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  :لخطة الدراسيةا 2 /1 /4
 

 

المتطلب  نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر المستوى
 السابقة

 الساعات المحتسبة
 نظري( -عملي -)معتمدة 

المستوى 
 األول

 نظري ساعتني ال يوجد مقرر اجباري ي التربية الخاصةفمقدمة  2-0210511مقد 

 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري البحث العلمي طرق 3-0206611نفس 

 نظري ساعتني ال يوجد مقرر اجباري إدارة وتنظيم برامج التربية الخاصة 2-0210511تأهيل 

 3-0210512 ادارة
االحتياجات الخاصة واسس مناهج ذوي 

 بنائاا
 ال يوجد مقرر اجباري

 ساعات نظري 3

 نظري ساعتني ال يوجد مقرر اجباري قضايا ومشكالت في االدارة التربوية 2-0205641تر 

 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري لذوي اإلحتياجات الخاصة تعديل السلوك 3-0210513ادارة  

المستوى 
 الثاني

 3-0210521تأهيل 
التكنولوجيا المساندة والمعدلة لذوي 

 االحتياجات الخاصة
 ال يوجد مقرر اجباري

 ساعات نظري 3

 ساعات نظري 3 ال يوجد مقرر اجباري االدراة واالشراف في التربية الخاصة 3-0210522ادارة 

 نظري ساعتني يوجدال  مقرر اجباري أسس االدراة التربوية ونظرياتاا 2-0205612تر 

 نظري ساعتني ال يوجد مقرر اجباري إدارة وتخطيط الموارد البشرية 2-0205613تر 

 نظري ساعتني ال يوجد مقرر اجباري تقويم األداء االعتماد االكاديمي 2-0205623تر  

 3-0210524ادارة  
حلقة بحث في اإلدارة واالشراف على 

 التربية الخاصة
 ال يوجد مقرر اجباري

 ساعات نظري 3
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 برنامج ) دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات التربية الخاصة (

 

 

 

 

 

 ساعة 15 م ساعة 15 م

 ( ساعتينمقدمة في التربية الخاصة )  1

 

 التكنولوجيا املساندة واملعدلة لذوي االحتياجات الخاصة  1

 ) ثالث ساعات (

 ( ساعاتثالث البحث العلمي )  طرق  2

 

 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة في ضوء معايير الجودة  2

 ) ثالث ساعات (

 

 ( ساعتينأسس اإلدارة التربوية ونظرياتها  )  3 ( ساعتينإدارة وتنظيم برامج التربية الخاصة )  3

 

 مناهج ذوي االحتياجات الخاصة وأسس بنائها  4

 ) ثالث ساعات (

 ( ساعتينإدارة وتخطيط املوارد البشرية  )  4

 

 تقويم األداء واالعتماد األكاديمي ) ساعاتان ( 5 ( ساعتينقضايا ومشكالت في اإلدارة التربوية )  5

 

) ثالث  لذوي االحتياجات الخاصة تعديل السلوك 6

 ساعات (

 

 حلقة بحث في اإلدارة واإلشراف على التربية الخاصة 6

 ( ) ثالث ساعات 
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

    مقدمة في التربية الخاصةاسم المقرر:   

 رمز المقرر:   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/user/Desktop/الدبلوم%20في%20صعوبات%20التعلم/توصيفات%20حسين/توصيف%20منجد.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى: إسم المؤسسة التعليمية 1440-3-1تاريخ التوصيف

 التربية الخاصة -التربية       القسم:-لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 رمز المقرر:         مقدمة في التربية الخاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

  ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .1
  ة واالشراف على مؤسسات التربية الخاصةاالدار الدبلوم في : . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .2

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

 المستوى االول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .3
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .4
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .5
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .6

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  باملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات: ال يوجد

 

 
 
 األهداف -ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
يبحث هذا المساق في إكساب الطالب المفاهيم األساسية المرتبطة بمفهوم التربية الخاصة, تطور خدماتها       

,فئاتها )االعاقة العقلية ,الموهبة واالبداع ,االعاقة السمعية, االعاقة البصرية , صعوبات التعلم , اضطرابات للنطق 
قة الجسمية والصحية , فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه ( والكالم , االضطرابات السلوكية , التوحد , االعا

نسبة انتشارها في المجتمعات , اسبابها , الخصائص السلوكية , البرامج التربوية ,اهمية دور االسرة في حياة ذوي 
 االحتياجات الخاصة ,وابرز القضايا المعاصرة في التربية الخاصة.

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

 مراجعة الخطة مع الزمالء -
 والحكم على المواقف(. مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية بهدف استخدامها في عملية التحليل واالستنتاج -

 مناقشات صفية. -
 التعلم الذاتي. -

 مناقشات وجلسات عصف ذهني. -
 مجموعات عمل صغيرة واختيار كل مجموعة لموضوع من موضوعات تكوين -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج
 عام للمقرر:وصف 
يقدم هذا المقرر ملخص عام حول كل فئات التربية الخاصة بدءًا من اإلعاقة الفكرية وصعوبات التعلم واالعاقة السمعية      

مفهوم كل فئة,  والبصرية والجسمية واالضطرابات السلوكية واالنفعالية واضطرابات النطق واللغة والتوحد. حيث يتناول المقرر
 خصائصها مع التدخل العالجي والتربوي لكل فئة.  –اسبابها, تصنيفاتها 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

اسس  -مفهوم التربية الخاصة، العجز، االعاقة، الضعف، التدخل المبكر، الوقاية 

 التي ساعدت على تطور التربية الخاصة . العوامل -التربية الخاصة 
1 
 

2 
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إرشادات -خصائص المعاقين فكريا -اإلعاقة الفكرية: مفهومها، اسبابها، تصنيفاتها 

 عامه للتعامل مع المعاقين فكريا.
1 
 

2 

مهارات -خصائص المعاقين سمعيا  -اإلعاقة السمعية: مفهومها، اسبابها، تصنيفاتها 

 ارشادات عامه للتعامل مع المعاقين سمعيا-سمعيا التواصل لدى المعاقين 
1 
 

2 

االدوات -خصائص المعاقين بصريا -اإلعاقة البصرية: مفهومها، اسبابها، تصنيفاتها 

 ارشادات عامه للتعامل مع المعاق بصريا.-المعينة التي يستعملها العاق بصريا 
1 
 

2 

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

 عامه للتعامل مع المعاقين جسميا وصحيا.

1 

 

2 

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

 ارشادات عامه للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم.-التعليمية 

1 

 

2 

التدخل العالجي -خصائصهم  –االضطرابات السلوكية: مفهومها، اسبابها، تصنيفاتها 

 والتربوي لألشخاص المضطربين سلوكيا

1 

 

2 

 1 االختبار النصفي

 

2 

التدخل العالجي والتربوي -اضطرابات التواصل: مفهومها، اسبابها، تصنيفاتها 

ارشادات عامه للتعامل مع حاالت اضطرابات التواصل لدى -الضطرابات التواصل 

 طلبة المدارس.

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

1 

 

2 

خصائص الموهوبين والمتفوقين -الموهبة والتفوق: مفهوم الموهبة، التفوق، االبداع 

ارشادات عامه لمساعدة الطالب -البرامج التربوية الخاصة بالطلبة الموهوبين -

 العادي. الموهوب والمتفوق داخل الصف

1 

 

2 

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

ارشادات عامه للتعامل مع حاالت فرط النشاط -العامة، التدخل العالجي والتربوي 

 المصحوب بنقص االنتباه.

1 

 

2 

 1 دور األسرة والطفل ذوي االحتياجات الخاصة 

 

2 

 

 2 تكليفات الطالبمناقشات وتقييم 

 

4 

 2 1 اختبار نهائي
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة
 

 بها الطالب خالل أسبوعياً: التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم -عدد ساعات الدراسة  .3
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 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار  م
 المعرفة 1

. ان يتعرف الطالب على المفاهيم االساسية في التربية 1 1-1
 الخاصة:

. ان يتعرف الطالب على دور األسرة والطفل ذوي 2  
 االحتياجات الخاصة.

. ان يتعرف الطالب على اهم القضايا والمشكالت في 3  
 التربية الخاصة.

.  تكييف منهج مقدمة في التربية الخاصة بما يتناسب 4  
 والقدرات الفردية لذوي االحتياجات الخاصة.

. بناء استبيان للتعرف على الفئة األكثر شيوعا لدى 5   
 ذوي الحاجات الخاصة.

 

 المحاضرات الدراسية.
 المناقشات العلمية.

 العصف الفكري
 التعلم الذاتي

االختبارات القصيرة                                                                    
 االختبارات الدورية.

التكليفات ألسبوعية                                                                    
 االختبارات النهائية 

المشروعات اإلنتاجية                                                           
 السجالت لتراكمية 

                                   ملفات التقويم الذاتي                                 
 المناقشات الشفوية.

البورتوفيليو         ) 
حقيبة االنجاز(                                                           

 االختبارات األدائية  –

 المهارات المعرفية 2
 القدرة على التطبيق-1 2-1

 القدرة على حل مشكالت -2
 واالستيعابالفهم -3
 التفكير االستداللي. -

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

عرض الطالب 
لمقاالتهم وبحوثهم 

 الخاصة.
تقسيم الطالب في 
مجموعات عمل 
صغير واختيار كل 
مجموعة لقضية وتوجه 
حديث في التربية 
الخاصة ومناقشته 
ويقوم الطالب الباقين 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار  م

تقسيم الطالب إلى 
مجموعات لمناقشة بعض 

 المقررقضايا 

بمناقشة زمالئهم فيما 
 عرضوه

االمتحانات التحريرية 
 الفصلية والنهائي

 ل المسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وتحم 3
تنمية تقبل الطالب آلراء زمالئهم أثناء المشاركة وعرض  3-1

 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.
يكونوا تعليم الطالب أن 

مسؤولين عن تعلمهم الذاتي 
والذي يتطلب استخدام 
وسائل للبحث عن 
المعلومات الجديدة, 
وأساليب التحليل والتقويم 

 للمقرر.

 

 االختبارات 
أنشطة غير صفية  

مثل التمثيل, والرحالت 
واألنشطة االجتماعية 

 األخرى
 اإللقاء -
 الحوار المتبادل -
 مناقشة األبحاث -

 االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات  4
تدريب الطالب على تقديم عرض بور بوينت واستخدام  4-1

االنترنت لكي تكون لديهم المعرفة الكافية في تقنية 
المعلومات التي تمكنهم من جمع المعلومات واألفكار 

 وتفسيرها وتوصيلها للغير
الموضوعات المرتبطة تدريب الطالب على أداء بعض 

 بالمقرر إلكسابهم طرق التواصل مع اآلخرين

 

تقسيم الطالب إلى 
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.

سيتم تقييم مهارات 
االتصال لدى الطالب 
من خالل أوراق عمل 
فصلية. وسيتم اختبار 
المهارات الشفهية في 
التقديم الشفوي 
للموضوعات المرتبطة 

 بالمقرر
سيتم تقييم مهارات 
الطالب في تقنية 
المعلومات من خالل 
استخدام الحاسب 
والبرامج الحاسوبية 

 بور بوينتوعروض ال
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار  م

مهارات  التدريب على
 االتصال الفعال.

 
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 العلمي العرض أساليب استخدام على الطالب تدريب - 5-1

 النظر وجهة ومناقشة لعرض التكنولوجيا بوسائل واالستعانة

التدريس النشط                                                       
 ورش العمل 

الزيارات الميدانية.                                               
المشروعات المسحية.    

دراسات الحالة.                                                    
 التعلم التعاوني 

التدريس التشخيصي                                               
 العروض العملية.

ة األدائية.                                                 األنشط
 لعب األدوار.

 

المقابلة                                                                
 العروض العملية 

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 أثناء الفصل المشاركات الفصلية والحضور 1

األسبوع الحادي  بحث قصير 2
 عشر

5% 

 %30 أثناء الفصل عروض بور بوينت  3

 %5 أثناء الفصل العمل الجماعي )مجموعات عمل صغيرة( 4

األسبوع  االختبار النهائي 5
 السادس عشر

50% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إتاحة 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(.  

 ساعتني                                              األحد                                                          -   
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 ساعتنياالثنني                                                                                                       -   

 ساعتنيالثالثاء                                                                                                         -  

 ساعتنياألربعاء                                                                                                        -  

    ساعات ( 8)                                                                                          

 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الكتاب )الكتب( الرئيسة المطلوبة: -1

ان: 3(. المدخل الى التربية الخاصة. ط2012الخطيب، جمال والحديدي، منى. ) -  مكتبة الفالح للنشر.. عم 

ان: دار الفكر2010الروسان، فاروق. )  -  (. مقدمة في التربية الخاصة. عم 

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

 . عّمان: مكتبة الفالح للنشر.3(. المدخل الى التربية الخاصة. ط2012الخطيب، جمال والحديدي، منى. ) -

 . عّمان: دار   الفكر.5(. مقدمة في تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. ط2010الخطيب، جمال واخرون. ) -

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

  .(. ضعف االنتباه والنشاط الزائد. عّمان: دار الفكر للنشر والتوزيع2015الزارع، نايف. ) 

 موقع العالم العربي للتربية الخاصة-

 موقع اطفال الخليج-2

 الموقع السعودي للتربية الخاصة -3

 المؤتمرات:

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

http://www.gulfdisability.com/news.php?action=view&id=119 

 ( في عمان، األردن.2012-11-12التوجهات الحديثة في التربية الخاصة الذي عقد بتاريخ )* مؤتمر 
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 http://www.qou.edu\arabic\indeld=3308رابط ابحاث المؤتمر: 

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

 ت وقاعات التدريس.استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الحجرا -

 استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحدات ومراكز الجامعة. -

 البرامج البرمجيات التعليمية في مجال ذوي االحتياجات الخاصة. -

 المرافق المطلوبة .و
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(: .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 البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 أجهزة كمبيوتر

 داتا شو في جميع قاعات التدريس.

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

 تقويم المقرر 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. -
 التقويم الذاتي. -
 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 االختبارات الدورية. -االختبارات القصيرة.                        

 االختبارات النهائية. -التكليفات المتدرجة.                           

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

عمل مسح متكامل في نهاية العام الدراسي عن )المقررات, طرق التدريس, نتائج الطالب, أساليب التقويم ونظم 
 االمتحانات(.

 إجراءات تطوير التدريس:
 تشجيع الطالب على المشاركة والمناقشة
 المعلومةتوجيه الطالب إلى البحث الذاتي عن 

 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 -

ينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح ع
 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. -

 عضو آخر بالقسم. تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات الخاصة بالطالب مع -
 المشروعات المسحية العالجية. -المشروعات التشخيصية.                      -

 االختبارات الشفهية.-االختبارات الدورية.                               -

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

 ات المرجعية.المقارن - -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 دراسة تتبعيه ألثر التعلم. -دراسة تحليلية لنتائج التعلم.                                             -
 الت الطالب.معد -التغذية الراجعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس.          -

 استبانة القسم. -السجالت التراكمية للطالب.                                           -

 السيمينارات. -
 

 د. منجد جنادات  اسم منسق البرنامج:

 1440- 3-1 التاريخ       :التوقيع
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 توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
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 طرق البحث العلمي :اسم المقرر  

 رمز المقرر:  

 

 

 

 مقرر دراسينموذج توصيف 

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-10تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -قسم علم النفس  القسم:-لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ب
 طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .7
 ساعات3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .8
 الماجستير. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .9

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

 الثاين/األولالمستوى : . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .10
 ال يوجداملقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا 5 .11
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .12
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .13
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

 - النسبة: - باملراسلة .ط
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ي
 

 تعليقات:

 األهداف .ت
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 البحث العلميمناهج وطرق الخاصة بالنظرية والمهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 في مجال العلوم التربوية والنفسية. لعلميمناهج وطرق البحث الالتركيز على الجوانب التطبيقية  -
 .متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص -
 .مناهج وطرق البحث العلميبالدراسات والبحوث المتعلقة الكتب و استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على  -
 أعضاء هيئة التدريس والطالب.قبل ذية الراجعة من غالمنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتالمراجعة  -

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:
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وتحديد المنهج البحثي ، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، مناهج وطرق البحث العلميبتعريف الطالب إلى المقرر هذا يهدف  -
 ها وتفسيرها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.تائجنومناقشة المالئم لجمع وتحليل البيانات، ومعالجة الفرضيات اإلحصائية، 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .6
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 جودته( -مجاالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي )مفهومه

المدخل  -مستخلص الدراسة باللغة العربية واإلنجليزية -عنوان الدراسة  ) خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي
ملخص   –عرض نتائج الدراسة وتفسيرها  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-إلى الدراسة

 المالحق (   –مراجع الدراسة  -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث المقترحة
3 9 

 3 1 التجريبي(المنهج  –المنهج التاريخي  –)المنهج الوصفي  العلميث و مناهج البح

 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 

 –المقابلة  –المالحظة  –االستبيان  –والمقاييس  تطرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية ) االختبارا
 تحليل المحتوى(

1 3 

 3 1 التجريبية(شبه البحوث –البحوث االرتباطية –البحوث السببية المقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث المسحية

 3 1 معايير تقويمها( –تحدياتها  –تساؤالتها  –محدداتها  –البحوث النوعية ) خصائصها 

 3 1 تحليل الوثائق(. –المالحظة المتعمقة-طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث النوعية )المقابلة المتفاعلة 

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية

 3 1 (البحث التحليلي–االثنوجرافي  البحث –التاريخي  البحثتصاميم ومناهج البحث النوعي )

 3 1 (تقويمهامعايير –تحدياتها –تساؤالتها  –محدداتها  –) خصائصها البحوث المختلطة

 3 1 .المختلطة وتقويمها المناهج دراسة إجراء خطوات

 3 1 .كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي

 APA 1 3وفقاً لـ التوثيق في قائمة المراجع ( –التوثيق في البحث العلمي ) التوثيق في المتن 

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية
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 3 - - - - 3 الساعات المعتمدة
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8

 

 واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .9
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 :علىالطالب أن يكون قادراً  من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 المعرفة 1

 .مناهج وطرق البحث العلميالتعرف على األطر العلمية ل 1-1
العروض المحاضرة باستخدام  -

 التقدمية.
المناقشة الموجهة الحوار و  -

 .الهادف
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصيرة  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
 األنشطة ومهام األداء.

 .خطوات وإجراءات إعداد البحث العلميعلى التعرف  1-2
 .الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارهاالتعرف على  1-3
 والنوعية والمختلطة ةث الكميو مناهج البحتصاميم و  التعرف على 1-4
والنوعية  ةوأدوات جمع البيانات في البحوث الكميطرق التعرف على  1-5

 والمختلطة.
 .المناسب المنهج البحثياختيار  شروطتحديد معايير و  1-6
 التقرير النهائي للبحث العلميكيفية كتابة  1-7

 المهارات المعرفية 2
األمثل لتحليل  تصميم مخطط لسير العمليات لتحديد المنهج البحثي 2-1

 العصف الذهني  - البيانات على اختالف أنواعها. 
 استراتيجية التعلم االستكشافي -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

للمنهج البحثي الختيار الصحيح لتحديد الكفايات والمهارات األساسية  2-2
 األكثر مالئمة.

مناقشة نتائج المعالجات ومخرجات البحوث الكمية والنوعية والمختلطة  2-3
 وتفسيرها.

وواجباته يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة بأنشطته  2-4
 . ومشاريعه
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
، لحل مشكالت معقدة فعاليعمل مع أقرانه في المجموعة على نحو  2-5

 متكاملة لحلها. ةتوفرها مهمة األداء المعطاة، ويقترح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إيجابياً والوعي بأهدافه وقدراته الثقة بالنفس  3-1

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات جماعية  -

)المشاريع البحثية 
 والعملية(

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  –األداء

مهارات –االتصال 
–العالقات الشخصية
، تحمل المسؤولية

 (والعمل ضمن فريق

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة ويصدر أحكاماً  3-2
 عادلة وصحيحة.

 بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها في الوقت المحددااللتزام  3-3
يسهل عليه التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته والمجموعات األخرى،  3-4

 بكفاءة وتميز. ويمارس دور القيادة إذا أسندت إليه
خرى في ضوء قاعدة أداء وصفية األيقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم  3-5

 .األداء امتصميمها لتقويم مهيتم 
م تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع يدتقفي النقاش، و المبادرة والمشاركة  3-6

 أثناء عرضها. المجموعات األخرى
في أداء العمل المكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل المسؤولية 3-7

 المحدد. وقتالمعه، وينجزه في 
، في المجموعة، ويقترح آراء هادفة بأسلوب مناسبيتفاعل مع أقرانه  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
تزويد الطالب بالمهارات المتصلة بتحديد المهمات والعمليات التي  4-1

المالئم لفحص تتطلبها صياغة المشكالت وكيفية اختيار المنهج البحثي 
 هذه المشكالت وطرق جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج.

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

تقديم تقرير علمي  -
 إلجراءات تطبيق
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسيرها.

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقويم

األنشطة كل من ) 
 –ومهام األداء

في ضوء الطرق التي تم  الكميةيحسب أحجام العينات في البحوث  4-2
 SPSSيدوياً وباستخدام برنامج  دراستها

كل المناسبة لباستخدام البرمجيات الحاسوبية  البحثية بياناتاليحلل  4-3
 منهج بحثي من المناهج البحثية التي تم دراستها

المتحصل عليها كمخرجات  النتائجو  عمق الظاهرة عن يكتب تقريرا وافياً  4-4
 النوعية والمختلطةالكمية و  للبحوث

الستخدام منهج بحثي مالئم بحثيا بالتعاون مع مجموعته  مشروعاً ينجز  4-5
عن المشروع،  وافياً  ويكتب تقريراً  ،ا فعلياً بيانات يتم تطبيقهلمعالجة 

 .وأقرانه أستاذ المادة، ويتلقى التغذية الراجعة من المحاضرةويعرضه في 
وتحليلها وتقويمها بشكل ناقٍد والبيانات اكتساب مهارات جمع المعلومات  4-6

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
، وبحث يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث العلمي 4-7

 القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
المعلومات 

 ( والمهارات العددية
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1 
 

الطالب لنماذج من مناهج البحث المختلفة )الكمية والنوعية عرض  -
( وتحليلها للوقف على أهدافها وافتراضاتها وتقييم تصاميمها  المختلطةو 

 في ضوء األهداف التي ترمي لتحقيقها 
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
أو التعلم النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

الدقة في تصميم وتناول 
عناصر المنهجية التي 

 اختيرت لتناول المشكلة.
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشترك تكليفات جماعية 2
 %5 15 ومناقشة نتائجه وتفسيرهامختلط ( –نوعي  –بحث )كمي تقديم تقرير علمي إلجراءات  3
 %20 12،  4 أثناء الفصل الدراسي اختبارات قصيرة 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية نهاية الفصل الدراسياختبار  6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ذ
ترتيبات إتاحة 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(.  
استفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي هم و عل مع نقاشاتالطالب والتفا لمقابلةوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص  -

 لهم.
 في أي وقت يحتاجونه..للتواصل مع الطالب عضو هيئة التدريس ومواقع التواصل االجتماعي لتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال -

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2006أبو عالم، رجاء محمود ) -
 . القاهرة: عالم الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعالجة بيناتها إلكترونياً (. 2006زيتون، كمال عبدالحميد ) -
مدخل إلى مناهج البحث في التربية (. 2007عباس، محمد خليل، نوفل، محمد بكر ، العبسي، محمد مصطفي، أبو عواد، فريال محمد ) -

 عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة. .وعلم النفس
 األفكار الدولية. (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت2001عليان، رحبى مصطفى ) -
 . عمان:البحث النوعي في التربية وعلم النفس(. 2014) خالد محمد، أبو شعيرة ، يوسف عبد القادر، أبو شندي ، ثائر أحمد، غباري -

 للنشر والتوزيع. دار االعصار العلمي
 عمان: دار اليازوري العلمية.  ،البحث العلمي: الكمي والنوعي(. 2010) إيمان، قنديلجي، عامر،السامرائي -
) ترجمة: منظور موسع في المنهجية والتصميم : البحث النوعي في علم النفس (. 2007، لوسي )ياردلي ، جيان،رودس، بول ، كامك -

 . القاهرة : دار الفكر العربي.(محمود عالم ، صالح الدين 
-Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

-Gurnsey, R.(2018).Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 

The Guilford Press.  

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative & qualitative approaches.London: sage. 

-Miles, J.& Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications. 

-Murray, R. (2011). How to Writea Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill. 

- Walliman, N. (2011).Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

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

International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM)- 

Journal of Mixed Methods Research- 

(APA)American Psychological Association - 

-Journal of Statistics Education 

-Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://journals.sagepub.com/home/mmr 

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-

ijqqrm-methods-research 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 

Sage, Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

 والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج :مجموعة منتقاه من األقراص المضغوطة المشتملة على موضوعات المقرر،  -

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

 توجد برامج حاسوبية يمكن أن تساعد في تحليل البيانات النوعية مثل: -

 Transanaانات المسجلة صوت وفيديو برنامج للبي -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبيانات المكتوبة برنامج  -

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرنامج  -

https://www.maxqda.com/ 

 QSR N6برنامج  -

Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-https://www.amazon.com/Qualitative 

 

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 المرافق المطلوبة .أأ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب 
 لكل طالب حاسب آليجهاز نظام صوتي متكامل، ، وعادية، جهاز عرض ، سبورة ذكية متحرك مقعد 20 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 طالب 20يتسع لـ ، معمل حاسب آليطالب 20تتسع لـ قاعة دراسية  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالبرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6
 علم النفس الرقميمعمل  -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ص

 .يم المقررو استمارة تق -

 بطاقات التطبيق العملي. -

 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -

 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -

 .LEARNنموذج  -

 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ض

 .الفصلية للطالب التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع والتقارير تقييم بالقسم للمشاركة في ألعضاء هيئة التدريس  ورشة عمل– .ط

 .المقرر باألقسام والكليات بالجامعات المختلفة محلياً وإقليماً  بين النظراء )األقران( في تدريس واالستشارات تبادل الزيارات والخبرات - .ظ

 إجراءات تطوير التدريس: .ع

بين  واالستشاراتتبادل الزيارات والخبرات وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  :تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس - .غ

 ، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.النظراء )األقران( في التدريس

 .من خالل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلميةألعضاء هيئة التدريس إيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي  - .ف
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 منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس لالستفادة  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ق

ة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع إحداث تعديالت في محتوي ياستخدام أحدث الطرق التدريس - .ك

 هذا المجال. المقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ل

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .القسمبمجتمعات التعلم س التقدير الوصفية ضمن برنامج مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقايي- .م

 .بالقسم من ذوي التخصص بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بحوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ن

 .أخرى المقرر بجامعات النظراء )األقران( في تدريسمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ه

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .و

ير تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ي

 ووضع خطط التحسين المستقبلية. والتحديث

تقرير المراجعة الداخلية  المقرر بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك النظراء )األقران( في تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم المقرر  - .أأ

 واألخذ بها. لعمادة التطوير والجودة النوعية

المراجعة ، مع ةالمجال باستمرار وفقًا للمعطيات الحديثللتطورات المستجدة في  تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها - .بب

 .الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج

 SWOTتحليل الوضع الراهن تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis استنادًا لمعايير الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEاالستراتيجيسس التخطيط أل 

 .الوطنيلالعتماد 
 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 مناهج وطرق البحث العلميتوصيف مقرر : 
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 إعداد:أ.د / ربيع سعيد طه على د. ذياب عايض عوض المالكي د. ياسر عبداهلل حفني حسن
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 توصيف المقررات الدراسية:  4 /1 /4
 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

               الرتبية اخلاصةإدارة وتنظيم برامج  اسم المقرر:  

 .............................................................. رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم المؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24:   تاريخ التوصيف

 قسم الرتبية اخلاصة     –   كلية الرتبية        : القسم -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ث
 ادارة وتنظيم برامج الرتبية اخلاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .14
  ساعتني . عدد الساعات املعتمدة: 2 .15
 مؤسسات الرتبية اخلاصةدبلوم اإلدارة واإلشراف على  . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .16

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

 املستوى االول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .17
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .18
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .19
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .20

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 

   

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

  النسبة:  باملراسلة .ن
    

 %10 النسبة: √ ) حبوث ـ تقارير( أخرى .س
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 تعليقات:

 األهداف .ج
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ،التخطيط والتنظيم االداري  : التعرف على ،وتنظيم برامج الرتبية اخلاصة  اإلدارةتزويد الطالبات مبعلومات شاملة عن مفهوم 

 ،لكة العربية السعوديةاملماخلاصة بالرتبية اخلاصة يف  واألنظمةاللوائح ، مهارات إعداد ادارة وتنظيم برامج الرتبية اخلاصة 

دارس العادية ها ، وعالقة برامج الرتبية اخلاصة بكل من : املبرامج الرتبية اخلاصة وطرق تطبيق إلدارة هارات القيادية الضروريةامل

 .،معاهد الرتبية اخلاصة ،اجملتمع ،األسرة، والتالميذ

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

 . الزمالء مع اخلطة مراجعة -

  . املقرر تعلم يف الطالب يواجهها  اليت الصعوبات دراسة -

 . النتائج مراجعة -

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

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

   . تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت اليتاالستخدام املتزايد للمواد واملراجع  -

    .حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة فى جمال التخصص يفالتغيريات  -

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

 تفعيل اسرتاتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 ساتذة املقرر حول تقويم املادةحلقة نقاش مع ا -

 املادة تقويم حول الطالب مع نقاش حلقة -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

 ،التخطيط والتنظيم االداري  : التعرف على ،وتنظيم برامج الرتبية اخلاصة  اإلدارةتزويد الطالبات مبعلومات شاملة عن مفهوم 

 ،لكة العربية السعوديةاملماخلاصة بالرتبية اخلاصة يف  واألنظمةاللوائح ، مهارات إعداد ادارة وتنظيم برامج الرتبية اخلاصة 
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دارس العادية ها ، وعالقة برامج الرتبية اخلاصة بكل من : املبرامج الرتبية اخلاصة وطرق تطبيق إلدارة هارات القيادية الضروريةامل

 .،معاهد الرتبية اخلاصة ،اجملتمع ،األسرة، والتالميذ

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 .االدارة التعليمية : خصائصها وميادينها –الدارة افهوم م -

مهام  -مهماتها -متطلباتها –مسؤولياتها  –إدارة برامج الرتبية اخلاصة : أمناطها  -

 وحدة الرتبية اخلاصة باإلدارات التعليمية .

2 4 

 2 1 .  التخطيط الرتبوي والتعليمي لذوي االحتياجات اخلاصة -

 2 1 . امناطها يف ادارة الرتبية اخلاصة، خصائصها ،  ةمفهوم القيادة الرتبوي -

 2 1 . اساليب االشراف الرتبوي يف الرتبية اخلاصة -

 2 1 ؤثرة يف االدارة التعليميةاملالعوامل و -وامناطه  هانواع -أهميته : التنظيم االداري  -

مهارات التنظيم  –درسة يف التنظيم املدور  - الدمج سدرسية يف مداراملدارة اهداف اال -

 . مبادئ التنظيم االداري –عناصر التنظيم 

1 2 

يف عاهد وبرامج الرتبية اخلاصة ملالقواعد التنظيمية : تنظيم برامج الرتبية اخلاصة  -

 . ت ادارة وتنظيم برامج الرتبية اخلاصةالقضايا ومشك -اململكة العربية السعودية 

2 4 

 هاسباب–انواعه  -مفهومة  –الصراع التنظيمي  - إدارة فرق العمل التنظيمي واالداري -

 . ودور االدارة يف ادارة الصراع - واثاره–مراحلة  -

2 4 

 2 1 . عملية اختاذ القرارات يف العمل االداري -

عالقة برامج الرتبية اخلاصة بكل من : املدارس العادية ،معاهد الرتبية اخلاصة  -

  .،اجملتمع ،األسرة، والتالميذ

 عالقة إدارة الرتبية اخلاصة بأولياء األمور واملعلمني واملدارس . -

2 4 

 2 1 ادارة اجلودة الشاملة يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة -

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .12
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 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ساعات 3 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .14
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم م
 المعرفة 1

 .االدارة التعليمية : خصائصها وميادينها –الدارة افهوم م - 1-1

 –مسؤولياتها  –إدارة برامج الرتبية اخلاصة : أمناطها  -

مهام وحدة الرتبية اخلاصة باإلدارات  -مهماتها -متطلباتها

  التعليمية .
 

 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 احلوار واملناقشة  -

 االنشطة واملشروعات  -

 النمذجة  -

 احملاضرة  -

 العصف الذهين  -

  العروض -
  التدريس بالتفكري -

  البحث واالستنتاج -
 

 االختبارات  -

الشفوية  -

 والتحريرية

 املالحظة -

 املناقشات  -

التكليفات   -

ملفات   -العملية  

  االجناز

 (  البحث )تقرير  -

 .  التخطيط الرتبوي والتعليمي لذوي االحتياجات اخلاصة - 1-2
امناطها يف ادارة ، خصائصها ،  ةمفهوم القيادة الرتبوي 1-3

 الرتبية اخلاصة
 . اساليب االشراف الرتبوي يف الرتبية اخلاصة - 1-4

العوامل و -وامناطه  هانواع -أهميته : التنظيم االداري  - 1-5

 ؤثرة يف االدارة التعليميةامل

درسة املدور  - الدمج سدرسية يف مداراملاهداف االدارة  - 1-6

 مبادئ –مهارات التنظيم عناصر التنظيم  –يف التنظيم 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم م
عاهد ملالقواعد التنظيمية : تنظيم برامج الرتبية اخلاصة  1-7

 -يف اململكة العربية السعودية وبرامج الرتبية اخلاصة 

 . ت ادارة وتنظيم برامج الرتبية اخلاصةالقضايا ومشك

الصراع التنظيمي  - إدارة فرق العمل التنظيمي واالداري - 1-8

ودور  - واثاره–مراحلة  - هاسباب–انواعه  -مفهومة  –

 . االدارة يف ادارة الصراع

عالقة برامج الرتبية اخلاصة بكل من : املدارس العادية  - 1-9

  .،معاهد الرتبية اخلاصة ،اجملتمع ،األسرة، والتالميذ

عالقة إدارة الرتبية اخلاصة بأولياء األمور واملعلمني  -

 واملدارس .

 االحتياجات اخلاصةادارة اجلودة الشاملة يف تعليم ذوي  - 1-10

 المهارات المعرفية 2
يف إدارة الرتبية  التمييز بني أمناط القيادة الرتبوية  - 2-1

 اخلاصة .

 التعلم الفردي  -

 التعلم التعاوني  -

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

 املشروعات واالنشطة  -

 لعب االدوار  -

 العصف الذهين  -

 التدريس التشخيصي  -

 احلوار واملناقشة  -

 التدريس املصغر    -

الختبارات ا -

 النصفية والنهائية 

 املالحظة  -

السجالت  -

  الرتاكمية 

االعمال الفردية  -

 واجلماعية

 

املقارنة بني اإلدارة التعليمية وإدارة برامج الرتبية  - 2-2

 اخلاصة
تطبيق اجلودة الشاملة يف تعليم ذوي اإلحتياجات  - 2-3

 اخلاصة 
 حتليل أسباب الصراع التنظيمي واإلداري  - 2-4

تلخيص عالقة برامج الرتبية اخلاصة بكل من  - 2-5

 املدارس ،املعاهد ،األسرة ،اجملتمع .

القدرة على  التفكري املنطقي واالستنتاجي يف  - 2-6

 مشكالت ادارة وتنظيم برامج الرتبية اخلاصة .

 المسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وتحمل  3
 التعلم التعاوني  - اإلنتماء للمجموعة - 3-1

 احلوار واملناقشة  -

 األنشطة واملشروعات  -

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل املشكالت  -

 بطاقات املالحظة  -

 االستبانات  -

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

املشروعات  -

 اجلماعية 

 القدرة على التعلم الذاتي  - 3-2

 احملافظة على املمتلكات العامة  - 3-3

 املشاركة اجملتمعية - 3-4

 العالقة مع االخرين - 3-5

 .القرار واختاذ صنع مهارة - 3-6
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم م
حضور املؤمترات  - مساعدة االخرين - 3-7

 والندوات 

االهتمام  -

 مبشكالت الزمالء 

مدى متاسك  -

 اجلماعة
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 التعلم الفردي  - مهارات التذكر العددي - 4-1

 املناقشة واحلوار  -

 حل املشكالت  -

 الزيارات امليدانية  -

 استخدام احلاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 املشروعات اجلماعية -

االختبارات  -

 القصرية والنهائية 

 بطاقات املالحظة  -

 اختبارات االداء  -

 املناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

استبانات قياس  -

 املهارات

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

 مهارة استخدام التطبيقات والربجميات  - 4-4

 االستنتاج  العددي - 4-5

 مهارات التطبيق  - 4-6

 مهارة التفسري والتحليل  - 4-7

 االستنتاج  العددي  - 4-8

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 الثامن   نصفياختبار  - 1

2 
،  مع كتابة تقرير    )زيارة منشأة ومطابقتها مع مفردات املقرر تكليفات -

 ربوينت(بو وعرضحبث 

 ( االلتزام واملشاركة( -

على مدار 

 الدراسي الفصل

15% 

3 
الفصل  نهاية االختبار النهائي -

 الدراسي

60% 

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكاديمي  .ر
ترتيبات إتاحة 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 يف األسبوع ( 6الساعات املكتبية )التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها يف جدول  -
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 . التواصل عرب الربيد الكرتوني  واهلاتف -
 مصادر التعّلم .بب

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

(، القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ، 2012األمانة العامة للرتبية اخلاصة ) -

 األمانة العامة للرتبية اخلاصة ، الرياض .مطابع 

 ،مكتبة الفالح، عمان. 1(، تنظيم وإدارة مؤسسات الرتبية اخلاصة ، ط2005غريب ، عواد) -

تطبيقات على مؤسسات  –(، اجبديات  اإلدارة واإلشراف الرتبوي 2012مريزا، هند، ومريزا ،هنية، اجلماعي، مريم) -

 ،دار الزهراء .  1لسعودية ،طالرتبية اخلاصة باململكة العربية ا

 ، دار الزهراء، الرياض . 1(، إدارة مؤسسات الرتبية اخلاصة ،ط2012عزازي ،فاتن ،ومصطفي ،والء ) -

 ، دار الزهراء ، الرياض .1(، اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة، ط2012الببالوي ،إيهاب ) -

 ،  دار املسرية ، األردن . 1ة اخلاصة يف ضوء معايري اجلودة ،ط(، اإلدارة واإلشراف يف الرتبي2015اجلالمدة ، فوزية ) -

 (، اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة، دار الزهراء ، الرياض .2013سليمان ،عبد الرمحن، ومراد، حممد ) -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

(، القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم ، 2012اصة )األمانة العامة للرتبية اخل -

 مطابع األمانة العامة للرتبية اخلاصة ، الرياض .

 ،مكتبة الفالح، عمان. 1(، تنظيم وإدارة مؤسسات الرتبية اخلاصة ، ط2005غريب ، عواد) -

تطبيقات على مؤسسات  –(، اجبديات  اإلدارة واإلشراف الرتبوي 2012ريم)مريزا، هند، ومريزا ،هنية، اجلماعي، م -

 ،دار الزهراء .  1الرتبية اخلاصة باململكة العربية السعودية ،ط

 ، دار الزهراء، الرياض . 1(، إدارة مؤسسات الرتبية اخلاصة ،ط2012عزازي ،فاتن ،ومصطفي ،والء ) -

 ، دار الزهراء ، الرياض .1واإلشراف يف الرتبية اخلاصة، ط(، اإلدارة 2012الببالوي ،إيهاب ) -

 ملسرية ، األردن ،  دار ا1(، اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة يف ضوء معايري اجلودة ،ط2015اجلالمدة ، فوزية ) -

 الرياض .(، اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة، دار الزهراء ، 2013سليمان ،عبد الرمحن، ومراد، حممد ) -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

هـ 1434ذو الحجه  18-17م الموافق 2013تشرين اول  23 – 22مؤتمر التربية الخاصة وصعوبات التعلم في الوطن العربي يومي  -

 االردن  –جامعة اليرموك  –كلية التربية  -

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/posts/399433  
  http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspxمركز الملك سلمان ألبحاث االعاقة    -

http://daesn.org/posts/399433
http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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 . الخليج أطفال موقع -
 . الخاصة االحتياجات لذوي العربي الملتقى موقع -

 .والتعليم التربية وزارة الخاصة التربية موقع     -

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

 . الربامج التعليمية  احلاسوبية يف جمال ذوي اإلحتياجات اخلاصة  -

 المرافق المطلوبة .تت
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(: .7
 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة اجملهزة احملاضرات حجرات -

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

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

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تت
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ثث

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

 املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .جج

 هيئة التدريس عن تدريس املقرر.التقارير اليت يعدها عضو   -

 النقاش مع الزمالء وحماولة تطوير اساليب تقديم املقرر .  -

 اإلختبارات .  -

 إجراءات تطوير التدريس: .حح
االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط الضعف يف العملية  -

 التعليمية .
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استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات   -

 واملهارات اخلاصة باملقرر .  

 متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق باملنهج ، حتى ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي     -

 معات اخرى .تبادل اخلربات مع جا   -

 حضور املؤمترات واملشاركة . -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .خخ

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

 .هلم وتصحيحها اعدادها مت مناقشة الطالب يف ما مت تكليفهم من اعمال واليت -

 تقوميهم. نتائج على الطالب اطالع -

 منوذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات الطالب .    -

 املقارنات املرجعية .    -

 . هيئة اعضاء بني املتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .دد
 دراسة حتليلية لنتائج تقييم املقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -

 معدالت الطلبة.  -

 السجالت الرتاكمية للطلبة .  -

  . راعداد التقارير الفصلية للمقر -

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

  .د/ ناهل الشريف: اعداد .                                        د/ محمد الحويطي اسم منسق البرنامج:

 1440- 1-24 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
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 مناهج ذوي االحتياجات الخاصة وأسس بنائها :   اسم المقرر:  

 .............................................................. رمز المقرر:  
 

 

 

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم المؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24:   تاريخ التوصيف

 قسم الرتبية اخلاصة     –كلية الرتبية           : القسم -لكليةا

 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ح
 مناهج ذوي االحتياجات الخاصة وأسس بنائها . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .21
دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية  . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .22

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

 األوىل املستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .23
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .24
 وجدال ت. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .25
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .26



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

87 

 

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع
 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  باملراسلة .ق
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ر
 

 تعليقات:

 األهداف .خ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ــة ومكوناتها يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملعلومات عن     - مناهج ذوي االحتياجات اخلاصـــــــــــــــ

وأهداف  ، فئات الرتبية اخلاصــةمن  وكيفية تصــميمها وتطويرها يف ضــوء خصــائص كل فئة  ، وأســس بنائها

ــة   ،األســــاس الســــيكولوجي لبناء مناهج غري العاديني ،ومفهوم املنهج لغري العاديني وأهدافه و ،الرتبية اخلاصــ

احتياجات غري العاديني يف املناهج الدراسية  ، خصائص فئات غري العاديني العقلية واجلسمية واالنفعالية واملهنية   

تحليل السلوك على التعرف  و معهم، أســاليب التواصــل والتفاعل ، و  خصــائصــهم املختلفة اخلاصــة بهم يف ضــوء  
دارة صفوف التربية الخاصةو الصفي وتعديله  طبيعة احملتوى هم ، واألســـاس االجتماعي والفلســـفي لبناء مناهجو ا 

 .   غري العاديني التعرف على عناصر مناهجو ،املقدم مبناهج مدارس الرتبية اخلاصة بتعليم غري العاديني 

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

 . الزمالء مع اخلطة مراجعة -

  . املقرر تعلم يف الطالب يواجهها  اليت الصعوبات دراسة -
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 . النتائج مراجعة -

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

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

   . تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت اليتاالستخدام املتزايد للمواد واملراجع  -

    .حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة فى جمال التخصص يفالتغيريات  -

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

 تفعيل اسرتاتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 حلقة نقاش مع اساتذة املقرر حول تقويم املادة -

 .  املادة تقويم حول الطالب مع نقاش حلقة -

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:

مناهج ذوي االحتياجات اخلاصة ومكوناتها وأسس يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملعلومات عن    

 ،وأهداف الرتبية اخلاصة  ، فئات الرتبية اخلاصةمن  وكيفية تصميمها وتطويرها يف ضوء خصائص كل فئة ، بنائها

خصائص فئات غري العاديني  ،وجي لبناء مناهج غري العاديني األساس السيكول،ومفهوم املنهج لغري العاديني وأهدافه و

احتياجات غري العاديني يف املناهج الدراسية اخلاصة بهم يف ضوء خصائصهم ، العقلية واجلسمية واالنفعالية واملهنية 

دارة و تحليل السلوك الصفي وتعديله على التعرف  و معهم، أساليب التواصل والتفاعل، و  املختلفة  صفوف التربية الخاصةا 
طبيعة احملتوى املقدم مبناهج مدارس الرتبية اخلاصة بتعليم غري هم ، واألساس االجتماعي والفلسفي لبناء مناهجو

 .   التعرف على عناصر مناهج غري العادينيو ،العاديني 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

طرق تكييفها   –خطواتها  -عناصررررها –أهدافها  –مناهج غير العاديين : مفهومها  -

 وتعديلها .

1 3 

 3 1 احتياجات غير العاديين في المنهج الدراسي .                                            -خصائص فئات غير العاديين   -

)ب( األسررراس االجتماع ) (  أسرررس بناء مناهج غير العاديين : )أ( األسررراس النفسررري 

 األساس الفلسفي .

1 3 

 6 2 أساليب التواصل والتفاعل مع فئات غير العاديين بالمنهج الدراسي .   -

 3 1 طبيعة المحتوى المقدم بمناهج غير العاديين.    -المدارس الخاصة بغير العاديين  -
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 3 1 تحليل مناهج غير العاديين .    -مكونات منهج غير العاديين   -

 3 1 تطبيقات على تحليل مناهج غير العاديين .   -   

 3 1 مناهج التعليم القائمة على النشاط لغير العاديين .   -   

 3 1 التخطيط للتعليم الفردي بمناهج غير العاديين )البرنامج التربوي الفردي( .   -

 3 1 تصميم وبناء وتطوير مناهج غير العاديين .   -

 3 1 . إدارة صفوف التربية الخاصة –تحليل السلوك الصفي وتعديله  -

: ذوي اإلعاقة السمعية ، األساليب التربوية والعالجية لذوي االحتياجات الخاصة -

السلوكية و ذوي اإلعاقة البصرية ، ذوي اإلعاقة الجسمية ، ذوي االضطرابات 

 االنفعالية، ذوي الصعوبات التعليمية ، واألطفال الموهوبين و المتفوقين .

3 9 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -الدراسة عدد ساعات  .18
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .19
 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني 

 : 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.ثانياً  -
قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على ثالثاً  -

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 -عناصرها –أهدافاا  –: مفاوماا  مناهج غير العاديين - 1-1
 . طرق تكييفاا وتعديلاا  –خطواتاا 

 التعلم التعاوني  -
 لعب االدوار  -

 االختبارات  -
 الشفوية  -
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
احتياجات غير العاديين   -خصائص فئات غير العاديين   - 1-2

  .                                         في المناج الدراسي 

 التعلم التعاوني  -
 لعب االدوار  -
 الحوار والمناقشة  -
 االنشطة والمشروعات  -
 النمذجة  -
 المحاضرة  -
 العصف الذهني  -
  العروض -

 المالحظة -
 المناقشات   -

التكليفات   -
 العملية  

 ملفات االنجاز  -
 (البحث )تقرير   -

)أ( األساس النفسي  )ب(  :أسس بناء مناهج غير العاديين  1-3
 .األساس االجتماع )ج( األساس الفلسفي 

أساليب التواصل والتفاعل مع فئات غير العاديين بالمناج  - 1-4
 الدراسي .  

 تحليل مناهج غير العاديين    -مكونات مناج غير العاديين   - 1-5

 مناهج التعليم القائمة على النشاط لغير العاديين .   - 1-6

)البرنامج التخطيط للتعليم الفردي بمناهج غير العاديين  - 1-7
 .  التربوي الفردي( 

التربية  إدارة صفوف -تحليل السلوك الصفي وتعديله  - 1-8
 . الخاصة

ذوي  األساليب التربوية والعالجية لذوي اإلحتياجات الخاصة - 1-9
اإلعاقة السمعية ، ذوي اإلعاقة البصرية ، ذوي اإلعاقة 
الجسمية ، ذوي االضطرابات السلوكية و االنفعالية، ذوي 
 الصعوبات التعليمية ، واألطفال الموهوبين و المتفوقين .

 المعرفيةالمهارات  2
 التعلم الفردي  - القدرة على الفام والتذكر  - 2-1

 التعلم التعاوني  -
 ورش العمل  -
 التكليفات االسبوعية  -
 المشروعات واالنشطة  -
 لعب االدوار  -
 العصف الذهني  -
 التدريس التشخيصي  -
 الحوار والمناقشة  -
 التدريس المصغر    -

االختبارات النصفية 
 والناائية 

 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
 القدرة على التلخيص - 2-6
 القدرة على التصور - 2-7
 ماارة كتابة التقارير والمقاالت العلمية واألبحاث - 2-8

 ماارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 بطاقات المالحظة  - التعلم التعاوني  - اإلنتماء للمجموعة - 3-1
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 الحوار والمناقشة  - القدرة على التعلم الذاتي  - 3-2

 األنشطة والمشروعات  -
 النمذجة -
 لعب األدوار  -
 حل المشكالت  -
حضور المؤتمرات  -

 والندوات 
 

 االستبانات  -
مالحظة التعلم  -

 التعاوني 
المشروعات  -

 الجماعية 
االهتمام بمشكالت  -

 الزمالء 
مدى تماسك  -

 الجماعة

 المحافظة على الممتلكات العامة  - 3-3
 المشاركة المجتمعية - 3-4
 العالقة مع االخرين - 3-5
 .القرار واتخاذ صنع ماارة - 3-6
 مساعدة االخرين - 3-7

 االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية مهارات 4
 التعلم الفردي  - ماارات التذكر العددي - 4-1

 المناقشة والحوار  -
 حل المشكالت  -
 الزيارات الميدانية  -
 استخدام الحاسوب  -
 التعلم التعاوني  -
 لعب األدوار  -
 ورش العمل  -
 المشروعات الجماعية -

االختبارات القصيرة  -
 والناائية 

 بطاقات المالحظة  -
 اختبارات االداء  -
 المناقشات الشفوية  -
التكليفات  -

 االسبوعية 
استبانات قياس  -

 الماارات

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

 ماارة استخدام التطبيقات والبرمجيات  - 4-4

 االستنتاج  العددي - 4-5
 ماارات التطبيق  - 4-6
 ماارة التفسير والتحليل  - 4-7
 االستنتاج  العددي  - 4-8

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 الثامن   نصفياختبار  - 1

2 
 تكليفات )الواجبات املنزلية ، املهام  ، وعرض بوربوينت( -

 (االلتزام واملشاركة ( -
على مدار 

 الدراسي الفصل

15% 

3 
نهاية الفصل  االختبار النهائي -

 الدراسي

60% 

 األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ز
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ترتيبات إتاحة 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 يف األسبوع ( 6يف جدول الساعات املكتبية )التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها  -

 . التواصل عرب الربيد الكرتوني  واهلاتف -
 مصادر التعّلم .ثث

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 , دار الهكرم (: مناهج ايساليب التدريل في التربيي الخاصي .    2013جمال الخطيب , امنى الحديدي , مني )  -

 .   ارردن .   عمان  

 للنشر(: تخطيط المناهج اصياغتها.   عمان: دار الحامد 2008عبد اللطيف حسين فرج) -

 (: المناهج .   عمان : دار الهكر.  2004فتحي يانل ااخران) - 

 يسسها .   تخطيطها .   تقايمها  , دار النهضي العربيي ,  –م (: المناهج  1996يحيى هندام اجابر عبد الحميد  )    -

 القاهرة .   جمهاريي مصر .     

 ,الشارقي.  دالي اإلمارات .   ,مطبعي الهالح (: المناهج اارساليب في التربيي الخاصي1995غانم البسطامي)  -
-  Switlick, D.   M.   (1997): Curriculum modifications and adaptations.   In D.  F.             

- Bradley & M.  E.   King-Sears & D.   M.   Switlick (Eds.  ), Teaching students in                       

     inclusive settings (pp.   225-239).   Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.   

- King-Sears, M.   E.   (2001): Three steps for gaining access to the general     

    education curriculum for learners with disabilities.   Intervention in School and    

    Clinic, 37(2), 67- 76.    

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

 , دار الهكرم (: مناهج ايساليب التدريل في التربيي الخاصي .    2013جمال الخطيب , امنى الحديدي , مني ) 

 .   ارردن .   عمان  

 للنشر(: تخطيط المناهج اصياغتها.   عمان: دار الحامد 2008عبد اللطيف حسين فرج) -

 (: المناهج .   عمان : دار الهكر2004فتحي يانل ااخران)  -

 يسسها .   تخطيطها .   تقايمها  , دار النهضي العربيي ,  –م (: المناهج  1996يحيى هندام اجابر عبد الحميد  )    -
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 القاهرة .   جمهاريي مصر .     

 

 

  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

ذو احلجه  18-17م املوافق 2013تشرين اول  23 – 22 الوطن العربي يومي مؤمتر الرتبية اخلاصة وصعوبات التعلم يف -

 االردن  –جامعة الريموك  –كلية الرتبية  -هـ 1434

  http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspxمركز امللك سلمان ألحباث االعاقة       -

 موقع أطفال اخلليج. -

 موقع امللتقى العربي لذوي االحتياجات اخلاصة. -

 موقع الرتبية اخلاصة وزارة الرتبية والتعليم.    -

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

 احلاسوبية والربجميات يف جمال ذوي االحتياجات اخلاصة . الربامج التعليمية  -

 المرافق المطلوبة .جج
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(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .10

 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة اجملهزة احملاضرات حجرات -

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

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

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذ

http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .رر
توزيع استبانات تقييم املقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر  -

 الطالبات. 

 املقابالت الشخصية.املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .زز

 التقارير اليت يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس املقرر.  -

 النقاش مع الزمالء وحماولة تطوير اساليب تقديم املقرر .  -

 اإلختبارات .  -

 إجراءات تطوير التدريس: .سس
استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط الضعف يف العملية االستفادة من  -

 التعليمية .

استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات   -

 واملهارات اخلاصة باملقرر .  

 متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق باملنهج ، حتى ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي     -

 تبادل اخلربات مع جامعات اخرى .   -

 حضور املؤمترات واملشاركة . -
أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .شش

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

 .هلم وتصحيحها اعدادها مناقشة الطالب يف ما مت تكليفهم من اعمال واليت مت -

 ميهم.تقو نتائج على الطالب اطالع -

 منوذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات الطالب .    -

 املقارنات املرجعية .    -

 . هيئة اعضاء بني املتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .صص
 دراسة حتليلية لنتائج تقييم املقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -

 معدالت الطلبة.  -

 السجالت الرتاكمية للطلبة .  -
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  . راعداد التقارير الفصلية للمقر -

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

 إعداد / ناال يبا العال                                                           . اسم منسق البرنامج:

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

96 

 

 توصيف المقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

   قضايا ومشكالت يف اإلدارة الرتبوية اسم املقرر:  

 رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: م2018سبتمرب   -هـ  1440حمرم  تاريخ التوصيف:

 .كلية الرتبية / قسم اإلدارة والتخطيط                 : القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه     .د
 ا ومشكالت يف اإلدارة الرتبوية  قضاي . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعتني . عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة: . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

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

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

 %80 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .1
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .2

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .3

    

  النسبة:  باملراسلة .4

    

 %20 النسبة: √ أخرى تذكر .5
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 تعليقات:

 األهداف .ذ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

مناقشة أهم القضايا واملشكالت اليت تواجه االدارة الرتبوية  وذلك بغرض القاء الضوء عليها و مناقشة احللول  اليت 

 ميكن اقرتاحها  للتعامل مع تلك املشكالت ، من خالل : 

 -تزويد الطالب بأهم املعارف اخلاصة مبشكالت االدارة الرتبوية من حيث : -

 عتها ، درجة ظهورها .مفهومها ، أنواعها ، طبي -1

 تعريف الطالب باملفاهيم اإلدارية اخلاصة مبشكالت اإلدارة الرتبوية . -2

 التدرب على أساليب حل املشكالت . -3

 إدراك أهمية استخدام أساليب حل املشكالت حسب طبيعتها ونوعيتها . -4

 ت املستقبلية .تدريب الطالب على تطبيق أساليب حل املشكالت اليت درسها على املشكال -5

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

املتعلقة باملقرر وتقنيات حل املشكالت من قبل الطالب ، وتلخيص بعض الفصول استخدام اجملالت العلمية وترمجة املواضيع 

 يف املواضيع احلديثة ذات العالقة وعرضها من قبل الطالب ومناقشتها كمجموعة حوار وتقييم من اجلميع .

 دليل الربنامج(.  التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة وصف المقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:

 

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

 عرض ألهم القضايا والمشكالت التي تواجه النظام التعليمي السعودي :

 ادارة الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي . -

 وربطها بسوق العمل . ندرة التخصصات التقنية -

 ما يستجد من قضايا  إدارية تعليمية في المؤسسات التعليمية. -

4 8 
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نظريات االدارة التربوية وتطبيقاتها في مواجهة المشكالت االدارية بالمؤسسات  -

 التعليمية

4 8 

عرض مهارات الطالب البحثية في تحديد أهم القضايا و المشكالت في اإلدارة 

 التربوية.  

3 6 

 قضايا معاصرة :

 إدارة المعرفة . -

 مجتمع المعرفة . -

 االدارة االلكترونية . -

4 8 

 2 1 اختبار نهائي. -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 اتساع 3 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3

 

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

 : 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.ثانياً  -

دريسها لتشكل املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم ثالثاً  -
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapمنهج املقرر  خريطة
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

أن يتعرف املفاهيم احلديثة واألساليب املتبعة يف  - 1-1

التعامل مع املشكالت اإلدارية يف االدارة الرتبوية حسب 

 .وأنواعهاطبيعتها 

 احملاضرة. -

 املناقشة اجلماعية. -

تقديم حلقات   -

نقاش من قبل 

 الطالب.

 دراسة احلاالت  -

 التقويم اجلماعي  -

الواجبات الطالبية -

 بعد عرضها وتقدميها
ن يفهم الفرق بني املشكلة اإلدارية ، والفروق بني بني  ا- 1-2

املشكلة األدائية واالنسانية واحملتملة وطرق اختاذ 

 احللول.
 املهارات املعرفية 2

 دراسات احلالة . - تنمية القدرة على حتليل املشكالت. - 2-1
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اكساب الطالب القدرة على التفكري املنطقي  - 2-2

واالستنتاجي واالحتمالي للمشكالت يف احلاضر 

 واملستقل .

 النقاشات . -

 متثيل األدوار . -

 التعلم التعاوني . -

 التطبيقات العملية. -

دراسة وحتليل بعض 

 املشكالت القائمة.

التدريب العملي يف  -

 احملاضرة.

 األسئلة الشفوية -

املشاركة يف   -

 املناقشات.

 االختبارات التحريرية -

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تنمية القدرة على العمل اجلماعي والعمل يف جمموعات. - 3-1

 اآلخرين.تطبيق مبادئ العالقات االنسانية مع  -
 التعلم التعاوني. -

التكليفات  -

والواجبات 

 اجلماعية.

املناقشات اجلماعية  -

. 

استخدام أسلوب  -

 املناظرات .

 متثيل األدوار.    -

والبحوث  التقارير-

 املكتبية

 املقابالت. -

 تقييم املناقشات -
 التدرب على تقبل النقد البناء . - 3-2

 احرتام آراء اآلخرين وتقبل الراي اآلخر -

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تنمية القدرة على استخدام احلاسب و الربيد  - 4-1

 االلكرتوني.
اعطاء التكليفات  -

 والواجبات.

االسئلة عرب الربيد  -

 االلكرتوني.

 املشروعات الصغرية.

االختبارات  -

 الشفوية.

 مناقشات . -

 
والعرض والنقد ملا يتم اجادة اساليب التلخيص  - 4-2

 عرضه  على البوربوينت

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

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

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

 %20 طوال الفصل  املشاركة الفاعلة واحلضور  و حتضري بعض االنشطة - 1

2 

حتضري أوراق عمل كاملة شاملة )حبوث مكتبية موثقة ( لغرض االلقاء يف  -

 عروض توضيحية
من  إبتداءا

االسبوع 

 اخلامس

40% 
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3 
نهاية الفصل  التحريرياالمتحان  -

 الدراسي

40% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم  .س
ترتيبات إتاحة 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(.  
 أسبوعيا( ساعات 6) بواقع

 مصادر التعّلم   .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

اإلدارة التعليمية واملدرسية، نظريات وممارسات يف اململكة  العربية   2011- 1422آل ناجي ، حممد بن عبد اهلل/  -1

 السعودية ، الطبعة الرابعة ، جدة ، مطبعة السروات . 

 وظائف وقضايا معاصرة يف اإلدارة الرتبوية ، عمان ، دار احلامد للنشر والتوزيع.،  2007محادات ، حممد حسن ،  -2

 م احلل االبتكاري للمشكالت ، اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع .2007الصرييف ،حممد  -3

، القاهرة ،  طريقة ابداعية حلل املشكالت اإلدارية، ترمجة ، توفيق ، عبد الرمحن 100م( 2008هيجنز،جيمس )

 .مركز اخلربات املهنية لإلدارة 

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

( دراسات تطبيقية يف جمال إدارة األزمات و التفاوض ، القاهرة ، ايرتاك للطباعة      2009حواش ، مجال ) -1

 والنشر.

منهج املهارات القيادية : تنمية التفكري االبداعي للقيادات اإلدارية ،  الطبعة  الثالثة م( 2003توفيق ،عبد الرمحن ) -2

 ،القاهرة ، مركز  اخلربات املهنية .

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

باألداء البشري ، ترمجة أمحد عال ، مراجعة وتقديم وراء التدريب إحداث اسرتاتيجيات االرتقاء  ردنوبل، وليام ج ، ما -

 ( سلسلة إصدار بيمك ، القاهرة .8، توفيق ،عبد الرمحن ، )

- Ksu.edu.Sa/almdhwab/Documents.www.Faculty  

 موقع مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج . -

 املدجمة: . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات4
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Hoy,W.K.and Misbed,CG,Educational Administration;Theory,Reserch,and Practice.New 

York; Random Honse.Inc.1998 

 المرافق المطلوبة   .خخ
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(: .1
 مقعدا( . 20قاعة بعدد )مباني ) -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 .اجهزة حاسب آلي  -

 جهاز عرض وسبورة الكرتونية -

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

 . خط نت -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره    .ضض
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  .11

 حتليل ومراجعة األداء واستخالص النتائج من االختبارات  و التقارير .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .12
 تشجيع روح املبادرة واملبادأة بني أعضاء هيئة التدريس جتاه جتويد مفردات املقرر . -

 أعضاء هيئة التدريس والطالب جتاه مفردات املقرر. العصف الذهين حول آراء املنسوبني من -

 تقارير الكفاية السنوية اليت يعدها القسم . -

 التقويم الذاتي للمقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .13
 تكليفات دورية ومناقشات وحضور وورش  العمل لتطوير األداء . -

 التدريسية و البحثية .تشجيع اعضاء هيئة التدريس على االلتحاق بربامج تنمية القدرات  -

 حتليل نتائج  البحوث التطبيقية املنشورة يف جمالت علمية عاملية متخصصة . -
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 تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقديم بعض مفردات املقرر. -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .14

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تصحيح مجاعي من قبل أعضاء هيئة التدريس . -

 مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة بالقسم . -

 ر بالقسم قبل رفع النتيجة النهائية .تدقيق الكشوف النهائية من قبل عضو هيئة تدريس آخ -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .15

 تكليفات دورية ومناقشات وحضور ورش العمل  ذات العالقة . -

 القيام باملراجعة الدورية من قبل جلنة اجلودة واالعتماد األكادميي بالقسم . -

 ر التعلم اخلاصة باملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال .حتديث مصاد -
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيف المقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
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              لذوي االحتياجات اخلاصة تعديل السلوك اسم المقرر:  

 .............................................................. رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم المؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24:   تاريخ التوصيف

 قسم الرتبية اخلاصة     –   كلية الرتبية        : القسم -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ر

              لذوي االحتياجات اخلاصة تعديل السلوك . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .27
 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .28
 دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .29

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

 املستوى األول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .30
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .31
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .32
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .33

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش
 

   

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

  النسبة:  باملراسلة .خ
    

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

 األهداف .ز
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

وتطبيقها لتعديل السلوك االنساني للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة  وتزويد الطالب مبعلومات عامه عن اساليب تعديل السلوك 

الطلبة  السلوكية بواقع حياة باألساليبحتياجات اخلاصة، وربط معرفة الطلبة على املشكالت السلوكية لدى االطفال ذوي اإل

 . ذوي االحتياجات اخلاصة العملية

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

 . الزمالء مع اخلطة مراجعة -

  . املقرر تعلم يف الطالب يواجهها  اليت الصعوبات دراسة -

 . النتائج مراجعة -

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

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

   . تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت اليتاالستخدام املتزايد للمواد واملراجع  -

    .حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة فى جمال التخصص يفالتغيريات  -

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

 تفعيل اسرتاتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 ساتذة املقرر حول تقويم املادةحلقة نقاش مع ا -

   املادة تقويم حول الطالب مع نقاش حلقة -

 بناء وتطبيق خطط تعديل السلوك . -

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ذ
 وصف عام للمقرر:

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

لتعديل السلوك االنساني للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة  وتزويد الطالب مبعلومات عامه عن اساليب تعديل السلوك وتطبيقها 
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الطلبة  السلوكية بواقع حياة باألساليبحتياجات اخلاصة، وربط معرفة الطلبة على املشكالت السلوكية لدى االطفال ذوي اإل

 . ذوي االحتياجات اخلاصة العملية

 
 
 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 تعديل السلوك : مفهومه ، نشأته ،  و تطوره . -

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 زيادة السلوك المرغوب فيه ) التعزيز وانواعه والعوامل التي تؤثر به( -

 3 1 تقليل السلوك غير المرغوب فيه)العقاب وانواعه واجراءاته(. -

السلوك )ضبط المثير والتلقين واالخفاء والتسلسل والتشكيل تشكيل  -

 والنمذجة(

1 3 

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

الفردي، الخط القاعدي وعناصره، الصدق الداخلي والخارجي، تحليل 

 البيانات وتفسيرها.

2 6 

االحتياجات الخاصة:  المشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال ذوي -

 النسحاب االجتماعي .السلوك العدواني....الخ

2 6 

األساليب العالجية المتبعة في تعديل سلوك األطفال من ذوي االحتياجات  -

 الخاصة:

تطبيق اإلجراءات المستندة إلى األساليب اإليجابية والسلبية في تعديل  -

 السلوك.

 الكالسيكي في تعديل السلوك.تطبيق اإلجراءات المستندة إلى اإلشراط  -

 تطبيق أساليب العالج السلوكي المعرفي في تعديل السلوك. -

3 9 

 3 1 تقييم برامج تعديل السلوك. -

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .22
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 المعتمدةالساعات 
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 ساعات3 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .24
 التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات 

 : 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.ثانياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها: ثالثاً  -

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

أن يتعرف الطالب على مفهوم السلوك وأسسه النظرية  - 1-1

 والتجريبية
 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 احلوار واملناقشة  -

 االنشطة واملشروعات  -

 النمذجة  -

 احملاضرة  -

 العصف الذهين  -

  العروض -
  التدريس بالتفكري -

  البحث واالستنتاج -
 

 االختبارات  -

الشفوية  -

 والتحريرية

 املالحظة -

 املناقشات  -

التكليفات   -

ملفات   -العملية  

  االجناز

 (  البحث )تقرير  -

كيفية استخدام األساليب أن يتعرف الطالب على  - 1-2

املختلفة لتعديل السلوك لكل من العاديني وذوي 

 .اخلاصة االحتياجات

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

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

تعديل السلوك وعلى املشكالت السلوكية الشائعة لدى 

 ذوي االحتياجات اخلاصة

 ان يتقن الطالب بناء برنامج لتعديل سلوك االطفال املعوقني - 1-5

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

 ان يتعرف الطالب على طرق خفض السلوك غري املرغوب - 1-7

 بني السلوك السوي والسلوك الشاذ  بمييز الطالان  - 1-8

 المهارات المعرفية 2
 التعلم الفردي  - مناذج تعديل السلوكأن يقارن الطالب بني  - 2-1

 التعلم التعاوني  -

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

الختبارات ا -

 النصفية والنهائية 

 املالحظة  -

الطالب برنامج لتعديل سلوك االطفال  يطبقان  - 2-2

 املعوقني
 اسرتاتيجيات تعديل السلوكالطالب  يصنفان  - 2-3
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 املشروعات واالنشطة  - بني السلوك السوي والسلوك الشاذ  بمييز الطالان  - 2-4

 لعب االدوار  -

 العصف الذهين  -

 التدريس التشخيصي  -

 احلوار واملناقشة  -

 التدريس املصغر    -

السجالت  -

  الرتاكمية 

االعمال الفردية  -

 واجلماعية

 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعلم التعاوني  - اإلنتماء للمجموعة - 3-1

 احلوار واملناقشة  -

 األنشطة واملشروعات  -

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل املشكالت  -

حضور املؤمترات  -

 والندوات 

 بطاقات املالحظة  -

 االستبانات  -

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

املشروعات  -

 اجلماعية 

االهتمام  -

 مبشكالت الزمالء 

مدى متاسك  -

 اجلماعة

 القدرة على التعلم الذاتي  - 3-2

 احملافظة على املمتلكات العامة  - 3-3

 املشاركة اجملتمعية - 3-4

 العالقة مع االخرين - 3-5

 .القرار واختاذ صنع مهارة - 3-6

 مساعدة االخرين - 3-7

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 التعلم الفردي  - مهارات التذكر العددي - 4-1

 املناقشة واحلوار  -

 حل املشكالت  -

 الزيارات امليدانية  -

 استخدام احلاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 املشروعات اجلماعية -

االختبارات  -

 القصرية والنهائية 

 بطاقات املالحظة  -

 اختبارات االداء  -

 املناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

استبانات قياس  -

 املهارات

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

 مهارة استخدام التطبيقات والربجميات  - 4-4

 العددياالستنتاج   - 4-5

 مهارات التطبيق  - 4-6

 مهارة التفسري والتحليل  - 4-7

  البحث يف اإلنرتنت واملواقع اإللكرتونية - 4-8

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
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اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال:  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 الثامن   نصفياختبار  - 1

2 
على مدار  املشاركة وااللتزام( –الواجبات  –) العروض التقدميية  تكليفات -

 الدراسي الفصل

10% 

 %15 العاشر لتنفيذ خطة تعديل السلوكزيارة ميدانية  - 3

4 
الفصل  نهاية االختبار النهائي -

 الدراسي

50% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ش
ترتيبات إتاحة 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 يف األسبوع ( 6) التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها يف جدول الساعات املكتبية -

 . التواصل عرب الربيد الكرتوني  واهلاتف -
 مصادر التعّلم .دد

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  (. الرياض: الصفحات الذهبية.2(. تعديل السلوك: القوانني واإلجراءات، )ط2014اخلطيب، مجال ) -

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

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

  (. تعديل سلوك األطفال املعوقني: دليل اآلباء واملعلمني. عمان، األردن: دار الشروق.2006اخلطيب، مجال ) -

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

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

  (. الرياض: الصفحات الذهبية.2ءات، )ط(. تعديل السلوك: القوانني واإلجرا2014اخلطيب، مجال ) -

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

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

  اآلباء واملعلمني. عمان، األردن: دار الشروق.(. تعديل سلوك األطفال املعوقني: دليل 2006اخلطيب، مجال ) -

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

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

ذو احلجه  18-17م املوافق 2013تشرين اول  23 – 22مؤمتر الرتبية اخلاصة وصعوبات التعلم يف الوطن العربي يومي  -

 االردن  –جامعة الريموك  –كلية الرتبية  -هـ 1434

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

Boston, U.S.A 

  م ، الرياض2014أكتوبر  21إىل  19املؤمتر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل، املوافق  -

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

- http://daesn.org/posts/399433  

  http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspxن ألحباث االعاقة   مركز امللك سلما -

 . اخلليج أطفال موقع -

 . اخلاصة االحتياجات لذوي العربي امللتقى موقع -

 .والتعليم الرتبية وزارة اخلاصة الرتبية موقع     -

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

 . الربامج التعليمية  احلاسوبية يف جمال ذوي اإلحتياجات اخلاصة  -

 المرافق المطلوبة .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(: .13

 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة اجملهزة احملاضرات حجرات -

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14
 الذكية ، اجهزة كمبيوتر. السبورة باحلاسوب، البيانات عرض جهاز -

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .طط

http://daesn.org/posts/399433
http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ظظ
توزيع استبانات تقييم املقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر  -

 الطالبات. 

 املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية.املناقشات  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .عع

 التقارير اليت يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس املقرر.  -

 النقاش مع الزمالء وحماولة تطوير اساليب تقديم املقرر .  -

 اإلختبارات .  -

 التدريس:إجراءات تطوير  .غغ
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 اخلاصة باملقرر .  

 بعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق باملنهج ، حتى ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي   متا  -

 تبادل اخلربات مع جامعات اخرى .   -

 حضور املؤمترات واملشاركة . -
هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء .فف

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

 .هلم وتصحيحها اعدادها مناقشة الطالب يف ما مت تكليفهم من اعمال واليت مت -

 تقوميهم. نتائج على الطالب اطالع -

 منوذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات الطالب .    -

 املقارنات املرجعية .    -

 . هيئة اعضاء بني املتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .قق
 دراسة حتليلية لنتائج تقييم املقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -

 معدالت الطلبة.  -

 السجالت الرتاكمية للطلبة .  -
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  . راعداد التقارير الفصلية للمقر -

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

  .د/ ناهل الشريف: اعداد .                                        الحويطيد/ محمد  اسم منسق البرنامج:

 1440- 1-24 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 الخاصة االحتياجات لذويوالمعدلة  المساندة التكنولوجيا       اسم المقرر:  

 .............................................................. رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم المؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24:   تاريخ التوصيف

 اخلاصةقسم الرتبية      –   كلية الرتبية        : القسم -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .س
 التكنولوجيا املساندة واملعدلة لذوي االحتياجات اخلاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .34
 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .35
 مؤسسات الرتبية اخلاصةدبلوم اإلدارة واإلشراف على  . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .36

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

 املستوى الثان . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .37
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .38
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .39
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .40

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

 %60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 

   

 %40 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ظ
    

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

  النسبة:  باملراسلة .أأ
    

  النسبة:  رهاأذك أخرى .بب
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 تعليقات:

 األهداف .ش
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ويعمل على يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملعلومات األساسية للتكنولوجيا اخلاصة لذوي االحتياجات اخلاصة 

تكيفها واستخدامها وتوظيفها يف تعليمهم وخدمتهم واستقالليتهم. كما يهدف إىل مساعدة الطالب على إنتاج وسائل تعليمية 

 تتناسب مع فئة وشدة اإلعاقة لدى ذوي االحتياجات اخلاصة.

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

 . الزمالء مع اخلطة مراجعة -

  . املقرر تعلم يف الطالب يواجهها  اليت الصعوبات دراسة -

 . النتائج مراجعة -

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

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

   . تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت اليتاالستخدام املتزايد للمواد واملراجع  -

    .حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة فى جمال التخصص يفالتغيريات  -

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

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

 الطلبة ذوي اإلحتياجات اخلاصة. منها يعاني اليت املشكالت مع تتناسب ةيتعليم وسائل اعداد الية على الطالبات تدريب  -

 تفعيل اسرتاتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 ساتذة املقرر حول تقويم املادةحلقة نقاش مع ا -

 املادة تقويم حول الطالب مع نقاش حلقة -

 دليل الربنامج(.  وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصف المقرر الدراسي  .ر
 وصف عام للمقرر:

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملعلومات األساسية للتكنولوجيا اخلاصة لذوي االحتياجات اخلاصة ويعمل على 

واستقالليتهم. كما يهدف إىل مساعدة الطالب على إنتاج وسائل تعليمية تكيفها واستخدامها وتوظيفها يف تعليمهم وخدمتهم 

 تتناسب مع فئة وشدة اإلعاقة لدى ذوي االحتياجات اخلاصة.
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 اخلدمات تكنولوجيا :  التعليم وذوي االحتياجات اخلاصة تكنولوجيا -

  املساندة

 .املساندة التكنولوجيا مستقبل،   املساندة التكنولوجيا تاريخ -

    دور األجهزة التكنولوجية يف استقاللية ذوي االحتياجات اخلاصة.  -
 أهمية التكنولوجيا يف تلبية احتياجات ذوي االحتياجات اخلاصة.  -

2 6 

 .  الوسائل التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة إنتاج -

   . التعليمي لذوي االحتياجات اخلاصة احلاسب -

1 3 

 : االعاقة لذوي التكنولوجية االدوات

 التكنولوجيا استعمال فعالية التكنولوجية، الوسائل اختيار اساليب -

 املساندة،

 . لموالتع املساندة التكنولوجيا -

1 3 

 : الصفيالتعلم  ألغراض التكنولوجيا ختيارا 

 . التكنولوجية الوسائل حول قرار ال اختاذ -

  . االنرتنت خالل من لمالتع اىل املسندةلم  التع بيئات  -

  .املعدلة التكنولوجية الوسائل  -

 طرق تقييم األجهزة واألدوات التكنولوجية املساعدة. -

1 3 

 ذوي صعوبات التعلم  للطلبة  املساندة  التكنولوجيا

 التعلم  صعوبات اساسيات -

 يف تعليم ذوي صعوبات التعلم   التكنولوجيا استخدام -

 مع ذوي صعوبات التعلم . التكنولوجيا استخدام اجيابيات -

1 3 

 ذوي اإلعاقة العقلية   للطلبة  املساندة  التكنولوجيا

 اإلعاقة العقلية  اساسيات -

 ذوي اإلعاقة العقلية يف تعليم   التكنولوجيا استخدام -

 اإلعاقة العقلية مع ذوي  التكنولوجيا استخدام اجيابيات -

1 3 

 ذوي اإلضطرابات السلوكية واالنفعالية  والتوحد  للطلبة  املساندة  التكنولوجيا

 والتوحد اإلضطرابات السلوكية واالنفعالية اساسيات -

 يف تعليم ذوي اإلضطرابات السلوكية واالنفعالية  التكنولوجيا استخدام -

 والتوحد

مع ذوي اإلضطرابات السلوكية  التكنولوجيا استخدام اجيابيات -

 والتوحد  واالنفعالية

1 3 

 ذوي إضطرابات التواصل   للطلبة  املساندة  التكنولوجيا

 إضطرابات التواصل   اساسيات -

1 3 
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 إضطرابات التواصل  يف تعليم ذوي   التكنولوجيا استخدام -

 إضطرابات التواصل  مع ذوي  التكنولوجيا استخدام اجيابيات -
 ذوي اإلعاقة السمعية   للطلبة  املساندة  التكنولوجيا

 اإلعاقة السمعية   اساسيات -

 اإلعاقة السمعية  يف تعليم ذوي   التكنولوجيا استخدام -

 مع ذوي اإلعاقة السمعية   التكنولوجيا استخدام اجيابيات -

1 3 

 ذوي اإلعاقة البصرية   للطلبة  املساندة  التكنولوجيا

                اإلعاقة البصرية  اساسيات -

 يف تعليم ذوي اإلعاقة البصرية   التكنولوجيا استخدام  -

 .اإلعاقة البصرية  مع ذوي  التكنولوجيا استخدام اجيابيات  -

1 3 

 ذوي اإلعاقة اجلسمية والصحية   للطلبة  املساندة  التكنولوجيا

 اإلعاقة اجلسمية والصحية   اساسيات -

 اإلعاقة اجلسمية والصحية  يف تعليم ذوي   التكنولوجيا استخدام -

 .اإلعاقة اجلسمية والصحية  مع ذوي  التكنولوجيا استخدام اجيابيات

1 3 

 ذوي اإلعاقات الشديدة واملتعددة  للطلبة  املساندة  التكنولوجيا

 اإلعاقات الشديدة واملتعددة  اساسيات -

 يف تعليم ذوي اإلعاقات الشديدة واملتعددة   التكنولوجيا استخدام -

 مع ذوي اإلعاقات الشديدة واملتعددة  التكنولوجيا استخدام اجيابيات -

1 3 

 املوهوبني واملتفوقني   للطلبة املساندة  التكنولوجيا

 املوهبة والتفوق  اساسيات -

 املوهوبني واملتفوقنييف تعليم   التكنولوجيا استخدام -

 مع املوهوبني واملتفوقني التكنولوجيا استخدام اجيابيات -

1 3 

 يف الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة   املساندة  التكنولوجيا

 الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة اساسيات -

  يف الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة   التكنولوجيا استخدام -

 يف الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة  التكنولوجيا استخدام اجيابيات -

1 3 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .27
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات المعتمدة
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 ساعات 3 يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:( التي الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .29
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر ت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاال م
 المعرفة 1

 :  التعليم وذوي االحتياجات اخلاصة تكنولوجيا - 1-1

  املساندة اخلدمات تكنولوجيا

 التكنولوجيا مستقبل،   املساندة التكنولوجيا تاريخ -

 .املساندة

التكنولوجية يف استقاللية ذوي دور األجهزة  -

 االحتياجات اخلاصة.    
أهمية التكنولوجيا يف تلبية احتياجات ذوي   -

 االحتياجات اخلاصة.

 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 احلوار واملناقشة  -

 االنشطة واملشروعات  -

 النمذجة  -

 احملاضرة  -

 العصف الذهين  -

  العروض -
  التدريس بالتفكري -

  البحث واالستنتاج -
 

 االختبارات  -

الشفوية  -

 والتحريرية

 املالحظة -

 املناقشات  -

التكليفات   -

ملفات   -العملية  

  االجناز

الوسائل التعليمية لذوي االحتياجات  إنتاج - 2-1 (  البحث )تقرير  -

 .  اخلاصة

 ..   التعليمي لذوي االحتياجات اخلاصة احلاسب -
 : االعاقة لذوي التكنولوجية االدوات 1-3

 فعالية التكنولوجية، الوسائل اختيار اساليب -

 املساندة، التكنولوجيا استعمال

 لم .والتع املساندة التكنولوجيا -
 : الصفيالتعلم  ألغراض التكنولوجيا ختيارا 1-4

 . التكنولوجية الوسائل حول قرار ال اختاذ -

 خالل من لمالتع اىل املسندةلم  التع بيئات  -

  . االنرتنت

  .املعدلة التكنولوجية الوسائل  -

طرق تقييم األجهزة واألدوات التكنولوجية  -

 املساعدة.

 ذوي اإلحتياجات اخلاصة   للطلبة  املساندة  التكنولوجيا - 1-5
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر ت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاال م
 –إعاقة مسعية  –اعاقة عقلية  –) صعوبات تعلم  -

اضطرابات سلوكية وانفعالية  –إعاقة بصرية 

 .....اخل 

اإلحتياجات مع ذوي  التكنولوجيا استخدام اجيابيات

 اخلاصة 

 المهارات المعرفية 2
املقارنة بني استخدام التكنولوجيا املساندة  - 2-1

  واستقاللية ذوي اإلحتياجات اخلاصة . 

 التعلم الفردي  -

 التعلم التعاوني  -

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

 املشروعات واالنشطة  -

 لعب االدوار  -

 العصف الذهين  -

 التدريس التشخيصي  -

 احلوار واملناقشة  -

 التدريس املصغر    -

الختبارات ا -

 النصفية والنهائية 

 املالحظة  -

السجالت  -

  الرتاكمية 

االعمال الفردية  -

 واجلماعية

 

التمييز بني استخدامات التكنولوجيا املساندة لذوي  - 2-2

 اإلحتياجات اخلاصة .
املساندة يف تعليم ذوي تطبيق التكنولوجيا  - 2-3

 اإلحتياجات اخلاصة.
حتليل اجيابيات استخدام التكنولوجيا املساندة مع  - 2-4

 ذوي اإلحتياجات اخلاصة .

تصميم وسائل تكنولوجية لتعليم ذوي اإلحتياجات  - 2-5

 اخلاصة .

تلخيص أهمية التكنولوجيا املساندة يف تلبية  - 2-6

 اخلاصة .إحتياجات ذوي اإلحتياجات 

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعلم التعاوني  - اإلنتماء للمجموعة - 3-1

 احلوار واملناقشة  -

 األنشطة واملشروعات  -

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل املشكالت  -

حضور املؤمترات  -

 والندوات 

 بطاقات املالحظة  -

 االستبانات  -

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

املشروعات  -

 اجلماعية 

االهتمام  -

 مبشكالت الزمالء 

مدى متاسك  -

 اجلماعة

 القدرة على التعلم الذاتي  - 3-2

 احملافظة على املمتلكات العامة  - 3-3

 املشاركة اجملتمعية - 3-4

 العالقة مع االخرين - 3-5

 .القرار واختاذ صنع مهارة - 3-6

 مساعدة االخرين - 3-7

 االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات  4
 التعلم الفردي  - مهارات التذكر العددي - 4-1

 املناقشة واحلوار  -

 حل املشكالت  -

االختبارات  -

 القصرية والنهائية 

 بطاقات املالحظة  -

 التواصل مع اآلخرين - 4-2
 مهارة استخدام احلاسوب  - 4-3
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر ت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاال م
 الزيارات امليدانية  - مهارة استخدام التطبيقات والربجميات  - 4-4

 استخدام احلاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 املشروعات اجلماعية -

 اختبارات االداء  -

 املناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

استبانات قياس  -

 املهارات

 االستنتاج  العددي - 4-5

 مهارات التطبيق  - 4-6

 مهارة التفسري والتحليل  - 4-7

 االستنتاج  العددي  - 4-8

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 الثامن   نصفياختبار  - 1

2 
 ، تصميم برجميات وتطبيقات حاسوبية لذوي اإلحتياجات اخلاصة  ) تكليفات -

 ربوينت(بو وعرضحبث 

 ( االلتزام واملشاركة( -

على مدار 

 الدراسي الفصل

25% 

3 
الفصل  نهاية االختبار النهائي -

 الدراسي

50% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ص
ترتيبات إتاحة 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 يف األسبوع ( 6الطلبة يف املواعيد املعلن عنها يف جدول الساعات املكتبية )التواصل مع  -

 . التواصل عرب الربيد الكرتوني  واهلاتف -
 مصادر التعّلم .رر

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . دار املسرية، عمان.تكنولوجيا التعليم املساندة لذوي االحتياجات اخلاصة(. 2015الشرمان، عاطف ) -

 . دار املسرية، عمان.تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق(. 2014احليلة، حممد ) -

  (. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة. دار املسرية، عمان.2013مرزوق، مساح ) -
- Belson, S. (2003). Technology for exceptional learners: Choosing instructional tools to 

meet students' needs. Boston: Houghton Mifflin Company. 

Farrell, M (2008). Educating special children: An introduction to provision for pupils with 

disabilities and disorders. London: Routledge, Toylor& Francis Group. 
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Kauffman, J. &Hallahan, D. (2011). Handbook of special education. New York: Routledge. 

Norwich, B & Lewis, A. (2007). How specialized is teaching children with disabilities and 

difficulties. Curriculum studies, 39(2), 127-150. 

Robitaille, S. (2010). The illustrated guide to assistive technology and devices: Tools and Gadgets 

for living independently. New York: demos HEALTH. 

Vaughn, S., Bos, C. &Schumm, J. (2007). Teaching students who are exceptional, diverse, and at 

risk in the general education classroom. Boston : Allyn & Bacon.   

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

 . دار املسرية، عمان.تكنولوجيا التعليم املساندة لذوي االحتياجات اخلاصة(. 2015الشرمان، عاطف ) -

 . دار املسرية، عمان.تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق(. 2014احليلة، حممد ) -

  (. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة. دار املسرية، عمان.2013)مرزوق، مساح  -
- Robitaille, S. (2010). The illustrated guide to assistive technology and devices: Tools and 

Gadgets for living independently. New York: demos HEALTH 
 نت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرت 3

املؤمتر العلمي اخلامس بعنوان "تكنولوجيا االتصاالت لذوي االحتياجات البصرية والسمعية" بكلية احلاسبات  -

 واملعلومات جبامعة القاهرة

- http://daesn.org/posts/399433  

  http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspxمركز امللك سلمان ألحباث االعاقة    -

 . اخلليج أطفال موقع -

 . اخلاصة االحتياجات لذوي العربي امللتقى موقع -

 .والتعليم الرتبية وزارة اخلاصة الرتبية موقع

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

 . الربامج التعليمية  احلاسوبية يف جمال ذوي اإلحتياجات اخلاصة  -

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

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

 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة اجملهزة احملاضرات حجرات -

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

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

http://daesn.org/posts/399433
http://daesn.org/posts/399433
http://daesn.org/posts/399433
http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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 الذكية ، اجهزة كمبيوتر. السبورة باحلاسوب، البيانات عرض جهاز -
 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .18

 .  ومعامل خمتربات  -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .كك
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .لل

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

 املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .مم

 هيئة التدريس عن تدريس املقرر.التقارير اليت يعدها عضو   -

 النقاش مع الزمالء وحماولة تطوير اساليب تقديم املقرر .  -

 اإلختبارات .  -

 إجراءات تطوير التدريس: .نن
االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط الضعف يف العملية  -

 التعليمية .

قنيات احلديثة يف التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات استخدام الت  -

 واملهارات اخلاصة باملقرر .  

 متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق باملنهج ، حتى ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي     -

 تبادل اخلربات مع جامعات اخرى .   -

 حضور املؤمترات واملشاركة . -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .هه

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

 .هلم وتصحيحها اعدادها مت مناقشة الطالب يف ما مت تكليفهم من اعمال واليت -

 تقوميهم. نتائج على الطالب اطالع -

 منوذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات الطالب .    -

 املقارنات املرجعية .    -

 . هيئة اعضاء بني املتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .وو
 دراسة حتليلية لنتائج تقييم املقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -
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 معدالت الطلبة.  -

 السجالت الرتاكمية للطلبة .  -

  . راعداد التقارير الفصلية للمقر -

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

  .د/ ناهل الشريف: اعداد .                                   د/ محمد الحويطي اسم منسق البرنامج:

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

 
 
 
 
 
  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 دارة واإلشراف في التربية الخاصةاإل    اسم المقرر:  

 .............................................................. رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم المؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24:   تاريخ التوصيف

 قسم الرتبية اخلاصة     –كلية الرتبية           : القسم -لكليةا

 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ص
 الخاصةاإلدارة واإلشراف في التربية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .41
دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية  . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .42

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

 لثانيا املستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .43
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .44
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .45
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .46
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

  النسبة:  باملراسلة .وو
    

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
 

 تعليقات:

 األهداف .ض
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

عن إدارة العمل الرتبوي وتطور االهتمام بذوي االحتياجات يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملعلومات 

اخلاصة والفلسفة املعاصرة إلدارة الرتبية اخلاصة وأهدافها عامليا اخلاصة وأثره على إدارتها واإلدارة املدرسية يف الرتبية 

كذلك التعرف على إدارة األزمات الرتبوية واألساليب اإلدارية املتطورة إلدارة الصفوف و إدارة مؤسسات الرتبية اخلاصة 

الصفوف اخلاصة ودور  ،التعرف على اإلدارة الصفية وحتقيق اجلودة الشاملة يف إدارة الصف كذلك  كيف يتم إدارة

اإلشراف الرتبوي واإلشراف يف الرتبية اخلاصة والقيادة الرتبوية والتخطيط التعليمي والسلوك التنظيمي واإلداري يف 

الرتبية اخلاصة والتعرف على الكوادر العاملة واخلدمات املساندة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة وكيف يتم حتقيق إدارة 

 سات الرتبية اخلاصة.اجلودة الشاملة يف مؤس

 

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

 . الزمالء مع اخلطة مراجعة -

  . املقرر تعلم يف الطالب يواجهها  اليت الصعوبات دراسة -
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 . النتائج مراجعة -

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

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

   . تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت اليتاالستخدام املتزايد للمواد واملراجع  -

    .حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة فى جمال التخصص يفالتغيريات  -

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

 تفعيل اسرتاتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 حلقة نقاش مع اساتذة املقرر حول تقويم املادة -

 .  املادة تقويم حول الطالب مع نقاش حلقة -

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:

عن إدارة العمل الرتبوي وتطور االهتمام بذوي االحتياجات يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملعلومات 

اخلاصة وأثره على إدارتها واإلدارة املدرسية يف الرتبية اخلاصة والفلسفة املعاصرة إلدارة الرتبية اخلاصة وأهدافها عامليا 

رتبوية واألساليب اإلدارية املتطورة إلدارة الصفوف و إدارة مؤسسات الرتبية اخلاصة كذلك التعرف على إدارة األزمات ال

،التعرف على اإلدارة الصفية وحتقيق اجلودة الشاملة يف إدارة الصف كذلك  كيف يتم إدارة الصفوف اخلاصة ودور 

يمي والسلوك التنظيمي واإلداري يف اإلشراف الرتبوي واإلشراف يف الرتبية اخلاصة والقيادة الرتبوية والتخطيط التعل

الرتبية اخلاصة والتعرف على الكوادر العاملة واخلدمات املساندة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة وكيف يتم حتقيق إدارة 

 اجلودة الشاملة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة.

. 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

مدخل إلى إدارة العمل التربوي وتطور االهتمام بتربيه ذوي االحتياجات الخاصة  -

 وأثره على إدارتها . 

1 3 

اإلدارة المدرسية في التربية الخاصة  والفلسفة المعاصرة إلدارة التربية الخاصة  -  

 وأهدافها عالميا.

2 6 

اإلدارية المتطورة إلدارة الصف وإدارة إدارة األزمات التربوية واألساليب  -

 مؤسسات التربية الخاصة.

2 6 

مدخل إلى اإلدارة الصفية و ادارة المشكالت الصفية وتحقيق الجودة الشاملة في  -

 إدارة الصف .

2 6 
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 3 1 .إدارة الصفوف الخاصة -

 6 2 خل إلى اإلشراف التربويمد -

 3 1 اإلشراف في التربية الخاصة والقيادة التربوية .    -

 3 1 التخطيط التعليمي والسلوك التنظيمي واإلداري  في التربية الخاصة -

 3 1 ا لكوادر العاملة في مؤسسات التربية الخاصة -

 3 1 الخدمات المساندة في مؤسسات التربية الخاصة -

 3 1 التربية الخاصةإدارة الجودة الشاملة في مؤسسات  -

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .32
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 45     45 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:( التي يقوم بها الطالب خالل الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .34
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

مدخل إلى إدارة العمل التربوي وتطور االهتمام بتربيه ذوي  - 1-1
 االحتياجات الخاصة وأثره على إدارتاا

 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 احلوار واملناقشة  -

 االختبارات  -

 االختبارات  -

 الشفوية  -

 املالحظة -

 املناقشات   -

اإلدارة المدرسية في التربية الخاصة  والفلسفة المعاصرة  - 1-2
 إلدارة التربية الخاصة وأهدافاا عالميا.
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
األزمات التربوية واألساليب اإلدارية المتطورة إلدارة إدارة  - 1-3

دارة مؤسسات التربية الخاصة.  الصف وا 

 االنشطة واملشروعات  -

 النمذجة  -

 احملاضرة  -

 العصف الذهين  -

  العروض -

التكليفات   -

ملفات   -العملية  

 االجناز 

 (البحث )تقرير   -
دارة المشكالت الصفية ا مدخل إلى اإلدارة الصفية و - 1-4

 وتحقيق الجودة الشاملة في إدارة الصف .

 .    اإلشراف في التربية الخاصة والقيادة التربوية - 1-5

التعليمي والسلوك التنظيمي واإلداري  في التربية  التخطيط - 1-6
 الخاصة

 ا لكوادر العاملة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة - 1-7

 اخلدمات املساندة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة - 1-8

 إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات الرتبية اخلاصة - 1-9

 المهارات المعرفية 2
 التعلم الفردي  - القدرة على الفهم والتذكر  - 2-1

 التعلم التعاوني  -

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

 املشروعات واالنشطة  -

 لعب االدوار  -

 العصف الذهين  -

 التدريس التشخيصي  -

 احلوار واملناقشة  -

 التدريس املصغر    -

االختبارات النصفية 

 والنهائية 

 املالحظة  -

السجالت  -

 الرتاكمية 

 

 القدرة على التحليل والنقد - 2-2

 القدرة على التطبيق - 2-3

 القدرة على املقارنة والتصنيف - 2-4

 القدرة على التنبؤ - 2-5

 القدرة على التلخيص - 2-6

 القدرة على التصور - 2-7

 مهارة كتابة التقارير واملقاالت العلمية واألحباث - 2-8

 وتحمل المسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
 التعلم التعاوني  - اإلنتماء للمجموعة - 3-1

 احلوار واملناقشة  -

 األنشطة واملشروعات  -

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل املشكالت  -

حضور املؤمترات  -

 والندوات 

 

 بطاقات املالحظة  -

 االستبانات  -

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

املشروعات  -

 اجلماعية 

االهتمام  -

 مبشكالت الزمالء 

 القدرة على التعلم الذاتي  - 3-2

 احملافظة على املمتلكات العامة  - 3-3

 املشاركة اجملتمعية - 3-4

 العالقة مع االخرين - 3-5

 .القرار واختاذ صنع مهارة - 3-6

 مساعدة االخرين - 3-7
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
مدى متاسك  -

 اجلماعة
 المعلومات والمهارات العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية 4

 التعلم الفردي  - مهارات التذكر العددي - 4-1

 املناقشة واحلوار  -

 حل املشكالت  -

 الزيارات امليدانية  -

 استخدام احلاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 املشروعات اجلماعية -

االختبارات  -

 القصرية والنهائية 

 بطاقات املالحظة  -

 اختبارات االداء  -

 املناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

استبانات قياس  -

 املهارات

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

 مهارة استخدام التطبيقات والربجميات  - 4-4

 االستنتاج  العددي - 4-5

 مهارات التطبيق  - 4-6

 مهارة التفسري والتحليل  - 4-7

 االستنتاج  العددي  - 4-8

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 الثامن   نصفياختبار  - 1

2 
 تكليفات )الواجبات املنزلية ، املهام  ، وعرض بوربوينت( -

 (االلتزام واملشاركة ( -
على مدار 

 الدراسي الفصل

15% 

3 
نهاية الفصل  االختبار النهائي -

 الدراسي

60% 

 األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ض
ترتيبات إتاحة 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 يف األسبوع ( 6يف جدول الساعات املكتبية )التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها  -

 . التواصل عرب الربيد الكرتوني  واهلاتف -
 مصادر التعّلم .سس

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 يف ضوء معايري اجلودة. ،عمان ، األردن اخلاصة(.اإلدارة واإلشراف يف الرتبية 2018، فوزيه )ه اجلالمد -

 الشاملة يف إدارة مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة. دار املصرية اللبنانية، القاهرة(. اجلودة 2018نتو، هوازن ) -

 ( اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة ،دار الرشد الرياض2014سامل ،عبد الباقي )-   -

 (اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة ،دار الزهراء الرياض2010منصور حممد ،عبد الصبور) -

 (. إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات. النيل العربية للنشر، القاهرة.2008) ابو النصر، مدحت -

 (. تطبيق اجلودة واالعتماد يف املدارس. دار الفكر العربي، القاهرة.2007ابراهيم، أمحد) -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 يف ضوء معايري اجلودة. ،عمان ، األردن اخلاصةإلدارة واإلشراف يف الرتبية (.ا2018، فوزيه )ه اجلالمد -

 (. اجلودة الشاملة يف إدارة مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة. دار املصرية اللبنانية، القاهرة2018نتو، هوازن ) -

 ( اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة ،دار الرشد الرياض2014سامل ،عبد الباقي )-   -

 (. اجلودة الشاملة يف إدارة مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة. دار املصرية اللبنانية، القاهرة.2018نتو، هوازن ) -

 (اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة ،دار الزهراء الرياض2010منصور حممد ،عبد الصبور) -

 العربية للنشر، القاهرة.(. إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات. النيل 2008ابو النصر، مدحت ) -

 (. تطبيق اجلودة واالعتماد يف املدارس. دار الفكر العربي، القاهرة.2007ابراهيم، أمحد) -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

ذو احلجه  18-17م املوافق 2013تشرين اول  23 – 22مؤمتر الرتبية اخلاصة وصعوبات التعلم يف الوطن العربي يومي  -

 االردن  –جامعة الريموك  –كلية الرتبية  -هـ 1434

  http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspxمركز امللك سلمان ألحباث االعاقة    -

 موقع أطفال اخلليج. -

 العربي لذوي االحتياجات اخلاصة.موقع امللتقى  -

 موقع الرتبية اخلاصة وزارة الرتبية والتعليم.    -

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

 الربامج التعليمية  احلاسوبية والربجميات يف جمال ذوي االحتياجات اخلاصة . -

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19

 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة اجملهزة احملاضرات حجرات -

http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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 . متنوعة قياس استمارات – مقعد 20 عن املقاعد عدد يزيد ال -  ومعامل خمتربات -

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

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .يي
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .أأأ

توزيع استبانات تقييم املقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر  -

 الطالبات. 

 املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ببب

 هيئة التدريس عن تدريس املقرر.التقارير اليت يعدها عضو   -

 النقاش مع الزمالء وحماولة تطوير اساليب تقديم املقرر .  -

 اإلختبارات .  -

 إجراءات تطوير التدريس: .تتت
االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط الضعف يف العملية  -

 التعليمية .

قنيات احلديثة يف التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات استخدام الت  -

 واملهارات اخلاصة باملقرر .  

 متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق باملنهج ، حتى ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي     -

 تبادل اخلربات مع جامعات اخرى .   -

 حضور املؤمترات واملشاركة . -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ثثث

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

 .هلم وتصحيحها اعدادها مناقشة الطالب يف ما مت تكليفهم من اعمال واليت مت -

 تقوميهم. نتائج على الطالب اطالع -

 منوذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات الطالب .    -

 املقارنات املرجعية .    -
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 . هيئة اعضاء بني املتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ججج
 دراسة حتليلية لنتائج تقييم املقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -

 معدالت الطلبة.  -

 السجالت الرتاكمية للطلبة .  -

  . راعداد التقارير الفصلية للمقر -

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

  أسس اإلدارة الرتبوية ونظرياتهااسم املقرر:   

 رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .جامعة أم القرى              : إسم املؤسسة التعليمية   هـ1439/ 8/ 24: تاريخ التوصيف

 كلية الرتبية / قسم اإلدارة والتخطيط                 : القسم -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ط
 أسس اإلدارة الرتبوية ونظرياتها : . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .8
  ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2
 دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .9

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

 املستوى الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .10
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .11
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .12
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .13

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .6
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .7

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .8
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  النسبة:  باملراسلة .9

    

  النسبة:  أخرى تذكر .10
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ظ
  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أهداف املقرر :

 يتوقع من الطالب بعد دراسته هلذا املقرر أن :

 يتعرف على املفاهيم األساسية اخلاصة باإلدارة الرتبوية وأهميتها. (1

 الناحية العلمية والتطبيقية.يتعرف على التطور التارخيي لإلدارة من  (2

 يتعرف على وظائف اإلدارة الرتبوية املتعاقبة واملستمرة وتطبيقاتها. (3

 يتعرف على مفاهيم القيادة وأهميتها وأمناطها. (4

 يستخلص املبادئ اليت تقوم عليها أمناط القيادة وموقف القائد واملرؤوسني يف كل منط من أمناط القيادة. (5

 السائد يف املؤسسات يف ضوء منط القيادة واآلثار املرتتبة عن استخدامه. يستنتج املناخ التنظيمي (6

 يتعرف على مفهوم النظرية يف اإلدارة الرتبوية ونشأتها وتطورها. (7

 يتعرف على املدارس الفكرية يف اإلدارة ونظرياتها. (8

 يوظف مهارات النقد والتحليل للحاالت واملواقف اليت يتم تقدميها يف املقرر. (9

 ميارس بعض األنشطة اإلدارية أو يشاهدها ميدانيًا ليكتسب اخلربة املناسبة يف اجملال.   (10

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

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .س
 

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

 2 1 تعريف الطالب بأهداف المقرر ومتطلباته.

 نشأة اإلدارة وتطورها:

 مفاهيم اإلدارة :-

مفهوم اإلدارة العامة، التربوية عالقة اإلدارة التربوية بالعامة، عالقة اإلدارة 

 بالمدرسية، مستويات اإلدارة، أهمية اإلدارة.التربوية 

1 2 

 عناصر العملية اإلدارية ووظائفها

 التخطيط ــ التنظيم ــ التوجيه ــ التنسيق ــ الرقابة ــ االتصال ـ اتخاذ القرارات.

2 4 

 2 1 النظرية في اإلدارة التربوية مفهومها وتطورها التاريخي وتصنيفاتها.

 المدرسة الكالسيكية اإلدارية 

 أ ـ نظرية اإلدارة العلمية.

 ب ـ نظرية البيروقراطية.

   ـ نظرية التقسيمات اإلدارية.

2 4 

 مدرسة العالقات اإلنسانية ونظرياتها :

 (.X&Yأ ـ نظرية ماك جريجور )

 ب ـ تجارب هوثورن.

   ـ نظرية ماسلو.

 د ـ نظرية فوليت.

 والدافعية.هـ ـ نظرية الحوافز 

2 4 

 المدرسة السلوكية االجتماعية في اإلدارة ونظرياتها :

 أ ـ نظرية التنظيم اإلدارية.

 ب ـ اإلدارة باألهداف.

   ـ اإلدارة اليابانية.

 د ـ نموذ  جويا جتزلز.

3 6 

 القيادة التربوية ونظرياتها :

 أ ـ مفهوم القيادة، أهميتها وعناصرها.

 والمهارات القيادية للقائد التربوي.ب ـ مبادئ القيادة 

   ـ أنماط السلوك القيادي.

 د ـ نظريات القيادة التربوية.

3 6 

 .ساعة30 أسبوع 15 جمموع ساعات االتصال
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .8
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت 

 : 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.ثانياً  -

ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمالثاً ث -
 جماالت التعلم. معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرة التعرف على املفاهيم اإلدارية املرتبطة باملقرر. 1-1

 
ملخص للقراءة 

 املسبقة للموضوع
املشاركة وإثراء  .املناقشة واحلوار .التعرف على الوظائف اإلدارية وتطبيقاتها 1-2

النقاش أثناء 

 احملاضرات
العرض والتقديم  العرض التعرف على األمناط القيادية السائدة يف املؤسسات. 1-3

 للتقارير
الرجوع للمكتبة وشبكة  التعرف على املدارس الفكرية يف اإلدارة ونظرياتها. 1-4

املعلومات العاملية 

 )اإلنرتنت(.

 االختبارات

   تطبيق وتقييم لبعض النظريات. 1-5

 املهارات املعرفية 2
 ـ احلوار واملناقشة. 1 القدرة على النقاش وإبداء الرأي أثناء احملاضرة 2-1

ـ التعلم التعاوني من  2

 خالل جمموعات العمل.

ـ مالحظة تفاعل  1

الطالب أثناء 

ولعب احملاضرة 

 األدوار.

ـ تقويم وتقديم  2

التغذية الراجعة 

للمشاهد واحلاالت 

 املقدمة يف املقرر.
القدرة على حتليل احلاالت واملواقف املقدمة يف املقرر  2-2

 وتقديم التغذية الراجعة وتقبل النقد.
ـ لعب األدوار )تقديم  3

مشهد متثيلي ألمناط 

 القيادة، بعض النظريات(.

 احلالة.ـ دراسة  4
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
   التعاون واإلجيابية مع الزمالء أثناء العمل اجلماعي. 3-1

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
استخدام الربيد  ـ التواصل مع أستاذ املقرر والزمالء. 4-1

االلكرتوني للتواصل بني 

 وأستاذ املقرر.الطالب 

تكليف الطالب 

بإرسال التكليفات 

 بالربيد االلكرتوني.
 .ـ استخدام العروض التقدميية يف أداء التكاليف 4-2

 
تقديم التكاليف 

باستخدام العروض 

 التقدميية.

تكليف الطالب 

باستخدام العروض 

التقدميية أثناء 

عرضهم 

لتكليفاتهم يف 

 املقرر.
والدراسات واألحباث ذات العالقة  ـ البحث عن املعلومات 4-3

 مبوضوعات املقرر.

التعلم الذاتي من خالل 

الرجوع إىل املواقع العلمية 

 وقواعد البحث.

تقييم املعلومات اليت 

تتضمنها تكليفات 

الطالب من حيث 

توثيقها ورجوعهم 

إىل مصادر 

املعلومات واملواقع 

 العلمية.

عن طريق منتدى  التفاعل مع الزمالء وأستاذ املقرر - 4-4

 .خاص باملقرر فيس بوك قروب واتس

إنشاء منتدى أو صفحة 

فيس بوك أو قروب واتس 

 اب خاص باملقرر.

متابعة مشاركة 

الطالب يف املنتدى 

أو صفحة الفيس 

بوك أو قروب 

 الواتس آب.

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

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي .10

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

 نسبته من التقييم النهائي

1 
على مدى   احلضور وإثراء احملاضرات باملناقشة واحلوار البناء.

 الفصل الدراسي

10% 

2 
زيارة ميدانية ملؤسسات التعليم العام أو احلالي ملشاهدة املمارسات للوظائف اإلدارية 

 وكتابة تقرير عنها )التكليف فردي(.

األسبوع 

 اخلامس

20% 
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3 
اختيار نظرية من النظريات اليت مت دراستها وتقديم دراسة حالة لتطبيقاتها يف امليدان 

 )التكليف فردي(.

 %15 األسبوع الثامن

4 
متثيل مشهد لنمط من أمناط القيادة يف قاعة احملاضرات وتناوله بالتحليل واملناقشة 

 من قبل الزمالء.

 %15 العاشر األسبوع

5 
وفقًا للتقويم  .اختيار نهائي جلميع ما مت تناوله يف املقرر

اجلامعي 

 لالختبارات

40% 

 اجملموع  الكلي 6

 
 100% 

 ودعمهماإلرشاد األكاديمي للطالب  .ط
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 توزيع توصيف المقرر من اللقاء األول. (1

 االلتزام بالمواعيد، استخدام الهاتف النقال .. الخ[، منذ اللقاء األولتوضيح السياسات ]الحضور،  (2

 تحديد المعايير المطلوبة ألداء التكليفات ومواعيد تسليمها.     (3

 .( متابعة التكليفات والمشاريع التي يقوم بها الطالب وتقديم التغذية الراجعة والتسهيالت الالزمة4

 تواجد أعضاء هيئة التدريس في الساعات المكتبية  التي يتم تحديدها بما يتناسب مع جداولهم.  (4

 تحديد وسائل التواصل مع الطالب ] هاتف، إيميل [.  (5

 توزيع توصيف المقرر من اللقاء األول. (6

 مصادر التعلّم    .صص

 . أدر  الكتب المقررة المطلوبة:1

اإلدارة المدرسية الحديثة : مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية، دار م(، 2013هـررررر/ 144جودت عزت عطوي ) (1

 الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ـ األردن.

الة ـ عمان 2006د. سالمة عبد العظيم حسين ) (2 م(، اإلدارة المدرسية والصفية المتميزة، الطريق إلى المدرسة الفع 

 ـ دار الفكر للنشر والتوزيع.

هـررررررررررر(، اإلدارة والتخطيط التربوي )أسرررررس نظرية وتطبيقات عملية( 1427هللا، وآخرون ) دهيش، خالد بن عبد (3

 .2الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر والتوزيع، ط

 م(، نظريات اإلدارة الحديثة ووظائفها، دار أسامة للنشر، عمان ـ األردن.2011هاني خلف الطراونة، ) (4

م(، اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي؛ سلوك األفراد والجماعات في 1998( هاني عبد الرحمن صالح الطويل )5

 النظم، دار وائل للنشر، عمان ـ األردن.

 . أدر  المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. مواد 4

 المرافق المطلوبة      .ضض
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بي ن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 

 وغيرها(:القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .4

 ـ قاعة دراسية تناسب عدد الطالب.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .5

 جهاز حاسوب بملحقاته.ـ 

 (.Data Showـ جهاز عرض ) 

 .ـ سبورة إلكترونية أو لوح سبوري 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .6

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره      .ححح

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .16

 خدماتي لتقييم أعضاء هيئة التدريس.أـ موقع 

 .ب ـ استبانة تقييم المقرر الدراسي الموزعة على الطالب

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .17

 حلقات نقاش مع الطالب.              

 إجراءات تطوير التدريس: .18

 تبادل الخبرات مع األعضاء الزمالء بالقسم.     

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .19

تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 مراجعة درجات الطالب من قبل الزمالء بالقسم.

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف .20

 تحليل استبانات تقييم المقرر.أ ـ 

 ب ـ تطوير المقرر في ضوء نتائج التقييم والتوجيهات المعاصرة وحاجات المجتمع.

 وجدت.  ـ مقارنة األداء الفعلي بنموذ  التوصيف والتخطيط لسد الفجوة بينهما إن 
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 وختطيط املوارد البشريةإدارة  اسم املقرر:   

  رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .جامعة أم القرى  : إسم املؤسسة التعليمية هـ1439-9-15  تاريخ التوصيف:

 .كلية الرتبية / قسم اإلدارة والتخطيط                 القسم: : -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه   .ع
 إدارة  وختطيط املوارد البشرية    . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .14
 ساعتني . عدد الساعات املعتمدة: 2 .15
 دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .16

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

 الثانياملستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .17
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .18
 ال توجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .19
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .20

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

 %70 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .11
 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .12

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .13

    

  النسبة:  باملراسلة .14

    

 %10 النسبة: √ )حبوث ومشاريع(أخرى  .15
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 تعليقات:

 األهداف .غ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -

الطالب باملعارف واملهارات اإلدارية والسياسات الرتبوية اليت تبنى عليها إجراءات التخطيط يهدف هذا املقرر إىل تزويد 

والتوصيف  التوظيف والرتقيات واإلجازات واملعاشات، واحلقوق والواجبات والتدريب والتطوير للموارد البشرية يف املؤسسات 

 . التعليمية

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

 زيارة املكتبة املركزية، استخدام املكتبة الرقمية. -   

 استخدام الشبكة العنكبوتية. -   

 املفتوحة. استضافة عضو هيئة تدريس من القسم لتبادل اخلربات و إتاحة الفرصة للطالب لطرح األسئلة و املناقشة  -

 . زيارات ميدانية للمؤسسات والشركات املتميزة يف ادارة املوارد البشرية - 

 دليل الربنامج(.  عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف وصف المقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:

مقرر إدارة وختطيط املوارد البشرية يهدف إىل أعداد وتأهيل الطالب  يف جمال إدارة إدارة وختطيط املوارد البشرية ، حيث 

يتم تزويدهم باملهارات واملعارف األساسية يف إدارة املوارد البشرية ، لكي يتمكنوا من  إدارة املوارد البشرية مبهنية واحرتافية 

إدارة املوارد البشرية باحرتافية لتطبيق  املعارف واملهارات احلديثة يتم الرتكيز على ا املقرر ويف هذ يف مؤسساتهم التعليمية

تم ي،ومؤسساتهم بكفاءة وفعالية يف  لتطبيقها باألدوات والتطبيقات الفعالة يف هذا اجملال وتأهيلهم  طالب وتزويد العالية  

 املعارف واملهارات املطلوبة. ب إلكسااملشاريع التطبيقية  الرتكيز على أسلوب

 

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

 :الوحدة األوىل:  ماهية إدارة وختطيط  املوارد البشرية

 نشأة إدارة   وختطيط املوارد البشرية  وتطورها. -

 مفهوم إدارة وختطيط املوارد البشرية.  -

 ساعات4 أسبوعان
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 وختطيط املوارد البشرية أهداف إدارة -

 هيكلة وتنظيم املوارد البشرية -

 عالقة إدارة وختطيط املوارد البشرية باإلدارات األخرى. -
 انية : وظائف إدارة وختطيط املوارد البشرية :الوحدة الث

 وظيفة احلصول على املوارد البشرية. -

 وظيفة  حتفيز  املوارد البشرية -

 وتطوير املوارد البشريةوظيفة تقييم  -

 وظيفة احلفاظ على املوارد البشرية -

 ساعات4 أسبوعان

 حتليل الوظائف وتوصيفها وتقييمها ووضع سلم الرواتب: الوحدة  الثالثة:

 مفهوم حتليل الوظائف. -

 أهداف توصيف الوظائف. -

 مفهوم توصيف الوظائف. -

 مفهوم تقييم الوظائف. -

 طرق تقييم الوظائف -

 واألجورأنواع الرواتب  -

 ساعات4 أسبوعان

 تخطيط الموارد البشرية: الوحدة  الرابعة :
 حتليل اإلحتياج -

 اإلعالن الوظيفي  -

 اإلختيار -

 اإلستقطاب -

 املقابالت -

 التعيني -

 التدريب والتطوير -

 ختطيط املسار املهين -

 إدارة املواهب -

 ساعات4 أسبوعان
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 الوحدة اخلامسة: تقييم أداء املوارد البشرية:

 أداء املوارد البشرية. مفهوم تقييم -

 أهداف تقييم أداء املوارد البشرية. -

 طرق تقييم أداء املوارد البشرية. -

 مسؤوليات تقييم أداء املوارد البشرية. -

 طريقة إعداد تقارير األداء. -

 خطة حتسني األداء -

 ساعات4 أسبوعان

 الوحدة السادسة : نقل وترقيات املوارد البشرية:

 والرتقيات للموارد البشرية .مفهوم وإجراءات النقل  -

 أهمية وفوائد النقل والرتقية للموارد البشرية -

 معايري الرتقيات للموارد البشرية -

 صالحية النقل والرتقيات للموارد البشرية  -            

 ساعات4 أسبوعان

 الوحدة السابعة: إدارة وختطيط  خدمات املوارد البشرية:

 واجبات وحقوق املوارد البشرية.  -

 اإلجازات -

 العالوات -

 املكافآت -

 ساعات4 أسبوعان

 الوحدة الثامنة: إدارة وختطيط إنهاء اخلدمات :

 مواد نظام اخلدمة املدنية .  -

 السياسات واللواح الداخلية للمؤسسات -

 أنواع إنهاء اخلدمات -

 مكافأة نهاية اخلدمة -            

 ساعات4 أسبوعان

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
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معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ساعة 2 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .13

 

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

 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -

 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق ثالثاً  -
 معاً عملية 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 دريس للمقرراسرتاتيجيات الت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 –احلوار  -احملاضرة -   . يعرف الطالب التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية - 1-1

 -العرض  –التلخيص 

 التقارير
 

تقييم  -االختبار

  يعرف الطالب ماهية إدارة وختطيط املوارد البشرية - 2-1 العروض والتقارير
 

 .أهداف وأهمية إدارة املوارد البشريةيعرف الطالب  - 1-3
 .  يعرف الطالب وظائف إدارة املوارد البشرية - 1-4

يعرف الطالب األنظمة والسياسات اليت تنظم عمل إدارة  - 1-5

 . املوارد البشرية

 املهارات املعرفية 2
 واملصادر. قائمة املراجع - حيدد الطالب عناصر ختطيط املوارد البشرية - 2-1

 العاملية الشبكة -

 )االنرتنت(.

 االختبارات. -

 .العرض  -

 .التقديم للتقارير -

 حيلل الطالب الوظائف - 2-2
 الطالب اهليكل التنظيمي يصمم - 2-3
 يقيم الطالب الوظائف - 2-4

 األداء تقييمحيدد الطالب طرق  - 2-5

 حيدد الطالب معايري الرتقيات - 2-6

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3
وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين،  - 3-1

 . والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب تطويرها

 املناقشة واحلوار. -

 طرح القضايا للنقاش. -
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القدرة على االتصال الفعال واملناقشة واحلوار وتقبل  - 3-2

 اآلخر.
كتابة التقارير والبحوث  -

 املكتبية

تشكيل  -

جمموعات عمل 

 )مشروع مجاعي(.

إتاحة الفرصة  -

بإدارة  للطلبة

احملاضرة خالل 

عمليات املناقشة 

 واحلوار.

 التعاون . -

 تقسيم األعمال -
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 احملاضرة  - تصميم وتقديم العروض  التقدميية وإدارة ورش العمل - 4-1

 ورش العمل     -

 تقييم األعمال   -

 املشاريع -   
  استخدام  وتصميم اخلرائط الذهنية - 4-2

تدريب على برامج  األوفيس مايكروسوفت  - 4-3

 والربامج املستخدمة يف عمل إدارة املوارد البشرية

 احملاضرة  -

 ورش العمل -

 تقييم األعمال   -

 املشاريع -   
 (وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5

 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1
 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

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

 نسبته من التقييم النهائي

 %20 السادس االختبار األول - 1

 %20 العاشر املشاريع وأوراق العمل - 2

3 
مدار  على التفاعل واملشاركة واحلضور والغياب -

 الدراسي الفصل

10% 

4 
الفصل  نهاية االختبار النهائي -

 الدراسي

50% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم  .ظ
ترتيبات إتاحة 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 لتقديم املشورة والنصح -

 اسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة تدريسساعات مكتبية مبا يتن -
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 مصادر التعّلم   .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ،إدارة املوارد البشرية) إدارة األفراد(، عمان، دار الشروق.2007الشاويش، مصطفى جنيب،  -4

 املصرية. تدراسة علمية وعملية، دار اجلامعا –، األفراد والسلوك التنظيمي 1982ابراهيم،  الغمري، -5

 القاهرة، الكمالية. –، إدارة األفراد 1987نبيل احلسيين،  النجار، -6

 ،بغداد، دار الرسالة. ،ختطيط القوى العاملة بني النظرية والتطبيق1980، مهدي حسن، زويلف -7

 ، إدارة األفراد والسلوك التنظيمي، القاهرة، بل برنت لطباعة األوفست.1988جاب اهلل، رفعت حممد، -8

فاضل جكرت  دليل لرؤساء األقسام والعمداء، ترمجة وحتقيق: ،ادارة شؤون املوظفني،2006ريل آر،،د ليمنغ -9

 مكتبة العبيكان. ومصطفى عشوي،

املفهوم والرسالة وعالقات  ،املدخل املهين إلدارة املوارد البشرية النموذجية:1432منصور عبد العزيز، املعشوق، -10

 اض.الري معهد اإلدارة العامة، االستخدام،

 األردن.-عمان ،ادارة األفراد من منظور كمي والعالقات اإلنسانية دار جمدالوية،1994زويلف،مهدي حسن، -11

 ،عمان. عرض وحتليل ،ادارة شؤون األفراد:1994حممد فاحل، صاحل، -12

،قيادة شخاص وإدارتهم يف الرتبية، ترمجة رباب حسين هاشم، معهد اإلدارة 2010بوش، توني وميدلود،ديفيد،  -13

 العامة، مركز البحوث.
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 م(.علم إدارة األفراد. جدة، تهامة.1981عبد الواسع، عبد الوهاب.) -1

هـ(.دوافع العاملني يف األجهزة احلكومية يف اململكة العربية السعودية، حبث 1406العديلي، ناصر حممد.) -2

 ، الرياض ، معهد اإلدارة.ميداني

م(.اقتصاديات التعليم، مبادئ راسخة و اجتاهات حديثة، عمان ، دار املسرية للنشر 2003فليه، فاروق عبده.) -3

 والتوزيع والطباعة.

م(. ادارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، عمان ، دار 2009العنزي، سعد علي و صاحل، امحد علي.) -4

 نشر و التوزيع، األردن.البازوري العلمية لل

االقتصادية للقرن القادم  بايلي،مارتن و نيل، بريتلس و جاري، لينان وبريت أ ، النمو مع السادة هدف السياسة -5

 ، القاهرة مركز األهرام للرتمجة و النشر.

للنشر و  م(. إدارة االبتكار املفاهيم و اخلصائص و التجارب احلديثة، عمان، دار وائل2003جنم ، جنم عبود.) -6

 التوزيع، األردن.

، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية، االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة 1987الشنواني،صالح،  -7

 والنشر.

 ، املدخل احلديث يف إدارة األفراد، القاهرة، دار النهضة العربية.1986امساعيل ،حممد عثمان،  -8

ريب اإلداري مع تطبيقات جتربة معهد اإلدارة العامة باململكة م(. أسس التد1992القيالت، يوسف بن حممد.) -9

 العربية السعودية، الرياض، دار عامل الكتب.
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الببالوي، حسن و حسني، طعيمة و رشدي، امحد و سعيد، امحد و النقيب، عبد الرمحن و سعيد،  -10

م(.اجلودة الشاملة يف التعليم 2005امحد.)حمسن املهدي و البندري، حممد بن سليمانو عبد الباقي، مصطفى 

 ، دار املسرية للنشر و التوزيع.نبني مؤشرات التمييز ومعايري االعتماد األسس و التطبيقات، عما

م(. منظمة العمل العربية، املوارد البشرية، العدد األول، 2005املركز العربي لتنمية املوارد البشرية.) -11

 السنة األوىل.

 ، الرياض، مطابع الفرزدق التجارية.1اخلطيب. اجتاهات حديثة يف التدريب، طاخلطيب ، امحد  -12

                هـ(. إدارة األداء دليل شامل لإلشراف الفعال، ترمجة: مرسي، حممود مراجعة 1409هاينز،ماريسن اي .)-13       

 غوشة، زكي و راتب ،احلسن، ادارة البحوث ،معهد االدارة العامة، الرياض

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع يوتيوب ، املنتدى العربي للموارد البشرية

WWW.ju.edu.jo 

  WWW.yu.edu.jo 

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

 تطبيق ادارة املوارد البشرية  على املتجر

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

  املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 مقعد 15قاعة حماضرات   بعدد  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 كمبيوتر -

 جهاز عرض و شاشة عرض. -

 سبورة زكية -

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره   .خخخ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .21
 ومدى  استفادتهم من املقرراستبيان الكرتوني وورقي لقياس رضا الطالب  -

http://www.ju.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .22
 اجملموعات املصغرة -

 حل املشكالت ةاسرتاتيجي  -

سؤال يثري  صياغة موضوع الدرس على هيئة مشكلة أول solving  problem.حل املشكالت اسرتاتيجية العصف الذهين -

مثل مجع البيانات وتصنيفها وإجراء التجارب وحتليل وتفسري  القيام بالنشاطات التعليمية للوصول حلل املشكلة. اإلهتمام ويدفع اىل

 .النتائج

 إجراءات تطوير التدريس: .23
 زيارة تبادلية ألعضاء هيئة التدريس  -

 قياس  رضا الطالب بشكل مستمر  -

 العمل على تطوير أساليب  التدريس بناء على النتائج -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .24

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
  . س مستقلنيتصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدري -

التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات وتقييم املشاريع أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة  -

 أخرى
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .25
 املوارد البشرية يف املؤسسات التعليمية.سنوات لتحديد احتياجات إدارات  3مسح ميداني كل  -

 . اإلطالع على أحدث املمارسات العاملية والعربية واحمللية يف إدارة املوارد البشرية -

 . سبق والعمل على تطويره تقييم لفعالية املقرر الدراسي بناء على ما -
 

 ................................................................................................ اسم منسق الربنامج:

هـ ، سبتمبر 1440محرم  التاريخ .............................................................. التوقيع:

 م2018
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 تقويم االداء واالعتماد االكادميياسم املقرر:   

 .....................................رمز املقرر:   

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 .جامعة أم القرى:   إسم املؤسسة التعليمية 1439-7-30 تاريخ التوصيف:

 .كلية الرتبية / قسم اإلدارة والتخطيط                 : . القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ف
 تقويم االداء واالعتماد االكادميي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .21
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .22
 دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .23

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

 الثانياملستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .24
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .25
 ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .26
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 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .27
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .16
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .17

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .18

    

  النسبة:  باملراسلة .19

    

  النسبة:  أخرى تذكر .20
 

 تعليقات:

 األهداف  .ق
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

،وبتقويم جودة االداء يف مؤسسات  املتخصصة بتقويم االداء وبأساليبه وأداوته املتنوعةيهدف املقرر إىل تزويد الطلبة باملعرفة 

 . التعليم العالي ، وباملفاهيم واملداخل اخلاصة باالعتماد االكادميي مبؤسسات التعليم العالي

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

خيطط القسم لتحسني وتطوير املقرر من خالل مراجعة تقرير املقرر وآراء أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسه ،    

املستجدات املعرفية اخلاصة باملقرر إضافة إىل استخدام اسرتاتيجيات التدريس والتقنيات احلديثة  واراء الطلبة  يف ضوء

وحث اهليئة التدريسية على استخدامها ،كما يسعى القسم إلتاحة الفرصة للطلبة مستقباًل للتواصل عن طريق االنرتنت 

 . من خرباتهم وجتاربهمادة لإلفباخلرباء املتخصصني يف جمال التقويم واالعتماد االكادميي 

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ص
 وصف عام للمقرر:
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واالدوات ، واجلودة يتضمن املقرر تقويم االداء من حيث املفاهيم واالهداف واالهمية واجملاالت واالنواع والنماذج واالساليب 

الشاملة بالتعليم العالي من حيث املفاهيم والعمليات واملتطلبات لتحقيق جودة االداء ، ومن حيث الربط بني تقويم االداء وجودة 

منظومة التعليم اجلامعي ، إضافة لالعتماد االكادميي من حيث املفهوم واالهمية واالنواع واملتطلبات ، وجتارب ومناذج 

 جنبية عن االعتماد االكادميي .عربية وا

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 الوحدة األولى : تقويم األداء في مؤسسات التعليم العالي

يتضمن املقرر تقويم االداء من حيث املفاهيم واالهداف واالهمية واجملاالت واالنواع  -

والنماذج واالساليب واالدوات ، واجلودة الشاملة بالتعليم العالي من حيث املفاهيم 

والعمليات واملتطلبات لتحقيق جودة االداء ، ومن حيث الربط بني تقويم االداء وجودة 

عي ، إضافة لالعتماد االكادميي من حيث املفهوم واالهمية منظومة التعليم اجلام

واالنواع واملتطلبات ، وجتارب ومناذج عربية واجنبية عن االعتماد االكادميي . 

يتضمن املقرر تقويم االداء من حيث املفاهيم واالهداف واالهمية واجملاالت واالنواع 

تعليم العالي من حيث املفاهيم والنماذج واالساليب واالدوات ، واجلودة الشاملة بال

والعمليات واملتطلبات لتحقيق جودة االداء ، ومن حيث الربط بني تقويم االداء وجودة 

منظومة التعليم اجلامعي ، إضافة لالعتماد االكادميي من حيث املفهوم واالهمية 

 واالنواع واملتطلبات ، وجتارب ومناذج عربية واجنبية عن االعتماد االكادميي .

1 2 

 2 1 جماالت تقويم االداء / االنواع / والنماذج . -
 2 1 متطلبات تقويم األداء /واالساليب واالدوات -

 الوحدة الثانية : تقويم االداء لتحقيق اجلودة الشاملة بالتعليم اجلامعي

 2 1 املفاهيم / االهمية / االهداف / املبادئ / املداخل . –اجلودة الشاملة  -
 2 1 اجلودة الشاملة / املتطلبات والتقنيات / املعوقات  .نظم وعمليات  -
 2 1 تقويم االداء ونظم ضمان اجلودة. -
 2 1 معايري ومؤشرات تقويم جودة االداء. -
االدلة والرباهني / ومراجعة النظراء واملقارنة املرجعية يف تقويم جودة االداء  -

 اجلامعي

1 2 

 االكادميي .الوحدة الثالثة : نظم االعتماد 

 2 1 مفهوم االعتماد االكادميي وتطوره . -
 2 1 أهداف االعتماد االكادميي / أنواعه / مبادئه . -
 2 1 مراحل االعتماد االكادميي وطرقه . -
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 2 1 إدارة االعتماد االكادميي / اهليئات / املهام / االمناط . -
 2 1 متطلبات االعتماد االكادميي ومعوقاته . -
 2 1 نظم اجلودة الشاملة واالعتماد االكادميي .العالقة بني  -

 الوحدة الرابعة : مناذج وجتارب يف االعتماد االكادميي .

 2 1 مناذج وجتارب االعتماد يف الدول الغربية . -
 2 1 مناذج وجتارب االعتماد يف الدول العربية . -

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 ساعة32     ساعة32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .18
 ساعات 3

 

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .19
 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 ثانياً  -

ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -
 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.معاً عملية 

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

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

حتديد مفاهيم وأساليب تقويم االداء ومناذجه املختلفة  - 1-1

. 

 الواجبات - احملاضرة -

االختبار  - احملاضرة - الربط ما بني نظم اجلودة الشاملة وتقويم االداء - 1-2

 التحريري
   املرئيةالعروض  - املناقشة والتعلم التعاوني - وأنواعهعرض ملتطلبات االعتماد االكادميي ومراحله  - 1-3
 املهارات املعرفية 2

 االختبار التحريري العصف الذهين استنتاج العالقة ما بني نظم اجلودة وتقويم االداء - 2-1



 

156 

 

التمييز ما بني جتارب االعتماد بنوعيه بني الدول  - 2-2

 . الغربية واالجنبية

 التقرير البحثي دراسة حالة

مترين عملي مع  احملاضرة والتعلم التعاوني املنظومة اجلامعية .تصميم مؤشرات االداء لبعض ابعاد  - 2-3

 العرض
 مشروع احملاضرة تطبيق اسلوب املقارنة املرجعية على قسم  تعليمي - 2-4
حتليل املمارسات املطبقة لتقويم جودة االداء الرباجمي  - 2-5

 واملؤسسي  اجلامعي .

 مشروع مجاعي احملاضرة واملناقشة

مقارنة طرق تقويم جودة االداء من خالل املعايري  - 2-6

 . واملؤشرات بني جامعتني باململكة

التقرير البحثي  دراسة حالة

 ومناقشته .
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 املالحظة املناقشة يلتزم بالعمل مع فريق املشروع اجلماعي - 3-1
 املالحظة العروض . منها لإلفادةيتقبل اراء االخرين  - 3-2
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 الواجبات واملشاريع التعلم التعاوني يتواصل مع زمالئه فيما خيص املادة الدراسية . - 4-1
يبحث يف االنرتنت واملواقع االلكرتونية ذات العالقة  - 4-2

 . باملادة العلمية
 الواجبات  املناقشة

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1
 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

 التقييم النهائينسبته من 

 %15 طوال الفصل  . داخل القاعة الدراسية التحضري واالعداد واملشاركة يف النقاشات - 1

 %10 11 الواجبات الدورية - 2

 %30 13 التقارير البحثية / املشروعات - 3

 %10 7 . العروض املرئية - 4

 %35 15 ةالنهائي اتاالختبار - 5

 %100  اجملموع - 6

 للطالب ودعمهماإلرشاد األكاديمي  .ع
ترتيبات إتاحة 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(.  
 ختصيص ساعة مكتبية للتواجد باملكتب ) ملراجعة الطلبة ( -
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 التواصل من خالل الربيد االلكرتوني . -

 ختصيص قائد ومنسق من الطلبة للمجموعة للتواصل مع االستاذ خالل االسبوع فيما خيص املادة . -

 ختصيص جمموعة واتس آب  للتواصل بني الطلبة . -
 مصادر التعّلم  .عع

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع يف املؤسسات التعليمية ، م( ، تقويم جودة األداء2011سوسن شاكر جميد )  -14

 ( اجلودة يف املؤسسات والربامج اجلامعية ،عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع 2012سوسن شاكر جميد ) -15

 ( ، اجلودة الشاملة واالعتماد املؤسسي ، مصر :عامل الكتب .2010رضا إبراهيم املليجي ،ومبارك عواد الربازي ) -16

 ( تقييم اداء االدارة اجلامعية يف ضوء إدارة اجلودة الشاملة ، االسكندرية : دار الوفاء.2007أمحد عبداحلي ) رمزي -17

 ( مؤشرات االداء الرئيسية ، ترمجة أمحد عكاوي ، منشورات جامعة امللك سعود2014ديفيد بارمنرت ) -18

 اجلامعة اجلديدة .( ثقافة املعايري واجلودة يف التعليم ، دار 2008حممد عطوة جماهد ) -19

( ، إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم 2009يوسف حجيم الطائي ، وحممد فوزي العبادي ، وهاشم فوزي العبادي ) -20

 اجلامعي ، عمان : الوراق للنشر والتوزيع .

تميز ( ، مؤشرات ومعايري قياس وتقييم االداء ) مدخل اسرتاتيجي للتحسني املستمر وال2009سيد حممد جاب الرب ) -21

 التنافسي (.

( إدارة اجلودة الشاملة واالعتماد االكادميي يف املؤسسات الرتبوية ، دار الفجر للنشر 2011نبيل سعد خليل )  -22

 والتوزيع .

10- Martin Cave others ( 1996) The Use performance indicators in higher education : The 

challenge  of Quality Movement ( higher Education Policy ) Third Edition 

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

 ) تقويم جودة األداء اجلامعي ، االسكندرية : املكتبة املصرية 2001إمساعيل حممد دياب ،و عادل السعيد البنا )  -1

  www.ncaaa.org.saللتقويم واالعتماد االكادميي  أدلة وتقارير ومناذج  املركز الوطين -2

  مؤسسات التعليم العالي يف ضوء معايري هيئات  ( ضمان جودة2009حسني ) أشرف حممود أمحد ،و حممد جاد -3

 .االعتماد الدولية ، القاهرة : عامل الكتب ، سلسة ضمان اجلودة واالعتماد

 ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت 3

 www.ust.edu/uaqeجملة ضمان جودة التعليم اجلامعي . -

- http://asq.org 

- www.iacqa.org 

- www.asicuk.com 
www.qaa.ac.uk 

http://asq.org/
http://www.iacqa.org/
http://www.asicuk.com/
http://www.qaa.ac.uk/
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 . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:4

 المرافق المطلوبة   .غغ
 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(: .10

 قاعة دراسية تستوعب عدد الطلبة ، مع طاوالت تتيح الفرصة لعمل فرق داخل القاعة الدراسية .

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 overhead projector، إضافة    data showجهزة أ

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .12
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره     .ددد

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .26
يتم ذلك من خالل تطبيق استمارة التقويم على الطلبة يف نهاية الفصل الدراسي للتعرف على أرائهم ومقرتحاتهم لتحسني 

 . وتطوير املقرر

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .27
يتم حتليل تقرير املقرر املقدم من أستاذ املادة من قبل منسق اجلودة بالقسم  لالطالع على رأي االستاذ فيما خيص عملية 

 . التدريس اخلاصة باملقرر من حيث الصعوبات وسبل التحسني ، إضافة للتقييم الذاتي ألستاذ املادة

 إجراءات تطوير التدريس: .28
 اتيجيات التدريس لدى منسوبيه من خالل حثهم على االلتحاق بالدورات التدريبية يف يسعى القسم لتطوير اسرت

 االسرتاتيجيات احلديثة ، إضافة الستخدام مراجعة النظراء لرفع جودة التدريس بالقسم .
ريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تد .29

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
  يعتمد االستاذ على طرق التقويم احملددة بتوصيف املقرر، مع اتاحة الفرصة له ألخذ النصح واالرشاد من أعضاء

من خرباتهم عند تدقيقهم لبعض اعمال الطلبة ، كما يسعى  لإلفادةهيئة التدريس االكرب يف الرتبة والسن 

 القسم مستقباًل لالستفادة من مراجعني مستقلني من جامعات أخرى ملراجعة االختبارات املقررة على الطلبة .
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .30

  نتائج فحص تقرير املقرر اليت قام بها منسق اجلودة مع أستاذ املادة بتحديد االجراءات يقوم القسم ويف ضوء

 التحسينية للمقرر ووضعها ضمن خطة القسم يف الفصول التالية .
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 حلقة بحث في اإلدارة واإلشراف على التربية الخاصة   اسم المقرر:  

 .............................................................. رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم المؤسسة التعليمية: هـ1440-1- 24:   تاريخ التوصيف

 قسم الرتبية اخلاصة     –كلية الرتبية           : القسم -لكليةا

 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ك
 حلقة بحث في اإلدارة واإلشراف على التربية الخاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .47
دبلوم اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية  . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .48

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

 املستوى الثاني . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .49
 

 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .50
 ال توجددت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وج6 .51
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .52

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 

   

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

  النسبة:  باملراسلة .كك
    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
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 تعليقات:

 األهداف .ل
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملعلومات عن املفاهيم العامة حول طرق البحث العلمي وتطبيقاتها يف 

اخلاصة وعرض للقضايا البحثية يف جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية 

الرتبية اخلاصة ومعاجلتها بالبحث العلمي اهلادف وتنمية مهاراتهم يف الكتابة والصياغة اللغوية لألفكار واملعلومات 

الرتبية اخلاصة  كذلك الوقوف على أحدث الدراسات واألحباث اليت متت يف جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات

ومساعدة الطالب على اختيار موضوعات حبثيه جاده وأصيله يف جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة 

كذلك إعداد خطة حبث ملشكله أو موضوع حبثي جاد وأصيل يف جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية 

 اخلاصة .

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

 مراجعة الخطة مع الزمالء . -

  دراسة الصعوبات التي يواجهها  الطالب في تعلم المقرر . -

 النتائج .مراجعة  -

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

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

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

    .ييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة فى مجال التخصصالتغ -

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

 تفعيل استراتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 حلقة نقاش مع اساتذة المقرر حول تقويم المادة -

 .  نقاش مع الطالب حول تقويم المادةحلقة  -

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ض
 وصف عام للمقرر:

العلمي وتطبيقاتها يف يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملعلومات عن املفاهيم العامة حول طرق البحث 

جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة وعرض للقضايا البحثية يف جمال اإلدارة واإلشراف على 

مؤسسات الرتبية اخلاصة ومعاجلتها بالبحث العلمي اهلادف وتنمية مهاراتهم يف الكتابة والصياغة اللغوية لألفكار 

الدراسات واألحباث اليت متت يف جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات واملعلومات كذلك الوقوف على أحدث 
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الرتبية اخلاصة ومساعدة الطالب على اختيار موضوعات حبثيه جاده وأصيله يف جمال اإلدارة واإلشراف على 

مؤسسات الرتبية اخلاصة كذلك إعداد خطة حبث ملشكله أو موضوع حبثي جاد وأصيل يف جمال اإلدارة واإلشراف 

 على مؤسسات الرتبية اخلاصة .

 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

طرق البحث العلمي وتطبيقاتها في مجال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات التربية  -

 الخاصة

2 6 

الخاصة القضايا البحثية في مجال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات التربية   -

 ومعالجتها بالبحث العلمي الهادف

2 6 

التدريب على ممارسة النقد اإليجابي للدراسات والبحوث العلمية في مجال اإلدارة  -

 واإلشراف على مؤسسات التربية الخاصة .

2 6 

تنمية مهارة  الكتابة والصياغة اللغوية لألفكار والمعلومات  وغرس مفهوم العمل  -

 يق في نفوس الطالب والطالباتالجماعي وروح الفر

2 6 

الوقوف على أحدث الدراسات واألبحاث التي تمت في مجال اإلدارة واإلشراف   -

 . على مؤسسات التربية الخاصة

2 6 

مساعدة الطالب على اختيار موضوعات بحثيه جاده وأصيله في مجال اإلدارة  -

 واإلشراف على مؤسسات التربية الخاصة

2 6 

مقترحه لمعالجة بعض مشكالت اإلداره واإلشراف على مؤسسات التربية نماذ   -

 واقتراح بعض الحلول من خالل خبرات الدول المتقدمة الخاصة

1 3 

إعداد خطة بحث لمشكله أو موضوع بحثي جاد وأصيل في مجال اإلدارة واإلشراف  -

 على مؤسسات التربية الخاصة

2 6 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .37
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38
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 التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات  .39
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني 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.ثانياً  -
واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمثالثاً  -

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

 طرق التقويم للمقرراستراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

طرق البحث العلمي وتطبيقاتها يف جمال اإلدارة واإلشراف على  -  1-1

 مؤسسات الرتبية اخلاصة

 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 احلوار واملناقشة  -

 االنشطة واملشروعات  -

 النمذجة  -

 احملاضرة  -

 العصف الذهين  -

  العروض -

 االختبارات  -

 -- -الشفوية  -

 االختبارات 

 الشفوية  -

 املالحظة -

 املناقشات   -

التكليفات   -

ملفات   -العملية  

 االجناز 

 (البحث )تقرير   -

القضايا البحثية يف جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات  - 1-2

 الرتبية اخلاصة ومعاجلتها بالبحث العلمي اهلادف

النقد اإلجيابي للدراسات والبحوث التدريب على ممارسة  - 1-3

العلمية يف جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة 

. 
تنمية مهارة  الكتابة والصياغة اللغوية لألفكار واملعلومات   - 1-4

وغرس مفهوم العمل اجلماعي وروح الفريق يف نفوس الطالب 

 والطالبات

واألحباث اليت متت يف جمال  الوقوف على أحدث الدراسات  - 1-5

 . اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة

مساعدة الطالب على اختيار موضوعات حبثيه جاده وأصيله يف  - 1-6

 جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة

مناذج مقرتحه ملعاجلة بعض مشكالت اإلداره واإلشراف على  - 1-7

واقتراح بعض الحلول من خالل خبرات  الرتبية اخلاصةمؤسسات 
 الدول المتقدمة

إعداد خطة حبث ملشكله أو موضوع حبثي جاد وأصيل يف  - 1-8

 جمال اإلدارة واإلشراف على مؤسسات الرتبية اخلاصة

 المهارات المعرفية 2
 التعلم الفردي  - القدرة على الفهم والتذكر  - 2-1

 القدرة على التحليل والنقد - 2-2
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 طرق التقويم للمقرراستراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 التعلم التعاوني  - القدرة على التطبيق - 2-3

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

 املشروعات واالنشطة  -

 لعب االدوار  -

 العصف الذهين  -

 التدريس التشخيصي  -

 احلوار واملناقشة  -

 التدريس املصغر    -

االختبارات النصفية 

 والنهائية 

 املالحظة  -

السجالت  -

 الرتاكمية 

 

 القدرة على املقارنة والتصنيف - 2-4

 القدرة على التنبؤ - 2-5

 القدرة على التلخيص - 2-6

 القدرة على التصور - 2-7

 مهارة كتابة التقارير واملقاالت العلمية واألحباث - 2-8

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 احلوار واملناقشة  - اإلنتماء للمجموعة - 3-1

 األنشطة واملشروعات  -

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل املشكالت  -

حضور املؤمترات  -

 والندوات 

 

 بطاقات املالحظة  -

 االستبانات  -

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

املشروعات  -

 اجلماعية 

االهتمام  -

 مبشكالت الزمالء 

مدى متاسك  -

 اجلماعة

 القدرة على التعلم الذاتي  - 3-2

 احملافظة على املمتلكات العامة  - 3-3

 املشاركة اجملتمعية - 3-4

 العالقة مع االخرين - 3-5

 .القرار واختاذ صنع مهارة - 3-6

 مساعدة االخرين - 3-7

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 التعلم الفردي  - مهارات التذكر العددي - 4-1

 املناقشة واحلوار  -

 حل املشكالت  -

 الزيارات امليدانية  -

 استخدام احلاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 املشروعات اجلماعية -

االختبارات  -

 القصرية والنهائية 

 بطاقات املالحظة  -

 اختبارات االداء  -

 املناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

قياس استبانات  -

 املهارات

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

 مهارة استخدام التطبيقات والربجميات  - 4-4

 االستنتاج  العددي - 4-5

 مهارات التطبيق  - 4-6

 مهارة التفسري والتحليل  - 4-7

 االستنتاج  العددي  - 4-8

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال توجد ال توجد ال توجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40
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مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 الثامن   نصفياختبار  - 1

2 
 تكليفات )الواجبات املنزلية ، املهام  ، وعرض بوربوينت( -

 (االلتزام واملشاركة ( -
على مدار 

 الدراسي الفصل

15% 

3 
نهاية الفصل  االختبار النهائي -

 الدراسي

60% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .غ
ترتيبات إتاحة 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 يف األسبوع ( 6) التواصل مع الطلبة يف املواعيد املعلن عنها يف جدول الساعات املكتبية -

 . التواصل عرب الربيد الكرتوني  واهلاتف -
 مصادر التعّلم .فف

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. اجلودة الشاملة يف إدارة مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة. دار املصرية اللبنانية، القاهرة.2018نتو، هوازن ) -

 مكتبة الرشد الرياض.(مبادئ البحث الرتبوي 2009النوح مساعد ) -

 (. إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات. النيل العربية للنشر، القاهرة.2008ابو النصر، مدحت ) -

 (. تطبيق اجلودة واالعتماد يف املدارس. دار الفكر العربي، القاهرة.2007ابراهيم، أمحد) -
 ،الكويت.( مقدمه يف البحث العلمي ،ا ،مكتبة الفالح 2003عسكر علي واخرون) -

 (أساليب البحث العلمي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية ،عمان ،األردن.2000عطوي ،جودت ) -

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

 صرية اللبنانية، القاهرة.(. اجلودة الشاملة يف إدارة مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة. دار امل2018نتو، هوازن ) -

 (مبادئ البحث الرتبوي مكتبة الرشد الرياض.2009النوح مساعد ) -

 (. إدارة اجلودة الشاملة يف جمال اخلدمات. النيل العربية للنشر، القاهرة.2008ابو النصر، مدحت ) -

 القاهرة.(. تطبيق اجلودة واالعتماد يف املدارس. دار الفكر العربي، 2007ابراهيم، أمحد) -
 ( مقدمه يف البحث العلمي ،ا ،مكتبة الفالح ،الكويت.2003عسكر علي واخرون) -

 (أساليب البحث العلمي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع والدار العلمية ،عمان ،األردن.2000عطوي ،جودت ) -

-  
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

ذو احلجه  18-17م املوافق 2013تشرين اول  23 – 22مؤمتر الرتبية اخلاصة وصعوبات التعلم يف الوطن العربي يومي  -

  االردن  –جامعة الريموك  –كلية الرتبية  -هـ 1434

  http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspxمركز امللك سلمان ألحباث االعاقة    -

 موقع أطفال اخلليج. -

 موقع امللتقى العربي لذوي االحتياجات اخلاصة. -

 موقع الرتبية اخلاصة وزارة الرتبية والتعليم.    -

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

 احلاسوبية والربجميات يف جمال ذوي االحتياجات اخلاصة . الربامج التعليمية  -

 المرافق المطلوبة .قق
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(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .22

 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة اجملهزة احملاضرات حجرات -

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

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

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ررر

توزيع استبانات تقييم املقرر واجراء التحليل االحصائي للنتائج للتأكد من فاعلية التدريس من وجهة نظر  -

 الطالبات. 

 املقابالت الشخصية.املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ززز

 التقارير اليت يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس املقرر.  -

http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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 النقاش مع الزمالء وحماولة تطوير اساليب تقديم املقرر .  -

 اإلختبارات .  -

 إجراءات تطوير التدريس: .سسس
استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط الضعف يف العملية االستفادة من  -

 التعليمية .

استخدام التقنيات احلديثة يف التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات   -

 واملهارات اخلاصة باملقرر .  

 مية احلديثة واليت تتعلق باملنهج ، حتى ميكن تطويره ليكون مواكبا مع التطور العلمي   متابعة نتائج االحباث العل  -

 تبادل اخلربات مع جامعات اخرى .   -

 حضور املؤمترات واملشاركة . -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ششش

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

 .هلم وتصحيحها اعدادها مناقشة الطالب يف ما مت تكليفهم من اعمال واليت مت -

 تقوميهم. نتائج على الطالب اطالع -

 عشوائية لتدقيق عينة من اختبارات الطالب .منوذج العينة ال    -

 املقارنات املرجعية .    -

 . هيئة اعضاء بني املتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .صصص
 دراسة حتليلية لنتائج تقييم املقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -

 معدالت الطلبة.  -

 السجالت الرتاكمية للطلبة .  -

  . راعداد التقارير الفصلية للمقر -

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

 

 

 


