات . -

 إجراءات تطوير التدريس :-3

اتيجيات يف امليدان مباشرة، ملا يسهم يف زايدة خربة الطالب يف          فسح اجملال بقدر اكرب امام الطالبات  لتطبيق االسرت   -
 هناية التخرج .

 الرتكيز على التنمية املهنية املستدامة للطالب املعلم . -

 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني، -4
 صورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل ب

 توجيه االسئلة واحلوارات مع الطلبة  . •
 .هلم وتصحيحها اعدادها مناقشة الطالب يف ما مت تكليفهم من اعمال واليت مت •
 تقوميهم. نتائج على الطالب اطالع •
 من اختبارات الطالب .منوذج العينة العشوائية لتدقيق عينة  •
 املقارانت املرجعية . •
 هيئة اعضاء بني املتبادلة االستشارات •

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5

 دراسة حتليلية لنتائج تقييم املقرر  •
 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  •
 لبة. معدالت الط •
 السجالت الرتاكمية للطلبة . •
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 منوذج

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 جمال اضطراابت اللغة والتواصل  يف( 2) اسم املقرر: تطبيقات ميدانية  

 3-0210525:رمز املقرر  

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى   إسم املؤسسة التعليمية:  اتريخ التوصيف: 

 قسم الرتبية اخلاصة  –كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 يف جمال اضطراابت اللغة والتواصل ( 2)تطبيقات ميدانية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .72
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .73
 اضطراابت اللغة والتواصل  الدراسي: دبلوم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .74

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

  االول والثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .75
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .76
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .77
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .78
 مدارس ومعاهد الرتبية اخلاصة  .79

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 

 %20 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ذذ
    

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
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 %80 النسبة:  أخرى.ظظ
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

اضطراابت اللغة والتواصل، والتدريب على يهدف املقرر إىل أتهيل الطالب ابملعرفة النظرية والتطبيقية اليت تعينهم يف تطبيق فنيات عالج 
إعداد اخلطة العالجية والتقييم ، وإعداد اخلطط العالجية ، صياغة األهداف ورسم اخلطط ، ودراسة احلالة ، و  مهارات املسح والتنبؤ التشخيص

 .وكتابة تقرير تربوي عن احلالة الفردية

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 

 نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة وصف املقرر الدراسي  .ص

   :وصف عام للمقرر

يهدف املقرر إىل أتهيل الطالب ابملعرفة النظرية والتطبيقية اليت تعينهم يف تطبيق فنيات عالج اضطراابت اللغة والتواصل، والتدريب 
 على مهارات املسح والتنبؤ التشخيص

العالجية ، صياغة األهداف ورسم اخلطط ، ودراسة احلالة ، وإعداد اخلطة العالجية الفردية ، ، وكتابة والتقييم ، وإعداد اخلطط 
 .تقرير تربوي عن احلالة
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ويتناول املقرر ايضا  التدريب امليداين على فنيات عالج اضطراابت اللغة والتواصل بصفة عامة، واضطراابت تواصل معينة. أساليب 
تشاف اضطراابت اللغة والتواصل. فنيات عالج كل من اضطراابت: اللغة التعبريية والستقباليه. التعرف على التدخل املبكر عند اك

اخلاصة.  تطوير كفاءة الطالب ىف تشخيص حاالت  ذوي اضطراابت اللغة والتواصل ابملدارس العادية ومدارس الرتبية األطفال
  عالج بعض حاالت اضطراابت اللغةوعملية يف صية. مواقف تدريبيةاللغة والتواصل ابستخدام األساليب التشخي اضطراابت

 إشراف أعضاء هيئة التدريس املشرفني. والتواصل حتت

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .35
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مشاهدة جماالت العمل يف جمال اضطراابت اللغة والتواصل داخل املؤسسة التعليمية 

 2 1 مشاهدة مناذج عالجية مثالية مع اخصائي اضطراابت اللغة والتواصل واالستفادة منها 

 2 1 االحالة واجراءاهتا يف جمال اضطراابت اللغة والتواصل 

التعرف على االساليب التشخيصية لكل من اضطراابت اللغة واضطراابت الصوت والطالقة 
 الكالمية من خالل استمارة مجع البياانت 

كذالك التعرف على اساليب دراسة احلالة املستخدمة من قبل االخصائيني , وحتديد انواع 
 اضطراابت التواصل لدى احلالة

1 2 

 2 1 بوية الفردية املستخدمة واجراءهتاالتعرف على مناذج اخلطة الرت 

 2 1 دراسة التقرير النفسي والرتبوي حلالة كما هو معمول به يف املؤسسة التعليمية 

الوقوف على االجهزة واالدوات املستخدمة بعالج اضطراابت اللغة والتواصل وكيفية عملها 
 واستخداماهتا 

 والوقوف على املهارات اللغوية الواجب اكساهبا لالفراد ذوي اضطراابت اللغة والتواصل  

1 2 

 2 1 الوقوف على الربامج العالجية الضطراابت اللغة
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 2 1 التعرف على الربامج التاهيلية لعالج اضطراابت النطق وعالج اللجلجة واللعثمة يف الكالم

التدرب على كيفية كتابة تقرير تشخيصي عن اضطراابت اللغة والتواصل كذالك التدرب 
 على عالج بعض حاالت اضطراابت النطق والتدريب السمعي ونطق احلروف االجبدية 

2 4 

 التدرب على عالج بعض حاالت اضطراب اللغة 

اضطراابت اللغة كذالك التدرب على استخدام االجهزة التكنولوجية املستخدمة يف عالج 
 والتواصل 

2 4 

 2 1 الوقوف على بعض مشكالت العمل مع ذوي اضطراابت اللغة والنواصل 

 2 1 مناقشة حاالت  لذوي اضطراابت اللغة والتواصل 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .36
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32     32 الفعليةساعات التدريس 

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .37
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .38

 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

  كل جمال من جماالت التعلم.تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

التعرف على اساليب التقييم والتشخيص الضطراب اللغة  1-1
 والتواصل 

 التعلم التعاوين

 االدوار لعب

 احلوار واملناقشة

 

 التكليفات االسبوعية

 املالحظة

 االنشطة واملشروعات يتعرف على اجراءات دراسة احلالة ويطبقها  1-2

 النمذجة

 التدريب امليداين

 

 

يتعرف على املفاهيم االساسية يف فنيات عالج اضطراابت  1-3
 اللغة والتواصل 

  

 املهارات املعرفية 2
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يطبق منهج دراسة احلالة للكشف عن نوع اضطراب اللغو  2-1
 والتواصل 

عرض حاالت فعلية وتوضيح 
طريقة تطبيقها للطالب وطريقة 

 التشخيص والعالج

 

التقارير  -
 والواجبات.

إجراء دراسة  -
 حالة.

زايرة مركز  -
ختاطب ونطق 

 ولغة.
 االمتحاانت

يشخص حاالت اضطراابت اللغة والتواصل ابستخدام اساليب  2-2
 التشخيصية 

  

   تطبيق الطرق العالجية لكل اضطراب  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

 القدرة على التعلم الذايت  - 3-1
 االعتماد على النفس  -

 

 التعلم التعاوين  -
 احلوار واملناقشة  -
 األنشطة واملشروعات  -
 النمذجة -
 لعب األدوار  -
 حل املشكالت  -
 حضور املؤمترات والندوات  -

 

مالحظة التعلم  -
 التعاوين 

املشروعات  -
 اجلماعية 

 

 تكوين صداقات   - 3-2
 املشاركة اجملتمعية  -
 مساعدة االخرين  -
 العالقة مع االخرين  -
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 القرار واختاذ صنع مهارة

  واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4

4-1    

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .39
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 60 طوال الفصل  تقييم  املشرف العام عضو هيئة التدريس لكافة اعمال اليت قام هبا الطالب 1

 %10 طوال الفصل  تقييم املعلم املتعاون اللتزام الطالب يف العمل امليداين  2

 %10 طوال الفصل  تقييم مدير املعهد او املركز اللتزام الطالب يف احلضور واملشاركة   3

4 
االسبوع اخلامس  تقييم االعمال اليت مت تكليفهم هبا طوال الفصل

 عشر
20% 

5    

6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح -
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 ة يف املواعيد املعلن عنها يف  جدول الساعات املكتبية التواصل مع الطلب -

 الربيد اإللكرتوين التواصل عرب -

 
 مصادر التعّلم .طط

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .2
 والتوزيع .) اضطراابت النطق والكالم فنيات عالجية وسلوكية (, القاهرة , العربية للنشر  2009سليمان , مجال عبد الناصر ,  -

 (, الرايض , مكتبة االزهر .) اضطراابت التواصل  2011الببالوي , ايهاب عبد العزيز ,  -

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2 

 دار املسرية للنشر والتوزيع . ) اضطراابت النطق والكالم التشخيص والعالج ( , عمان , 2011العزايل , سعيد كمال , 

 مواقع التواصل االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت و 3

 مركز االمري سلمان لالحباث واالعاقة  –اضطراابت النطق والتخاطب  -
 

  .WWW.PSCDR.ORG.SA 
 واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، . أدرج أي 4

 

 

 املرافق املطلوبة .ظظ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .28
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .29
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .30

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .كك
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 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  .16
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .17
 تقييم اداء الطلبة ابستخدام التحليل االحصائي  . -

 إجراءات تطوير التدريس: .18
 حىت ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي    ابملنهج،متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق   -

 اخرى.تبادل اخلربات مع جامعات  -      

 حضور املؤمترات واملشاركة . -      

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .19
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: والتبادل بصورة

   الطلبة.توجيه االسئلة واحلوارات مع  -

   هلم.مناقشة الطالب ىف ما مت تكليفهم من أعمال والىت مت اعدادها وتصحيحها  -

 اطالع الطلبة على نتائج تقوميهم -

 الدراسي والتخطيط لتطويره: فعالية املقررعة الدورية ملدى ِصف إجراءات التخطيط للمراج .20
  كذلك اداء أستاذ املقرر للوقوف على مدى استفادهتم وفق مناذج اهليئة الوطنية  املقرر،أراء الطالب حول مدى فاعلية مادة  -

        استشارة الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه ، ودراسة مقرتحاهتم -

بعد هناية الفصل الدراسي يتم اعداد تقارير تدريس املقرر واليت توضح فيه حتليل نتائج تقومي الطلبة والصعوابت اليت واجهت عملية   -
   .التدريس

   القسم.اعداد اخلطة االجرائية لتطوير وحتسني العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد أتييدها من قبل  -

 لية للمقرر .اعداد التقارير الفص -

 

 


