
 
 
 
 
 
 
 

 القرى أم جامعة

  الرتبيةكلية 

 السمعية اإلعاقةالدبلوم العايل يف 
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  :خلطة الدراسيةا 2 /1 /4
 

 نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلب 

 السابقة

 الساعات المحتسبة

 -عملي -)معتمدة 

 نظري(

المستوى 

 األول

 2-0210511مقد 
مقرر  مقدمة في التربية الخاصة

 اجباري
 ساعات نظري 2 ال يوجد

-0210512 سمعي

4 

مقرر  الصم وضعاف السمع  تربية وتعليم

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 3

-0210513 سمعي

3 

مقرر  تقييم وتشخيص ذوي االعاقة السمعية 

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 3

-0210514 سمعي

3 

مقرر  النمو اللغوي لذوي االعاقة السمعية 

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 3

-0210515 سمعي

3 

مقرر  البرامج التربوية لذوي االعاقة السمعية

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 3

المستوى 

 الثاني

-0210521 سمعي

3 

طرق تدريس ذوي االعاقة السمعية ) 

 رياضيات (

مقرر 

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 3

-0210522 سمعي

3 

طرق تدريس ذوي االعاقة السمعية ) 

 اللغة العربية (

مقرر 

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 3

-0210523 سمعي

2 

لذوي االعاقة التقنيات المساندة والمعدلة 

 السمعية 

مقرر 

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 2

-0210524 سمعي

3 

مقرر  العمل مع اسر ذوي االعاقة السمعية 

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 3

 
-0210525 سمعي

3 

تطبيقات ميدانية في مجال االعاقة 

 السمعية 

مقرر 

 اجباري
 ال يوجد

 ساعات نظري 3
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 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

    مقدمة في التربية الخاصة اسم املقرر:  

 2-210511رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 التربية الخاصة -التربية       القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 2-210511 :رمز المقرر   مقدمة في التربية الخاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

1.  
  ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
  االعاقة السمعيةدبلوم : . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .3

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

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

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
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  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

تطور  الخاصة،يبحث هذا المساق في إكساب الطالب المفاهيم األساسية المرتبطة بمفهوم التربية 

واالبداع ,االعاقة السمعية, االعاقة البصرية , صعوبات  الموهبةخدماتها ,فئاتها )االعاقة العقلية ,

جسمية والصحية , التعلم , اضطرابات للنطق والكالم , االضطرابات السلوكية , التوحد , االعاقة ال

فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه ( 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. وير وحتسني لتط -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مراجعة الخطة مع الزمالء -

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

 المواقف(.

 مناقشات صفية. -

 التعلم الذاتي. -

 مناقشات وجلسات عصف ذهني. -

 مجموعات عمل صغيرة واختيار كل مجموعة لموضوع من موضوعات تكوين -

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

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

واالعاقة السمعية والبصرية والجسمية واالضطرابات السلوكية واالنفعالية واضطرابات النطق واللغة 

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

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

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

التربية الخاصة .العوامل التي ساعدت على تطور  -التربية الخاصة   

1 

 

2 

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 

للتعامل مع المعاقين سمعياارشادات عامه -التواصل لدى المعاقين سمعيا   

1 

 

2 

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

ارشادات عامه للتعامل مع المعاق -االدوات المعينة التي يستعملها العاق بصريا 

 بصريا.

1 

 

 

2 

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

 عامه للتعامل مع المعاقين جسميا وصحيا.

1 

 

2 

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

ارشادات عامه للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم.-التعليمية   

1 

 

 

2 

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

 العالجي 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 
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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 

 

تكليفات الطالبمناقشات وتقييم   2 

 

4 

 2   1 اختبار نهائي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 2     2 ساعات التدريس الفعلية

 32     32 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

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

 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 

اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
. ان يتعرف الطالب على المفاهيم 1 1-1

 االساسية في التربية الخاصة:

 . ان يتعرف الطالب على دور2  

والطفل ذوي االحتياجات  األسرة

 الخاصة.

المحاضرات 

 الدراسية.

 المناقشات العلمية.

 العصف الفكري

 التعلم الذاتي

 

االختبارات القصيرة                                                                    

 االختبارات الدورية.

التكليفات ألسبوعية                                                                    

 ية االختبارات النهائ
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اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

. ان يتعرف الطالب على اهم 3  

القضايا والمشكالت في التربية 

 الخاصة.

.  تكييف منهج مقدمة في التربية 4  

الخاصة بما يتناسب والقدرات 

 الفردية لذوي االحتياجات الخاصة.

. بناء استبيان للتعرف على الفئة 5   

األكثر شيوعا لدى ذوي الحاجات 

 الخاصة.

 

المشروعات اإلنتاجية                                                           

 السجالت لتراكمية 

ملفات التقويم الذاتي                                                                    

 المناقشات الشفوية.

                                               ) حقيبة االنجاز(                    البورتوفيليو 

 االختبارات األدائية  –

 املهارات املعرفية 2
 القدرة على التطبيق-1 2-1

 القدرة على حل مشكالت -2

 الفهم واالستيعاب-3

 االستداللي. التفكير -

التشجيع على الحوار 

 والمناقشة.

أنشطة صفية فردية 

وجماعية لتطبيق 

النظرية في األسس 

مواقف اجتماعية 

وتربوية وما يرتبط 

بذلك من قراءات أو 

تشخيص مشكالت 

وتحليلها والتعامل مع 

 مصادر المعلومات

تقسيم الطالب إلى 

مجموعات لمناقشة 

 بعض قضايا المقرر

عرض الطالب لمقاالتهم وبحوثهم 

 الخاصة.

تقسيم الطالب في مجموعات عمل 

صغير واختيار كل مجموعة لقضية 

وتوجه حديث في التربية الخاصة 

ومناقشته ويقوم الطالب الباقين 

 بمناقشة زمالئهم فيما عرضوه

االمتحانات التحريرية الفصلية 

 والنهائي

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

أثناء المشاركة وعرض البحوث 

 والواجبات.

استجابة الطالب للمهام معرفة مدى 

 التي كلفوا بها.

تكليف بعض المجموعات بعمل  

 بحوث جماعية

تدريب الطالب على 

العمل بشكل بناء في 

المجموعة التي ينتمي 

 إليها.

تعليم الطالب أن 

يكونوا مسؤولين عن 

تعلمهم الذاتي والذي 

يتطلب استخدام وسائل 

للبحث عن المعلومات 

الجديدة، وأساليب 

والتقويم  التحليل

 للمقرر.

 االختبارات 

أنشطة غير صفية مثل التمثيل،  

االجتماعية  ةوالرحالت واألنشط

 األخرى

 اإللقاء -

 الحوار المتبادل -

 مناقشة األبحاث -
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اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تدريب الطالب على تقديم عرض  4-1

االنترنت لكي بور بوينت واستخدام 

تكون لديهم المعرفة الكافية في تقنية 

المعلومات التي تمكنهم من جمع 

المعلومات واألفكار وتفسيرها 

 وتوصيلها للغير

تدريب الطالب على أداء بعض 

الموضوعات المرتبطة بالمقرر 

 إلكسابهم طرق التواصل مع اآلخرين

 

الطالب إلى  متقسي

مجموعات عمل كل 

مجموعة تقدم نشاط 

مرتبط بالمقرر 

التعلم )الدراسي 

 التعاوني(

البحث عبر االنترنت 

على أهم التوجهات 

الحديثة في التربية 

 الخاصة

استخدام المكتبة بشكل 

 دوري ومنتظم.

التدريب على مهارات 

 .االتصال الفعال

 

التصال لدى مهارات ا سيتم تقييم

خالل أوراق عمل الطالب من 

فصلية. وسيتم اختبار المهارات 

الشفهية في التقديم الشفوي 

 للموضوعات المرتبطة بالمقرر

تقنية سيتم تقييم مهارات الطالب في 

المعلومات من خالل استخدام 

الحاسب والبرامج الحاسوبية 

 وعروض البور بوينت

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

 واالستعانة العلمي العرض أساليب

 ومناقشة لعرض التكنولوجيا بوسائل

 النظر وجهة

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 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

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

 النهائي
 %5 أثناء الفصل والحضور لنقاش الصفي ا 1

 %5 عاشرالاألسبوع  او كتابة مقال بحث قصير 2

 %20 االسبوع الثامن  االختبار التحريري الفصلي  3



 

56 

 

اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

األسبوع السادس  االختبار النهائي 5

 عشر

60% 

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

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

 التعّلممصادر  .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الرئيسة المطلوبة:  الكتب() الكتاب-1

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

 للنشر.

الخاصة. (. المدخل الى التربية 2012)منى.  ،والحديدي الخطيب، جمال -201)فاروق. الروسان،   -

ان: مكتبة .3ط  الفالح للنشر. عم 

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

 الفكر.

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

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

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

 

 موقع العالم العربي للتربية الخاصة-

 موقع اطفال الخليج-2

 الموقع السعودي للتربية الخاصة -3

 المؤتمرات:

  العربية.: اإلمارات دبي‘2014ابريل  17-14* الملتقي الرابع عشر للجمعية الخليجية لإلعاقة 
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http://www.gulfdisability.com 

 ( في عمان، األردن.2012-11-12الحديثة في التربية الخاصة الذي عقد بتاريخ ) تمؤتمر التوجها* 

 :www.qou.edu//http المؤتمر:رابط ابحاث 

 . jserمجلر التربير الخاتر  التاهيل -

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

 استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الحجرات وقاعات التدريس. -

 استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحدات ومراكز الجامعة. -

 ة.التعليمية في مجال ذوي االحتياجات الخاص البرمجيات البرامج -

 املرافق املطلوبة .و
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(:
 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات  .1
 قاعات للمسرح. -طالب.                                      30قاعات للمحاضرات تسع  -

 قاعات للمكتبة.  -حجرات مصادر التعلم.                                                    -

 مركز للتشخيص المبكر.  -                                               قاعات لألنشطة الطالبية.   -

 قاعات للتدريب -مركز لإلرشاد النفسي.                                                     -

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

 في جميع قاعات التدريس. داتا شو -

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

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

 االطالع علي أحدث التطويرات في الجامعات األخرى. -
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 االختبارات الدورية والنهائية.-

 المشروعات اإلنتاجية.-

 الزيارات الميدانية. -

 التقويم الذاتي. -

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -

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

 االختبارات النهائية. -التكليفات المتدرجة.                            -

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

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

 أساليب التقويم ونظم االمتحانات(.
 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تشجيع الطالب على المشاركة والمناقشة -

 توجيه الطالب إلى البحث الذاتي عن المعلومة -

 تفعيل التقنيات الحديثة في عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسيةإعداد دورات تدريبية  -

 تشجيع نقل وتبادل خبرات التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس -
 

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

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

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

 المشروعات المسحية العالجية. -المشروعات التشخيصية.                      -

 االختبارات الشفهية.-االختبارات الدورية.                               -

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

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

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

 

 اهر الشرادقة د. م اسم منسق الربانمج:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الصم وضعاف السمع تربية وتعليم: اسم املقرر:  

 4-210512رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى   إسم املؤسسة التعليمية: ه1437 اتريخ التوصيف: 

 كلية الرتبية / قسم الرتبية اخلاصة   القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 الصم وضعاف السمعتربية وتعليم . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

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

 االول املستوى ا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .11
  هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة5 .12
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد 6 .13
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  كليةالرتبية  ابلعابدية7 .14

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

 

 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .و
    

 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

 0 النسبة: 0 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

 0 النسبة: 0 ابملراسلة .ط
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 0 النسبة: 0 أخرى .ي
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

الضرورية للتعامل مع  التالميذ الصم وضعاف السمع من انحية التعرف يعترب هذا املقرر ضروراًي ألنه يزود الطلبة ابملهارات 
عليهم وتشخيص وتصنيف إعاقتهم حسب درجة الفقد السمعي، وخصائص املعاقني مسعيا وأتثري نقص السمع علي اجلوانب 

ي املعينات السمعية املختلفة للنمو، ومعرفة األسباب اليت تؤدي إيل اإلعاقة السمعية، وطرق التواصل معهم، والتعرف عل
 املستخدمة مع الصم وضعاف السمع.

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

  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
ا اجملال ىف حالة تطور ن هذيتم متابعة ما هو جديد ىف جمال التقنية املساندة ىف جمال عالج وأتهيل وتعليم ذوى االعاقة السمعية  لتحسني املقرر بشكل مستمر حيث إ

 مستمر وسريع .

 

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

وضعاف السمع من انحية التعرف يعترب هذا املقرر ضرورايً ألنه يزود الطلبة ابملهارات الضرورية للتعامل مع  التالميذ الصم 
عليهم وتشخيص وتصنيف إعاقتهم حسب درجة الفقد السمعي، وخصائص املعاقني مسعيا وأتثري نقص السمع علي اجلوانب 

املختلفة للنمو، ومعرفة األسباب اليت تؤدي إيل اإلعاقة السمعية، وطرق التواصل معهم، والتعرف علي املعينات السمعية 
 م وضعاف السمع.املستخدمة مع الص

 

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

 3 1 التعريف بالمقرر وتحديد اهدافة وواجبات الطلبة 

 حاسة السمع وتطورها

 تركيب الجهاز السمعي وفسيولوجيته .

 

1 3 

ضعف السمع ( –مفهوم اإلعاقة السمعية ) الصمم  . 

اإلعاقة السمعية وطرق الوقاية منهاأسباب   . 

1 3 

 3 1 تقييم وتشخيص المعاقين سمعياً .

 . تصنيفات اإلعاقة السمعية

 المعينات السمعية

1 3 

 خصائص المعاقين سمعياً:

 أثر اإلعاقة السمعية في النمو اللغوي.

 أثر اإلعاقة السمعية في النمو المعرفي .

 أثر اإلعاقة السمعية في نمو القدرات العقلية .

 أثر اإلعاقة السمعية في النمو الشخصي

2 6 

 خصائص المعاقين سمعياً:

 أثر اإلعاقة السمعية في النمو االنفعالي .

 أثر اإلعاقة السمعية في التحصيل الدراسي.

 أثر اإلعاقة السمعية في النمو الجسمي

1 3 

 تأهيل المعاقين سمعياً.

التأهيل الطبي للمعاقين سمعيا من حيث الخدمات الطبية المقدمة لهم والعمليات 

 الجراحية وزراعة القوقعة وأنواع المعينات السمعية وطريقه استخدامها

 برنامج إعادة التأهيل االجتماعي  المعاقين سمعيا

2 6 

لغة اإلشارة( –التواصل مع المعاقين سمعياً )التهجي اإلصبعي  طرق  1 3 

التواصل الكلي( -التواصل مع المعاقين سمعياً )قراءة الشفاه طرق  1 3 
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 تربية المعاقين سمعيا وتعليمهم -

 التدريب السمعي

1 3 

 مراجعة و مناقشة

 وتسليم االعمال 

1 3 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 التدريس الفعلية ساعات

 3       3 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .8
 

 

 

 

 

 

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

 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

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

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

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

 املعرفة 1

 التعرف علي مفهوم اإلعاقة السمعية، وأنواعها. 1-1

علي جهاز السمع من الناحية التشرحيية التعرف 
والفسيولوجية. والتعرف على آلية السمع وأهم 

 خصائص الصوت.

 

الدروس العملية  –احملاضرات   
عصف  –التعلم التعاوين  –

التدريس ابلتفكري –دهين   
التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -املناقشة    -

حل املشكالت –  

 االختبار

ملف االجناز   التكالبيف  

التعرف علي اتريخ تربية الصم يف العامل واململكة العربية  1-2
 السعودية .

 تعريف الصم وضعاف السمع وتصنيفات الصمم.

 ذكر أهم أسباب الصمم وضعف السمع. 

 

الدروس  –احملاضرات   - 
 –التعلم التعاوين  –العملية 

التدريس  –عصف دهين 
 ابلتفكري

التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -املناقشة    -
حل املشكالت –  

 االختبار

 التكالبيف ملف االجناز  

التأهيل الطيب للمعاقني مسعيا من حيث اخلدمات  1-3
الطبية املقدمة هلم والعمليات اجلراحية وزراعة 

القوقعة وأنواع املعينات السمعية وطريقه 
 . استخدامها

الدروس  –احملاضرات   -4 
 –التعلم التعاوين  –العملية 

التدريس  –عصف دهين 
 ابلتفكري

التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -املناقشة    -
حل املشكالت –  

 االختبار

 التكالبيف وملف االجناز  

4-1 . تقييم وتشخيص الصمم وضعف السمع.    

معرفة املعينات السمعية املستخدمة مع الصم وضعاف 
 السمع.

 

 

 –احملاضرات  التعلم التعاوين  
التدريس  –عصف دهين 

 ابلتفكري
التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -املناقشة    -

حل املشكالت –  

 االختبار

 التكالبيف ملف االجناز  
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5-1 . التعرف علي طرق التواصل مع الصم وإجيابيات وسلبيات  
 كل طريقة من طرق التواصل املستخدمة.

 –التعاوين  احملاضرات  لتعلم 
التدريس  –عصف دهين 

 ابلتفكري 
التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -املناقشة    -

حل املشكالت –  

 االختبار

 التكالبيف ملف االجناز  

حتديد خصائص الصم وضعاف السمع، والتعرف  
 علي خصائص النمو املختلفة.

 

  

 املهارات املعرفية 2

مع  التالميذ الصم وضعاف أن يعي الطالب كيفية التعامل  2-1
 السمع.

أن يتمكن الطالب من تشخيص وتصنيف اإلعاقة السمعية 
 حسب درجة الفقد السمعي.

أن حيدد الطالب خصائص املعاقني مسعيا وأتثري نقص السمع 
 علي اجلوانب املختلفة للنمو.

 

 عمليات العصف الذهين. •
 حل املشكالت. •
 التعلم التعاوين. •

 املناقشة واحلوار.

 االشراف               املالحظة 

 املناقشة واحلوار. •
 البحوث والتقارير.  •
 االختبارات. •
تكليف الطالب أبعمال  •

 فردية ومجاعية يقوم هبا.
 

 املقدرة على املناقشة اجلماعية . 2-2

 املقدرة على املناقشة اجلماعية .   -

أن يستطيع الطالب حتمل املسئولية املوكلة اليه  -
    . 

 املقدرة على املناقشة اجلماعية .   -   

مهارة اإللقاء وكسر حاجز اخلوف من  -
التحدث أمام اآلخرين .  
  

 املناقشة واحلوار. • التكاليف اجلماعية
 ير. البحوث والتقار  •
 االختبارات. •
تكليف الطالب أبعمال  •

 فردية ومجاعية يقوم هبا.
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أن يستطيع الطالب ىف هناية املقرر أن يعمل مع  -
 زمالئه بروح الفريق الواحد .   

 مهارة صنع واختاذ القرار -   

 

االشراف                التكاليف الفردية حتت االشراف أن يستطيع الطالب أن يتعلم ذاتيآ . 2-3
 املالحظة 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 مهارة احلوار. 3-1

 التواصل مع الطالب من خالل الربيد االلكرتوين .-

 استخدام شبكة االنرتنت واالدوات املساعدة .

. 

 البحث واالستنتاج

 املناقشات واحلوار 

 املالحظة

3-2  

استخدام معامالت اتفاق والتكرارات والنسب املئوية -
 يف حتليل احملتوى.

 البحث واالستنتاج

 املناقشات واحلوار 

 . حل املشكالت

 املالحظة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 املالحظة واالختبار  التدريب  مهارات استخدام الكومبيوتر واالنرتنت  4-1

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

 االشراف  التكاليف عمل برانمج  حموسب للطالب ذوى االعاقة  5-1

5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %5 أثناء الفصل والحضور لنقاش الصفي ا 1

األسبوع  كتابة مقال  اوبحث قصير 2

 العاشر
5% 

االسبوع  االختبار التحريري الفصلي  3

 الثامن 
20% 

األسبوع  االختبار النهائي 5

 السادس عشر
60% 

 
 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 
 استقبال الطلبة وتقدمي الدعم اثناء الساعات املكتبية   -
 طريق الربيد االلكرتوين او اجلوال او موقع عضو هيئة التدريسالتواصل عن  -

 
 مصادر التعّلم .ي

 قائمة الكتب املطلوبة: .1
 

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

 

( . اإلعاقة السمعية وبرامج إعادة التأهيل. الطبعة الثانية. العني، اإلمارات: دار الكتاب 2008) عبد احلي، حممد فتحي ، -
 اجلامعي.
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 .( سيكولوجيا املعوقني مسعياً. عمان: دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع2006إبراهيم القريويت ) -
  -ع ذوي اإلعاقة السمعية. عمان: دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع( اإلعاقة السمعية: دليل الوالدين للتعامل م2006إبراهيم القريويت )

 

  

 (:الكتب واملراجع املوصى ابقتنائها )الدورايت والتقارير وغريها
Schow R. & Nerbonne, M. (2007 ). Introduction to audiologic 
rehabilitation . Boston; allyn and bacon. 

 
 

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

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

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

 . jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة  

  

  
 

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

 برامج حموسبة وسطواانت مدجمة هتتم ابضطراابت اللغة والتواصل
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 املرافق املطلوبة .أأ
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(: .4
 حجرات احملاضرات اجملهزة أبجهزة الكومبيوتر وشاشات العرض.  .    - .5
 مقعد .   30اليزيد عدد املقاعد عن  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .6
 السبورة الذكية 

 جهاز عرض البياانت 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .7
 ال يوجد

 
 

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

 تقومي الطالب للمقرر أبستخدام االستبيان .   -

 املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية    - 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .1
 عضو هيئة التدريس عن تدريس املقرريعدها استباانت 

 إجراءات تطوير التدريس: .2

بعد االنتهاء من املقرر جيب االستفادة من استطالع راى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط 
لتطبيقات الفردية وتنويع طرق االضعف ىف العملية التعليمية، وكذلك استخدام التقنيات احلديثة ىف التدريس والتأكيد على 
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التدريس للمعلومات واملهارات اخلاصة ابملقرر .  أيضا من املهم جدا احلرص على متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة والىت 
 تتعلق ابملنهج ، حىت ميكن تطويره ليكون مواكبآ مع التطور العلمى .   

 

ل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مث .3
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 

 توجيه االسئلة واحلوارات مع الطلبة .  

 عدادها وتصحيحها هلم .  مناقشة الطلبة ىف ما مت تكليفهم من أعمال والىت مت ا -

 اطالع الطلبة على نتائج تقوميهم -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .4

 االسرتشاد آبراء الطلبة حول مدى فاعلية مادة املقرر ، كذلك اداء أستاذ املقرر للوقوف على مدى أستفادهتم .  

 استشارة الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه ، ودراسة مقرتحاهتم .   -

بعد هناية الفصل الدراسى يتم اعداد تقارير تدريس املقرر والىت توضح فيه حتليل نتائج تقومي الطلبة والصعوابت الىت   -
 واجهت عملية التدريس .  

 التعليمية والعمل على تنفيذها بعد أتييدها من قبل القسماعداد اخلطة االجرائية لتطوير وحتسني العملية  -

 
 

 

  

 ماهر شرادقة . د اسم منسق الربانمج:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 االعاقة السمعية ذوي  وتشخيصتقييم  :اسم املقرر  
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 3-2105513:رمز املقرر  
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 توصيف مقرر دراسي منوذج

 

 إسم املؤسسة التعليمية: جامعة ام القرى  اتريخ التوصيف:  

 قسم الرتبية اخلاصة  –:  الرتبية القسم /الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

  االعاقة السمعيةذوي  تشخيص و تقييم  :ورمزه . اسم املقرر الدراسي1

 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .15
 دبلوم االعاقة السمعية  :الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي (أو الربامج). الربانمج 3 .16

 هذه الربامج(كل )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة ب

   االول  املستوى الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الدراسي. السنة أو املستوى 4 .17
  )إن وجدت(: السابقة هلذا املقرر. املتطلبات 5 .18
  هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 6 .19
 كلية الرتبية ابلعابدية   الرئيس للمؤسسة التعليمية:  يف املقر إن مل يكن ،. موقع تقدمي املقرر7 .20

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

 

 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ك

    

 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ن
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  النسبة:  أخرى .س
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ح
 .هدف املقرر الرئيس ؟ما -1

 السمعية  لالعاقةساسية اخلاصة ابلتقومي والكشف والتشخيص اليعرف املفاهيم ا

 لالعاقة السمعية حيدد وسائل التقييم والتشخيص 

 يف جمال االعاقة السمعية يعدد أساليب التقييم والكشف املبكر .

 الم عند املعاقني مسعيا ضطراابت النطق والكاليشرح مضمون العملية التشخيصية 

 .العاقة السمعية دوات واملقاييس املستخدمة يف تقييم وتشخيص االيطبق ا. 

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

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

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

 تفعيل اجلانب التطبيقي للمقرر من خالل تكليف الطلبة أبعمال ميدانية . -3
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 طورات يف هذا اجملال.تشجيع الطلبة على استخدام شبكة االنرتنت من أجل متابعة آخر الت

 

ستخدمة يف النشرة التعريفية املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املاملقرر الدراسي )مالحظة:  وصف .خ
 (. الربانمج أودليل

 وصف عام للمقرر:
وتشخيصها هبدف االعاقة السمعية يتناول املقرر التقييم والتشخيص يف ميدان الرتبية اخلاصة ، وأساليب التقييم والكشف عن 

 .لالعاقة السمعية دوات التشخيصية العلى تطبيق بعض ا يب الطالب التدخل املبكر ، وتدر 

 

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

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

 3 1 التقييم والتشخيص يف ميدان الرتبية اخلاصة : مفهومه ، أهدافه ، وسائله

 .االعاقة السمعية أساليب التقييم والكشف املبكر عن 

 .خل املبكر: قضاايه ، الكشف يف مرحلة ما قبل املدرسةدوالت العاقة السمعيةا نالكشف ع

1 3 

 3 1 صية ، فريق التشخيص : مفهومه ، احملكات التشخيالعاقة السمعية تشخيص ا

 3 1 ما هو اهلدف من تقييم االطفال الصم وضعاف السمع  

 3 1 .عاقة السمعية دوات واملقاييس اخلاصة بتشخيص اضطراابت االالا

 3 1 .الفئات العمرية املختلفة   –قياس وتشخيص السمع 

 3 1 االختبار االول 

 3 1 خصائص الصم وضعاف السمع اللغوية واملعرفية والنفسية 
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: مهارات  ص لالعاقة السمعية والتشخي يمعتبارات العامة يف عملية التقيالكلينيكية واال املهارات ا
 .القياس ، مهارات التفسري ، مهارات معاجلة املعلومات

1 3 

 3 1 . الصم وضعاف السمع  معايري التنبؤ بطرق التواصل املالئمة لالطفال

 3 1 الربامج الرتبوية للصم وضعاف السمع  –التقييم الرتبوي النفسي 

 3 1 الكالم عند الصم  –اللغة  –تقييم القدرات 

 3 1 .والتفسري ، وكتابة التقرير التشخيصي جالنتائ

 3 1 مراجعة عامة  –مناذج للمقاييس والتقييم 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية

 48     48 الساعات املعتمدة

 قياسها واسرتاتيجياتطرق واتساقها مع الوطين للمؤهالت  للمقرر وفقًا جملاالت اإلطارخمرجات التعلم  .1
 هاتدريس

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت اخلمسةاجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم  حيدد

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

 .املستهدفةومع خمرجات التعلم التقييم و تتسق معها طرق اليت تناسب ضع اسرتاتيجيات التدريس  :اثنياً  -
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر  

 م
للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين  خمرجات التعلم

 لمؤهالتل
 التقومي طرق مقررللتدريس ال اسرتاتيجيات

 املعرفة 1

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

 العاقة السمعيةذوي ا

إعداد  –األفالم التعليمية املناقشة واحلوار و 
  التعلم التعاوين –تقارير للزايرات امليدانية 

 ورش العمل والبحوث والواجبات .

تقارير كتابة   –االختبارات الشفوية والتحريرية 
ذوي  حبثية عن بعض القضااي النفسية لدي

 االحتياجات اخلاصة .

 

ستخدم الطالب نتائج  أدوات التقييم والقياس يف ي أن 1-2
العاقة ة لألفراد ذوي ااختاذ القرارات الرتبوية والتعليمي

 .السمعية 

  

1-3    

 املعرفيةاملهارات  2

أن تتسق خمرجات بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقومي  اليت تساعد على قياسناسبة املالتقييم ضع طرق  :اثلثاً  -
، مع لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريستقييمها تعلم املقرر املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم مقرر خمرجات تعلم يف كل جمالمالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل 

 أسبوعيًا:خالل اليت يقوم هبا الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(ساعات عدد  .2
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بذوي أن يطبق الطالب املفاهيم والنظرايت اخلاصة  2-1
 خلدمة هذه الفئة العاقة السمعية ا

 املناقشة اجلماعية . 

التطبيقات امليدانية ملعرفة درجة اتقان 
الطلبة ملهارات تطبيق االختبارات 

 واملقاييس

 

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

  

 والقانونية االخالقية واالعتبارات اجلوانب ادراك 2-3
 ذوي االعاقة السمعية بتقومي املرتبطة

  

 ؤوليةسحتمل املالعالقات الشخصية و مهارات  3

ان يطور الطالب شخصيته املهنية ويتحمل  3-1
العاقة ذوي امسؤولية النمو الذايت جتاه االفراد 

 السمعية  

 التعليم التعاوين .

 العروض التوضيحية واالنرتنت استخدام

 دراسة احلالة

 

 القدرة على التحليل واالستنتاج

 استخدام الطلبة لألنرتنت واحلاسوب-

تطبيق احد االختبارات او املقاييس على  -
 احدى الفئات اخلاصة

 

 حتمل املسؤولية 3-2

 الثقة ابلنفس 

 املشاركة بفعالية ضمن اجملموعة

مهارات التعلم الذايت والعمل بروح الفريق الواحد 
. 

 .احرتام آراء اآلخرين

  

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال و مهارات  4
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استخدام شبكة املعلومات يف تنفيذ أحباث عن  4-1
 بعض موضوعات املقرر

تشجيع الطلبة على استخدام االنرتنت 
املتخصصة يف واالطالع على املواقع 

 القياس والتقومي .

التكليف إبعداد تقارير حبثية عن بعض 
 موضوعات املقرر الدراسي .

 

4-2    

 النفسية احلركية )إن وجدت(هارات امل 5

   ال تطبق 5-1

5-2    

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقومي الطلبة جدول  .3
األسبوع احملدد  ......اخل(مالحظةتقدمي شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال  ،مجاعي: اختبار، مشروع مثالالتقومي املطلوبة ) مهام م

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي

 %5 أثناء الفصل والحضور لنقاش الصفي ا 1

األسبوع  او كتابة مقال بحث قصير 2

 العاشر
5% 

االسبوع  االختبار التحريري الفصلي  3

 الثامن 
20% 

األسبوع  االختبار النهائي 4

 السادس عشر
60% 

 
 همدعماإلرشاد األكادميي للطالب و  .ر

ر الوقت الذي يتوقع أن اقدمذكر مع ) اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادميي واهليئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إاتحة 
 يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
 .الساعات املكتبية الطالب وتقدمي الدعم أثناءاستقبال -



 

81 

 

  أو موقع عضو هيئة التدريس التواصل عن طريق الربيد االلكرتوين أو اجلوال-

 ياألكادمي االجتماعات الدورية للمرشد-

 
 

 

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

 .يعوز ج ، عمان ، دار الفكر للنشر والتالالتشخيص والع –م واللغة ال، اضطراابت الك 2012،  الزريقات ، إبراهيم عبد هللا

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

( والتصنيف الدويل لالصابة والعجز  ICFلعجز والصحة )(. مفهوم االعاقة يف التصنيف الدويل للقدرات الوظيفية وا2005الزريقات , ابراهيم ,)
 .  2005االردن  –(, مؤمتر الرتبية اخلاصة العريب : الواقع واملامول , اجلامعة االردنية , عمان  ICIDHواالعاقة )

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

 . الشرق ، القاهرة ، مكتبة زهراء 2ج ، طالالع -التشخيص  –سباب ال،اضطراابت التواصل : ا 2014مة ،الحممد سشاش، سهري -

-The American Annals of the http://gupress.gallaudet.edu/annals -Deaf: 

- The Journal of Deaf Studies and Deaf Education: -/http://jdsde.oxfordjournals.org 

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاو اإللكرتونية  أدرج املواد. 3

 

 اطفال  اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة 

www.gulfkids.com 

 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة 

 األسطواانت املدجمة:و  يات،الربجم الربامج احلاسوبية، أي مواد تعليمية أخرى مثلأدرج . 4
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 املطلوبةاملرافق  .تت
الدراسية واملختربات، وعدد  قاعاتة واملختربات )أي عدد املقاعد داخل اليدراسالقاعات المبا يف ذلك حجم من املرافق بنّي متطلبات املقرر الدراسي 
 :(، وغريهاأجهزة احلاسب اآليل املتاحة

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و املباين )قاعات احملاضرات،  .8
 قاعات تدريسية جمهزه 

 :وغريها( والربجميات ،اللوحات الذكية، و )أدوات عرض البياانت تقنية مصادر  .9
 data showجهاز  -
 مصادر االنرتنت -
 السبورة الذكية  -

 أرفق قائمة هبا(:كرها، أو فاذ حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .10
 خمتربات ومعامل 

 
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره مي و تق .ع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .5
 

 مي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:و اسرتاتيجيات أخرى لتق .6
 تقييم ملف اجناز الطالب.

 االختبارات 

 اليت يعدها عضو هيئة التدريس عن املقررالتقارير 

 إجراءات تطوير التدريس: .7
تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة ابملناهج،  -

 وحتفيز طلبة املقرر على املشاركة فيها
 التغيري املستمر وفق االجتاهات احلديثة أو ما يستجد يف اجملال -
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 ةاالستفادة من خربات الكليات املناظرة املعتمد -
 افساح اجملال امام الطلبة لتطبيق االسرتاتيجيات يف امليدان  -

 مستقلني، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .8
 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 (الثاين القسم. )املصححقبل أعضاء  مراجعة أوراق اإلجابة مناالستشارات املتبادلة بني اعضاء هيئة التدريس و  -
 .الطالب يف ضوء ما مت تكليفه به من اعمال  عمالاتقييم  -
 رطاقم تدريس من مؤسسة مناظرة لنفس املقر  مقارنة عينة من الواجبات مع -
 اطالع الطالب على نتائج تقوميه  -

 

 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ص   .9
 .مل مراجعة دورية حملتوى املقرر، واالختبارات التحصيليةع -
 قاريرمتابعة مستمرة ملا أجنزه الطالب من تعيينات وت -
 نفس التخصص لتحسني وتطوير املقرر ألعضاءاالجتماعات الدورية  -
 ومناقشة اجيابيات وسلبيات املقرر  رتقرير املقر كتابة  -
 روالتطويتقومي املقرر يف ضوء نتائج تعلم املتعلم واقرتاح أوجه التحسني   -

 

 

 

  

 ماهر الشرادقة  .د :منسق الربانمجسم ا

    

  التاريخ  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 النمو اللغوي لذوي االعاقة السمعية اسم املقرر:  

 3-210514 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 14....-.....-.....  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية اخلاصة  -كلية الرتبية          القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 النمو اللغوي لذوي االعاقة السمعية      . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .21
 ساعات  3      . عدد الساعات املعتمدة: 2 .22
 دبلوم االعاقة السمعية . الربانمج )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(

  املستوى االول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .24
 السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات 5 .25
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .26
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .27

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

 %80 النسبة: × قاعات احملاضرات التقليدية .ع
    

 %20 النسبة: × اإللكرتوينالتعليم  .ف

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ر
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 تعليقات:

 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  .والعالقة بينهما  على مفهومي عملييت السمع واللغة )الكالم( الطالب  يهدف هذا املقرر إىل تعرف

 ن حيدد الطالب  العوامل واالمكاانت امليسرة للنمو اللغوي وامهية النمو اللغوي للطفل ذوي االعاقة السمعية . ا

 فهم املسؤوليات األخالقية واملهنية ملهنة الرتبية اخلاصة.أن ي -

 ان يتعرف الطالب على دور االسرة يف تنمية اللغة للصم.

 لى برامج تنمية لغة الطفل االصم يف سن املدرسة .ان يتعرف الطالب ع

 التدّرب على املهارات البحثية يف جمال أتخر النمو اللغوي -

 ان حيدد مظاهر النمو اللغوي والعوامل املؤثرة فيه للسامعني والصم 

 ئها لدى الطفل العادي ان يتعرف على العوامل املؤثره يف تعلم الصم للغة , وايضا يستوعب عمليات اكتساب اللغة وارتقا

 ل دراسة علمية يف جمال عالج النمو اللغوي والسمعأن حيل -

 إظهار القدرة على العمل ضمن جمموعة وما تتضمنه من مهارات مثل احرتام رأى الغري -

 

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

 .احلايل الوقت يف  إهتماماً  جتد واليت ابملقرر املرتبطة البحثية املوضوعات بعض طرح -

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

   . التقومي أساليب تنوع -

   . الذهين العصف   اسرتاتيجية وكذلك واملناقشة واحلوار التعاوين التعلم اسرتاتيجية وخاصة التدريس اسرتاتيجيات تفعيل -
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  االنرتنت وشبكة املعلومات تكنولوجيا على تعتمد اليت واملراجع للمواد املتزايد االستخدام -

    .التخصص جمال يف اجلديدة العلمية البحوث نتائج على بناء املقرر حمتوى يف التغيريات -

 (الوطنية اهليئة منوذج) الطالب رأي استطالع -

   .املادة تقومي حول الطالب مع نقاش حلقة -

 .املادة تقومي حول املقرر أساتذة مع نقاش حلقة -

 

 

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

 خلفية عامة عن عملييت النمو اللغوي  وتنشيط السمع:  -

 مفاهيم أساسية )النمو اللغوي ، تنشيط النمو اللغوي ، العالج اللغوي، تدريب املعوقني( -

 مقدمة اترخيية لتطور مفهوم النمو اللغوي للمعاقني مسعياً وتعريفاته.  -

 فلسفة النمو اللغوي  ومربراته، وأنواع النمو اللغوي . -

 خدمات النمو اللغوي  ومبادئه، واملفاهيم واملصطلحات األساسية يف النمو اللغوي . -

 النمو اللغوي  من وجهة نظر طبية. -

 سي.النمو اللغوي  وارتباطه ابلنف -

 النمو اللغوي  وارتباطه ابالجتماعي -

 النمو اللغوي وارتباطه ابألكادميي. -

 قضااي وتوجهات حديثة يف النمو اللغوي ومشكالت السمع. -

 زايرة مكتبة اجلامعة وتوظيف الدراسات احملّكمة خلدمة املقرر  -

 واالستفادة من قواعد املعلومات العاملية اليت تشرتك هبا اجلامعة استخدام  اإلنرتنت و اإلطالع -
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 توسيع دائرة التطبيق العملي مع األفراد ذوي احلاجات اخلاصة. -

 التعرف على النظرايت والطرق املتبعة لتنمية اللغة لدى االطفال الصم من حيث اسسها وتطبيقاهتا  -

 ةالتعرف على دور املعينات السمعية يف تنمية اللغ -

 امهية التدخل املبكر لتنمية مهارات اللغة للطفال املعاقني مسعيا  -

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .2
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

وأهدافه املقرر خبطة وتبصري ومتهيد تعارف  1 3 

وتعريفاته للصم اللغوي النمو مفهوم لتطور اترخيية مقدمة  1 3 

اللغوي النمو وأنواع ومربراته،  اللغوي النمو فلسفة  1 3 

 اللغوي النمو يف األساسية واملصطلحات واملفاهيم ومبادئه،  اللغوي النمو خدمات
. 

1 3 

الطيب نظر وجهة من  اللغوي النمو  

النفسي  نظر وجهة من  اللغوي النمو  

1 3 

االجتماعي  نظر وجهة من  اللغوي النمو  1 3 

األكادميي نظر وجهة من اللغوي النمو  1 3 

اللغوي للنمو امليسرة واإلمكاانت العوامل  1 3 

 3 1 مظاهر النمو اللغوي والعوامل املؤثرة فيه للسامعني والصم

 3 1 اختبار فصلى
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 أسسها حيث من الصم األطفال لدى اللغة لتنمية املتعبة  والطرق النظرايت
 وتطبيقاهتا

1 3 

  السمعي النمو اللغوي  والعالج

 النمو اللغوي  املهين

1 3 

برامج  مسعيا و املعاقني لألطفال اللغة مهارات لتنمية املبكر التدخل برامج أمهية
 تنمية لغة الطفل االصم يف سن املدرسة

1 3 

الصم لدى التواصل مهارات تنمية يف السمعية املعينات دور  1 3 

 3 1 قضااي وتوجهات حديثة يف جمال النمو اللغوي

للصم اللغة تنمية يف االسرة دور  1 3 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .3
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .4
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .5
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 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.اثنياً  -
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 اثلثاً  -

 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 اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 املعرفة 1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 ان يتعرف الطالب على احلقائق العلمية اخلاصة اليت ختدم  1-1

 ذوي االعاقة السمعية 
 التعرف على مفهومي عملييت السمع واللغة )الكالم(

 التعرف على مشكالت النمو اللغوي . 
 خالل التطبيق والتمثيل الصفيالتعرف على خصائص املعوقني من 

 أن يتعرف على املهارات اإلدارية ملراكز النمو اللغوي  وجماالته
 مظاهر النمو اللغوي والعوامل املؤثرة فيه للسامعني والصم. -
 
املضامني الرتبوية يف عمليات اكتساب اللغة وارتقائها لدى  -

 الطفل العادي.
 

 احملاضرات الدراسية.
 العلمية.املناقشات 

 العصف الفكري
 لتعلم الذايتا

 
املتابعة املستمرة لألداء من 

خالل التقييم املستمر والتغذية 
 الراجعة

 
اللقاءات الصفية والتعقيب على 

 األداء
 

االختبارات القصرية                                                                    
 االختبارات الدورية .

ت ألسبوعية                                                                    التكليفا
 االختبارات النهائية 

املشروعات اإلنتاجية                                                           
 السجالت لرتاكمية 

                           ملفات التقومي الذايت                                         
 املناقشات  الشفوية .
البورتوفيليو ) حقيبة 

االجناز(                                                           
 االختبارات األدائية –

1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
 السمعية العاقة خلاصة بذوي اا تاملفاهيم والنظرايأن يطبق الطالب  2-1

 خلدمة هذه الفئة
أن يكتسب مبادئ تعليم املتعلمني من فئات الرتبية اخلاصة والتأهيل 

 السمعي واللغوي 
أن يتعرف  القواعد األخالقية ملهنة النمو اللغوي  يف جمال الرتبية 

 اخلاصة
 

 التشجيع على احلوار واملناقشة.
أنشطة صفية فردية ومجاعية لتطبيق 

مواقف األسس النظرية يف 
اجتماعية وتربوية وما يرتبط بذلك 

من قراءات أو تشخيص 
مشكالت وحتليلها والتعامل مع 

 مصادر املعلومات
تقسيم الطالب إىل جمموعات 

 ملناقشة بعض قضااي املقرر

عرض الطالب ملقاالهتم 
 وحبوثهم اخلاصة .

تقسيم الطالب يف 
جمموعات عمل صغري 

واختيار كل جمموعة 
يف  لقضية وتوجه حديث

الرتبية اخلاصة  ومناقشته 
ويقوم الطالب الباقني 
مبناقشة زمالئهم فيما 

 عرضوه
االمتحاانت التحريرية 

 الفصلية والنهائي
2-2    
2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تنمية تقبل الطالب آلراء زمالئهم أثناء املشاركة  • 3-1

 وعرض البحوث والواجبات.
 مدى استجابة الطالب للمهام اليت كلفوا هبا.معرفة  •

 تكليف بعض اجملموعات بعمل حبوث مجاعية 

تدريب  الطالب على العمل 
بشكل بناء يف اجملموعة اليت ينتمي 

 إليها.
تعليم الطالب أن يكونوا مسؤولني 
عن تعلمهم الذايت والذي يتطلب 

 االختبارات
أنشطة غري صفية مثل  

التمثيل، 
والرحالتواألنشطة 

 االجتماعية األخرى
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
استخدام وسائل للبحث عن 
املعلومات اجلديدة، وأساليب 

 تحليل والتقومي للمقرر.ال
 

 اإللقاء -
 احلوار املتبادل -
 مناقشة األحباث -

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
واستخدام االنرتنت تدريب الطالب على تقدمي عرض بور بوينت   4-1

لكي تكون  لديهم املعرفة الكافية يف تقنية املعلومات اليت متكنهم 
 من مجع املعلومات واألفكار وتفسريها وتوصيلها للغري

تدريب  الطالب على أداء بعض املوضوعات املرتبطة ابملقرر 
 إلكساهبم طرق التواصل مع اآلخرين

ة التهيئة إنشاء حوار وجلسات عمل مع الطلبة خالل فرت  -
وذلك للتعرف على حمتوى املقرر وأهدافه وذلك خالل 

األسبوع األول والثاين وما يتطلبه ذلك من التزام بقواعد 
العمل احرتام األنظمة والقوانني داخل املؤسسة وما 

 يتطلبه ذلك من التزام يف مواعيد احملاضرات
 املشاركة يف األنشطة الالمنهجية األكادميية  -
 جمموعات الطلبة بفاعليةالتواصل مع  -
 التواصل اجليد مع أستاذ املقرر  -

 إظهار القدرة على العمل ضمن جمموعة وما تتضمنه من مهارات
مثل احرتام رأى الغري ومهارات االتصال الفعال من  -

 إنصات جيد وتفاعل
املشاركة إبجيابية وإظهار الثقة ابلنفس مع عرض األفكار  -

 اخلاصة لتطوير العمل داخل الصف
زايرة ملركز تربية خاصة للمالحظة واإلطالع على األداء  -

 العالجي 
حتمل املسئولية والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة  -

 للعرض يف الصف
 تقبل النقد من اآلخرين -
القدرة على تكوين عالقات مهنية تقوم على االحرتام  -

 والتقدير للزمالء
فية تنفيذه االلتزام مبشروع الربانمج الرتبوي الفردي وكي -

 وتسليمه يف الوقت احملدد

الطالب إىل جمموعات  متقسي
عمل كل جمموعة تقدم نشاط 
مرتبط ابملقرر الدراسي) التعلم 

 التعاوين(
البحث عرب االنرتنت على أهم 

بية التوجهات احلديثة يف الرت 
 اخلاصة

استخدام املكتبة بشكل دوري 
 ومنتظم.

التدريب على مهارات االتصال 
 .الفعال

عقد االجتماعات  -
الفردية واجلماعية 

للطلبة  للبحث يف 
إجراءات سري العملية 

التدريبية ومتابعة األداء 
واملشكالت اليت تواجه 

الطلبة وحماولة وضع 
 احللول املناسبة  

توجيه إىل جوانب  -
 والضعفالقوة 

تدعيم وتوثيق العالقة  -
 بني اجلامعة والطالب

إطالع إدارة الكلية على مستوايت 
 العمل يف املقرر

مناشدة الطلبة على اختاذ توجهات 
إجيابية جتاه ذوي االحتياجات 

 اخلاصة

مهارات  سيتم تقييم
التصال لدى الطالب ا

من خالل أوراق عمل 
فصلية. وسيتم اختبار 
املهارات الشفهية يف 

التقدمي الشفوي 
للموضوعات املرتبطة 

 ابملقرر
سيتم تقييم مهارات 

تقنية الطالب يف 
من خالل   املعلومات

استخدام احلاسب 
والربامج احلاسوبية 

 وعروض البور بوينت
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
االلتزام مبشروع اخلطة التعليمية الفردية وكيفية تنفيذها  -

 وتسليمها يف الوقت احملدد
 

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 واالستعانة العلمي العرض أساليب استخدام على الطالب تدريب 5-1

 النظر وجهة ومناقشة لعرض التكنولوجيا بوسائل
التدريس النشط                                                      

 ورش  العمل
الزايرات امليدانية .                                               

 املشروعات املسحية .  
                       دراسات احلالة .                               

 التعلم التعاوين
التدريس التشخيصي                                               

 العروض  العملية .
األنشطة األدائية .                                                 

 لعب األدوار .
 

 
                   املقابلة                                             

 العروض العملية 

 

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .6
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

والحضور لنقاش الصفي ا 1 %5 أثناء الفصل   

2 
او كتابة مقال بحث قصير األسبوع  

 العاشر

5%  

3 
االسبوع  االختبار التحريري الفصلي 

 الثامن 

20%  

4 
األسبوع  االختبار النهائي

 السادس عشر

06%  

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 والتوزيع للنشر الفكر دار:عمان ،3ط والعالج، التشخيص واللغة الكالم اضطراابت(. 2018.)ابراهيم الزريقات،

 (.النمو اللغوي لدى املعاقني مسعيا. عمان :زمزم انشرون وموزعون .2012حبراوي، عاطف و التل ،سهري.)

 ( اإلعاقة السمعية. دار الفكر عمان ، األردن2013الزريقات، إبراهيم ،)

 ( االعاقة السمعية . دار الفكر . عمان . االردن 2014, ) اخلطيب . مجال 

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

 

Northern, J. and Downs, M. (2010). Hearing in children. Philadephia; 
Lippin- cott Williams and wilkins. 

Smith, D. (2014). Introduction to special education ; Making a 
difference. Bos-ton; allyn and bacon. 

 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة 

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

 http://www.icdr.org.sa 

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

 استخدام شبكة االنرتنت داخل مجيع احلجرات وقاعات التدريس  .
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 اجلامعة .استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحدات ومراكز  -

 ة.الربامج التعليمية يف جمال ذوي االحتياجات اخلاص -

 املرافق املطلوبة .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(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .11

 قاعات للمسرح . -طالب .                                      30قاعات للمحاضرات تسع 

 قاعات للمكتبة .  -حجرات مصادر التعلم .                                                    -

 مركز للتشخيص املبكر .  -قاعات لألنشطة الطالبية .                                                  -

 قاعات للتدريب -مركز لإلرشاد النفسي .                                                     -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .12
 أجهزة كمبيوتر -

 داات شو يف مجيع قاعات التدريس . -

 أجهزة العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور(. -

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .13
 

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

 االطالع علي احدث التطويرات يف اجلامعات االخري .

 والنهائية .االختبارات الدورية -

 املشروعات اإلنتاجية .-

 الزايرات امليدانية . -

 التقومي الذايت . -
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 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم . -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ق
 االختبارات الدورية . -االختبارات القصرية .                         -

 االختبارات النهائية . -التكليفات املتدرجة .                            -

 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار.-استبانه تقييم اخلاصة ابلقسم .    -

 عمل مسح متكامل يف هناية العام الدراسي عن ) املقررات ، طرق التدريس ، نتائج الطالب ،أساليب التقومي

 ريس:إجراءات تطوير التد .ك
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة -

 توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة -

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراهتم التدريسية -

 الفعال بني أعضاء هيئة التدريستشجيع نقل وتبادل خربات التدريس 

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(:

 فحص عمليات التصحيح مع عضو هيئة تدريس آخر نفس  التخصص . -

 تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم . -

 املشروعات املسحية العالجية . -املشروعات التشخيصية .                      -

 االختبارات الشفهية .-االختبارات الدورية .                               -

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

 املقارانت املرجعية. - -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .م
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 دراسة تتبعيه ألثر التعلم . -                                        دراسة حتليلية لنتائج التعلم . -

 معدالت الطالب . -التغذية الراجعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس .               -

 استبانه القسم . -السجالت الرتاكمية للطالب .                                         -

 السيمينارات . -
 

 ماهر الشرادقة  اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ذوي االعاقة السمعيةلالربامج الرتبوية  اسم املقرر:  

 3-210515 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية:  اتريخ التوصيف: 

 كلية الرتبية  قسم الرتبية اخلاصة  القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

  ذوي االعاقة السمعيةلالربامج الرتبوية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

28.  
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .29
 ختصص ) اعاقة مسعية (  دبلومبرانمج ال. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .30

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

  االولاملستوى  ه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى في4 .31
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .32
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .33
 كلية الرتبية. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .34

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

 

 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ش
    

 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

  النسبة:  أخرى .ذ
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

رارات الرتبوية يف برانمج يهدف هذا املقرر إىل تعريف طالب الدراسات العليا مفهوم الربامج الرتبوية اخلاصة واالسس املبادئ اليت يقوم عليها , كذالك اختاذ الق
 اد التعليمية , وتقييم الربامج الرتبوية .الطالب الفردي واسرتتيجيات بناء املناهج والربامج الرتبوية الفردية لطلبة الصم وضعاف السمع , كيفية تصميم املو 

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

 الزمالءمراجعة اخلطة مع  .1
 .power pointعروض مسعية وبصرية وضوئية من خالل الكمبيوتر)ابور بوينت( .2
 مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية هبدف استخدامها يف عملية التحليل واالستنتاج واحلكم على املواقف(. .3
 مناقشات صفية. .4
 التعلم الذايت. .5
 مناقشات وجلسات عصف ذهين. .6
 تيار كل جمموعة ملوضوع من موضوعات. تكوين جمموعات عمل صغرية واخ7

 

 

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

مفهوم الربانمج ، تصنيفات الربامج  اخلاصة  ابملعوقني مسعياً، وأسس وخطوات تصميمها وتقوميها  والتدريب العملي على تصميمها 
وتطبيقها  يهدف املقرر اىل تغطية املواضــــــــــــــيع التالية :  الربامج الرتبوية  واألســــــــــــــس اليت تســــــــــــــتند إليها عملية إعداد الربامج  الرتبوية 
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، والتعرف على كيفية إعداد اخلطة الرتبوية الفردية، األســــــــــــــس اليت يســــــــــــــتند عليها تصــــــــــــــميم منظومة الربانمج الرتبوي للمعوقني مسعياً 
الفردي، حتديد مســـتوي األداء احلايل للطفل، إعداد األهداف الرتبوية قصـــرية وطويلة املدي ، تقييم الربانمج الرتبوي، تعديل الربانمج 

ت املتصــــلة ابلربانمج، تصــــميم برامج تعديل الســــلوك وبرامج تنمية الســــلوكيات االجيابية  واملهارات اخلدما -يف ضــــوء تقييم األهداف
االجتماعية واحلياتية وبرامج تنمية القدرات التواصـــــلية والكالمية واالنتباه والتمييز واإلدراك الســـــمعي للصـــــم وضـــــعاف الســـــمع وذوى 

امج تبني مميزات وعيوب أســــــــاليب تقدمي خدمات الرتبية اخلاصــــــــة لذوى اإلعاقة القوقعة االليكرتونية  والصــــــــم املكفوفني، تصــــــــميم بر 
السمعية )داخل الفصل العادي، غرفة املصادر، فصول ذوى اإلعاقة السمعية(. وبرامج اإلرشاد األسرى مع تناول بعض الربامج اليت 

 أعدت يف جمال اإلعاقة السمعية ابلدراسة والتحليل .

 

 

 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت   .12
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 1 تعارف ومتهيد وتبصري خبطة املقرر وأهدافه

 

3 

 

 1 الربامج الرتبوية  واألسس اليت تستند إليها عملية إعداد الربامج  الرتبوية للمعوقني مسعياً 

 

3 

اختاذ القرارات املتعلقة ابملناهج وآليات الوصول اىل املناهج العامة واساليب حتقيقها والدعم الرتبوي 
 املطلوب 

1 

 

3 

 

األسس اليت يستند عليها تصميم منظومة الربانمج الرتبوي الفردي، حتديد مستوي األداء احلايل 
 الربانمج الرتبوي، للطفل، إعداد األهداف الرتبوية قصرية وطويلة املدي ، تقييم

1 

 

3 

 3 1 والتعرف على كيفية إعداد اخلطة الرتبوية الفردية

اخلدمات املتصلة ابلربانمج، تصميم برامج تعديل السلوك  -تعديل الربانمج يف ضوء تقييم األهداف
اصلية وبرامج تنمية السلوكيات االجيابية  واملهارات االجتماعية واحلياتية وبرامج تنمية القدرات التو 

1 

 

3 
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والكالمية واالنتباه والتمييز واإلدراك السمعي للصم وضعاف السمع وذوى القوقعة االليكرتونية  
 والصم املكفوفني

 1 اعداد بيئة تعليمية مناسبة جلميع الطالب و توفري الدعم الرتبوي والقرارات الرتبوية املالئمة 

 

3 

 

 1 االختبار االول 

 

3 

 

 التدريس الفاعلة اليت تعمل يف الفصول الشاملة اسرتتيجيات

 و التدريس الوظيفي للمحتوى االكادميي 

 

2 

 

6 

 1 اتسيس شراكة بني املدرسة واالسرة يف الرتبية والتعليم 

 

3 

 

 1 تعديل املناهج اشراك الطالب يف النشاطات 

 

3 

 

 1 توظيف التكنولوجيا يف تعليم املناهج للطالب الصم وضعاف السمع 

 

3 

تصميم برامج تبني مميزات وعيوب أساليب تقدمي خدمات الرتبية اخلاصة لذوى اإلعاقة السمعية 
)داخل الفصل العادي، غرفة املصادر، فصول ذوى اإلعاقة السمعية(. وبرامج اإلرشاد األسرى مع 

 تناول بعض الربامج اليت أعدت يف جمال اإلعاقة السمعية ابلدراسة والتحليل .

 

2 6 

 3 1 مناقشات وتقييم تكليفات الطالب
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .13
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة 48     48 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 الطالب خالل أسبوعياً: عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا .14
                                                        

 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .15

 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

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

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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ان يتعرف الطالب على احلقائق العلمية اخلاصـــــــــة  1-1
 اليت ختدم 

 ذوي االعاقة السمعية 

 احملاضرات الدراسية.

 املناقشات العلمية.

 العصف الفكري

 الذايتالتعلم 

 

االختبارات القصرية                                                                    
 االختبارات الدورية .

التكليفات ألسبوعية                                                                    
 االختبارات النهائية 

املشروعات اإلنتاجية                                                           
 السجالت لرتاكمية 

ملفات التقومي الذايت                                                                    
 املناقشات  الشفوية .

                                     البورتوفيليو ) حقيبة االجناز(                      
 االختبارات األدائية  –

 املهارات املعرفية 2

2-1 

 

أن يطبق الطالب املفاهيم والنظرايت اخلاصة بذوي 
 االعاقة السمعية  خلدمة هذه الفئة

 

 التشجيع على احلوار واملناقشة.

أنشطة صفية فردية ومجاعية لتطبيق األسس 
اجتماعية وتربوية وما يرتبط النظرية يف مواقف 

بذلك من قراءات أو تشخيص مشكالت 
 وحتليلها والتعامل مع مصادر املعلومات

تقسيم الطالب إىل جمموعات ملناقشة بعض 
 قضااي املقرر

عرض الطالب ملقاالهتم وحبوثهم 
 اخلاصة .

تقسيم الطالب يف جمموعات عمل 
صغري واختيار كل جمموعة لقضية 

رتبية اخلاصة  وتوجه حديث يف ال
ومناقشته ويقوم الطالب الباقني 

 مبناقشة زمالئهم فيما عرضوه

االمتحاانت التحريرية الفصلية 
 والنهائي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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3-1 

 

تنمية تقبل الطالب آلراء  •
زمالئهم أثناء املشاركة 
 وعرض البحوث والواجبات.

معرفة مدى استجابة  •
للمهام اليت كلفوا الطالب 

 هبا.
تكليف بعض اجملموعات   •

 بعمل حبوث مجاعية

تدريب  الطالب على العمل بشكل بناء يف 
 اجملموعة اليت ينتمي إليها.

تعليم الطالب أن يكونوا مسؤولني عن 
تعلمهم الذايت والذي يتطلب استخدام 
وسائل للبحث عن املعلومات اجلديدة، 

 رر.وأساليب التحليل والتقومي للمق

 

 االختبارات 

أنشطة غري صفية مثل التمثيل،  
والرحالتواألنشطة االجتماعية 

 األخرى

 اإللقاء -

 احلوار املتبادل -

 مناقشة األحباث -

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

4-1 

 

تدريب الطالب على تقدمي عرض بور 
االنرتنت لكي تكون   بوينت  واستخدام

لديهم املعرفة الكافية يف تقنية املعلومات 
اليت متكنهم من مجع املعلومات واألفكار 

 وتفسريها وتوصيلها للغري

تدريب  الطالب على أداء بعض 
املوضوعات املرتبطة ابملقرر إلكساهبم 

 طرق التواصل مع اآلخرين

 

تقسيم الطالب إىل جمموعات عمل كل 
اط مرتبط ابملقرر الدراسي) جمموعة تقدم نش
 التعلم التعاوين(

البحث عرب االنرتنت على أهم التوجهات 
 احلديثة يف الرتبية اخلاصة

استخدام املكتبة بشكل دوري ومنتظم

 التدريب على مهارات االتصال الفعال.

 

مهارات االتصال لدى  سيتم تقييم
الطالب من خالل أوراق عمل 

املهارات فصلية. وسيتم اختبار 
الشفهية يف التقدمي الشفوي 

 للموضوعات املرتبطة ابملقرر

سيتم تقييم مهارات الطالب يف 
تقنية املعلومات  من خالل 
استخدام احلاسب والربامج 

 احلاسوبية وعروض البور بوينت

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 

 

 استخدام على الطالب تدريب -
 واالستعانة العلمي العرض أساليب
 ومناقشة لعرض التكنولوجيا بوسائل
 النظر وجهة

التدريس النشط                                                       
 ورش  العمل 

املقابلة                                                                
 العروض العملية 
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الزايرات امليدانية .                                               
                                          املشروعات املسحية .    دراسات احلالة .          

 التعلم التعاوين 

التدريس التشخيصي                                               
 العروض  العملية .

األنشطة األدائية .                                                 
 لعب األدوار .

 

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .16
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %5 أثناء الفصل والحضور لنقاش الصفي ا 1

األسبوع  او كتابة مقال بحث قصير 2

 العاشر
5% 

االسبوع  االختبار التحريري الفصلي  3

 الثامن 
20% 

األسبوع  االختبار النهائي 4

 السادس عشر
60% 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س

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

 ساعتنياالثنني                                                                                                       -   

 ساعتنيالثالاثء                                                                                                         -  

 ساعتنياألربعاء                                                                                                        -  

                                         

    ساعات ( 8)                                                   

 
 

 
 مصادر التعّلم .حح

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
مجال اخلطيب واخرون, مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي احلاجات  (. الصمم وضعف السمع. يف :2012الزريقات ,ابراهيم ) -

 اخلاصة .عمان : دار الفكر .  
Century: Topics and trends. stNanci A. Scheetz (2011). Deaf Education in the 21- 

 DeBettencourt, L & Howard, L(2009 املعلم الفعال يف الرتبية اخلاصة  .):  ح . ) ترمجة حممد يونس (. دار الدليل العملي للنجا
 -  الفكر . عمان : االردن . 

Moores, D. & Martin, D (2012). Deaf Learners: Developments in Curriculum and Instruction. Gallaudet 
University, Washinghton D.C. 

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

• Journal of Special Education 

• -British Journal of Special Education 

 منتدايت اخلليج لذوي االحتياجات اخلاصة

 أطفال اخلليج لذوي االحتياجات اخلاصة

http://www.proedinc.com/jse.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-3383&site=1
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 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة 

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

 استخدام شبكة االنرتنت داخل مجيع احلجرات وقاعات التدريس  .

 استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحدات ومراكز اجلامعة . -

 الربامج التعليمية يف جمال ذوي االحتياجات اخلاصة. -

 

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

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(: واملختربات،
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .14

 

 قاعات للمسرح . -طالب .                                      30للمحاضرات تسع قاعات  -

 قاعات للمكتبة .  -                  حجرات مصادر التعلم .                                  -

 مركز للتشخيص املبكر .  -قاعات لألنشطة الطالبية .                                                  -

 قاعات للتدريب -مركز لإلرشاد النفسي .                                                     -

 بياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض ال  .15
 أجهزة كمبيوتر -
 داات شو يف مجيع قاعات التدريس . -
 أجهزة العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور(. -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .16
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ن
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .10

 تقرير من الطالب عن املقرر أبكمله من حيث ) احملتوي ،طرق التدريس ، تقييم عضو هيئة التدريس (.

 االطالع علي احدث التطويرات يف اجلامعات االخري . -

 االختبارات الدورية والنهائية .-

 املشروعات اإلنتاجية .-

 الزايرات امليدانية . -

 التقومي الذايت . -

 اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس ابلقسم . -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .11
 االختبارات الدورية . -                        االختبارات القصرية . -
 االختبارات النهائية . -التكليفات املتدرجة .                            -
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار.-استبانه تقييم اخلاصة ابلقسم .    -

 ئج الطالب ،أساليب التقومي ونظم االمتحاانت (.عمل مسح متكامل يف هناية العام الدراسي عن ) املقررات ، طرق التدريس ، نتا

 إجراءات تطوير التدريس: .12
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة -
 توجيه الطالب إىل البحث الذايت عن املعلومة -
 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس -
 تنويع أساليب التدريس -
 مهاراهتم التدريسيةإعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية  -

 تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس

 



 

110 

 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .13
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 فحص عمليات التصحيح مع عضو هيئة تدريس آخر نفس  التخصص . -
 تبادل مهام التقييم لألنشطة والواجبات اخلاصة ابلطالب مع عضو آخر ابلقسم . -
 املشروعات املسحية العالجية . -املشروعات التشخيصية .                      -
 االختبارات الشفهية .-                           االختبارات الدورية .    -

 األنشطة البحثية املتنوعة طوال العام الدراسي . -االختبارات النهائية .                       -
 املقارانت املرجعية. - -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .14
 دراسة تتبعيه ألثر التعلم . -دراسة حتليلية لنتائج التعلم .                                         -
 معدالت الطالب . -التغذية الراجعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس .               -
 سم .استبانه الق -السجالت الرتاكمية للطالب .                                         -
 السيمينارات . -
 

 

 

  

 د. ماهر الشرادقة اسم منسق الربانمج:
    

  التاريخ  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 طرق تدريس ذوي االعاقة السمعية ) رايضيات ( اسم املقرر:  

 3-210521 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .................................. جامعة أم القرى..... إسم املؤسسة التعليمية: 14..40..-....2-.....1  التوصيف:اتريخ 

 .................................................. -..........................................الرتبية اخلاصة  -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 طرق تدريس ذوي االعاقة السمعية ) رايضيات (. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .35
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .36
 دبلوم اإلعاقة السمعية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .37

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

 الثايناملستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .38
 هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة5 .39
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .40
 كلية الرتبية ابلعابدية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .41

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

 % 75 النسبة: 75 قاعات احملاضرات التقليدية .ض
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .ظ
    

 %15 النسبة: 15 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .غ
    

 0 النسبة: 0 ابملراسلة .أأ
    

 0 النسبة: 0 تذكر أخرى .بب
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 تعليقات:

 

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

اكساب الطالب مهارات لتدريس ؛ من خالل الرياضياتالالزمة  لتدريس  الطالب  المهاراتاكساب يهدف المقرر الى  -

 االعاقة السمعية مادة الرياضيات.تدريب على كيفية التدريس للطالب ذوي األساسية ومهارات التقويم و ال
 

 

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

 مراجعة موضوعات المقرر على موضوعات المقرر المشابهة فى الجامعات االخرى . •

 تنوع أساليب التقويم .   •

أستراتيجية التعلم التعاونى والحوار والمناقشة وكذلك أستراتيجية    العصف تفعيل أستراتيجيات التدريس وخاصة  - •

 الذهنى .

 االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وشبكة االنترنت . •

 التغييرات فى محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة فى مجال التخصص.  •

 رأي الطالب )نمودج الهيئة الوطنية(استطالع  •

 حلقة نقاش مع اساتدة المقرر حول تقويم المادة  -حلقة نقاش مع الطالب حول تقويم المادة.   •
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز

 وصف عام للمقرر:
 الطالب على المنهج المدرسي لذوي االعاقة السمعية ـ مفاهيمه واسس بنائهيتعرف 

 أن يتعرف الطالب على ماهية الرياضيات.

 أن يخطط الطالب لتحضير درس في الرياضيات.
 أن يقارن الطالب بين طرق تدريس الرياضيات.

 أن يتمكن الطالب من القيام بتطبيقات عملية في تحضير درس في الرياضيات.

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .7
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 المنهج المدرسي لذوي االعاقة السمعية ـ مفاهيمه واسس بنائه

 ومبادئ التدريس الفعال للطالب الصم وضعاف السمع
1 3 

التعلم التعاوني ، االلعاب التعليمية (استراتيجيات تدريس الصم وضعاف السمع

 )المسرح ، خرائط المفاهيم ، العروض العملية ، االستقصاء ،البنائية
1 3 

 3 1 ماهية الرياضيات.  -

 6 2 أهداف تدريس الرياضيات في المرحلة االبتدائية.  -
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 6 2 .  االساسية  الرياضيةتدريس المجموعات وربطها ببعض المفاهيم  -

 3 1 االولية  تدريس األنظمة العددية -

 6 2 . االساسية الهندسة -

 6 2 .االساسية  المفاهيم الرياضية -

 6 2 نظريات التعليم في الرياضيات. -

 3 1 اختبار فصلي. -

 3 1 الرياضيات والنمو العقلي لدى األطفال. العالقة بين تدريس -

 طرق تدريس الرياضيات. -

 خطوات إعداد درس نموذجي في مجال تدريس الرياضيات -

1 3 

 3 1 االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات. -

 3 1 .عاقة السمعيةلذوي االالرياضيات أساليب تدريس  -

 3 1 مشاهدة بعض دروس الرياضيات في المرحلة االبتدائية. -

 3 1 ب ذوي اإلعاقة السمعية  الطالاساليب تقويم التعلم لدى 

   
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .8
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48     48 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .9
 

 

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .10
 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  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
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 تقييماثلثاً  -

 ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.ع
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 على المفاهيم الرياضية األساسية.تعرف أن ي 1-1

أن يحدد خطوات إعداد درس نموذجي في مجال 

 تدريس الرياضيات.

 

تكليف الطالب  Lectures المحاضرة.

بتقديم مقال وأوراق 

عمل في 

 موضوعات المقرر.

مجموعات النقاش..  أن يكتسب طرق تدريس الرياضيات. 1-2

Group Discussion. 
 الصفي.والنقاش 

عرض نماذج واقعية عن  أن يصنف نظريات التعليم في الرياضيات. 1-3

 جلسات إرشادية.
 االختبار النصفي.

 املهارات املعرفية 2
أن يميز أهمية دور معلم الرياضيات في إكساب  2-1

 ذوي االحتياجات الخاصة المفاهيم الرياضية.

عرض نماذج واقعية عن 

 جلسات إرشادية
 الصفي.والنقاش 

أن يطبق إعداد بعض دروس الرياضيات في  2-2

  المرحلة االبتدائية.

تعليم ذاتي من خالل البحث 

في موضوعات متعلقة 

 بالمقرر.

 والنقاش الصفي.

أن يحلل خصائص معلم الرياضيات لذوي  2-3

 االحتياجات الخاصة 

التكاليف الفردية تحت 
 االشراف

االشراف               

 المالحظة 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تنمية مهارات العمل التعاوني بين الطالب. 3-1

 تنمية مهارات التواصل االيجابية بين الطلبة.

 تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية مع اآلخرين. 

 .التعلم الذاتي اتتنمية مهار

 

 االشراف واملالحظة تشجيع الطالب على القيادة

  التعلم التعاوىن  تنمية مهارات التواصل االيجابية بين الطلبة. - 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تنمية مهارات التواصل غير اللفظي مع اآلخرين. 4-1

واألرقام في إعداد تطوير مهارات توظيف البيانات 

 درس في الرياضيات.

المجتمعي من خالل التواصل اكتساب مهارات 

المشاهدة والمشاركة في مدارس ذوي االحتياجات 

 الخاصة.

 تشجيع الطالب على استخدام الحاسب اآللي

والتواصل مع المواقع ذات الصلة بتدريس 

 الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة.

 دراسة حالة 
 المقدمة الخطط تقييم -

 . الطالب من
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أن يتعرف الطالب على ماهية الرياضيات. •

 أن يخطط الطالب لتحضير درس في الرياضيات. •

 يقارن الطالب بين طرق تدريس الرياضيات. أن •
أن يتمكن الطالب من القيام بتطبيقات عملية في تحضير 

 درس في الرياضيات

 
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .11

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 أثناء الفصل والحضور لنقاش الصفي ا 1

األسبوع  او كتابة مقال بحث قصير 2

 العاشر
5% 

االسبوع  االختبار التحريري الفصلي  3

 الثامن 
20% 

األسبوع  االختبار النهائي 4

 السادس عشر
60% 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .الساعات المكتبية استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء

  أو موقع عضو هيئة التدريس ق البريد االلكتروني أو الجوالالتواصل عن طري-

 ياألكاديم االجتماعات الدورية للمرشد-

 مصادر التعّلم .دد
(. أساليب تدريس العلوم والرياضيات لمرحلة رياض األطفال واألساسية الدنيا. 2007إبراهيم رواشدة. )

 عمان: دار المسيرة.

 العلمية والرياضية لطفل الروضة. عمان: دار المسيرة.(. تنمية المفاهيم 2007بطرس حافظ. )
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(. تدريس الرياضيات للمبتدئين ورياض األطفال والمرحلة 1997فريد كامل؛ وعبد هللا يوسف. ) 

 االبتدائية. اإلمارات: مكتبة الفالح.

دار  (. تعليم العلوم والرياضيات لألطفال. عمان:1996رضا نصر؛ عفيف عبد هللا؛ وعطية محمد. )○ 

 الفكر العربي.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 الرياض. –مجلة أكاديمية التربية الخاصة  -
 مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة البحرين، البحرين. -
 الكويت.مجلة العلوم التربوية، مجلس النشر العلمي، جامعة  -

 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة  -

 مجلة رسالة الخليج العربي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت -

 http://gulfkids.com/ar                                موقع أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة

 http://www.ssspa.org.sa                                      السعودية للتخاطبموقع الجمعية  -

 html-se.net/catsmktba-http://manar.664                     موقع منار للتربية الخاصة -

 

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

 الرياض. –مجلة أكاديمية التربية الخاصة  -
 مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة البحرين، البحرين. -
 النشر العلمي، جامعة الكويت. مجلة العلوم التربوية، مجلس -

 مجلة رسالة الخليج العربي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت -

 املرافق املطلوبة .ذذ
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
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .17

 ( طالب كحد أقصى.30توفير قاعات دراسية مناسبة تستوعب طالب الشعبة بما ال يزيد عن )
 توفير سبورة ذكية بكل قاعة. -

 

http://gulfkids.com/ar
http://www.ssspa.org.sa/
http://manar-se.net/catsmktba-664.html
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .18
 Data Showيوجد جهاز كمبيوتر وجهاز 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .19
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ه
 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  .و
 حقات نقاش حول املقرر  –عمل استبياانت  .ي
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأ

 التقارير التي يعدها أعضاء هيئة التدريس بعد تدريس المقرر . -

 مقارنة بالمعايير المرجعيةعمليات المراجعة الدورية للمقرر  -

 إجراءات تطوير التدريس: .بب
االستفادة من استطالع رأي الطالب حول أداء أستاذ المقرر والتسهيالت اإلدارية والتقنية في تحديد -

نقاط القوة والضعف في عمليات التدريس وكذلك برامج التنمية المهنية التي تتيحها الجامعة والكلية حول 
 التدريس .تحسين مهارات 

عقد لقاءات دورية في بداية كل فصل دراسي لمناقشة المشكالت التعليمية واألكاديمية للفصل الدراسي  -

 السابق وطرح الحلول المناسبة لها .

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .تت
 دل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبا

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

  د. ماهر الشرادقة اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ذوي االعاقة السمعية ) اللغة العربية (لطرق تدريس  اسم املقرر:  

 3-210522 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .................................. جامعة أم القرى..... إسم املؤسسة التعليمية: 14..40..-....2-.....1  التوصيف:اتريخ 

 .................................................. -..........................................الرتبية اخلاصة  -كلية الرتبية  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 ) اللغة العربية ( ذوي االعاقة السمعيةلتدريس طرق  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .42
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .43
 اإلعاقة السمعيةدبلوم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .44

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

 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .45
 هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة5 .46
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .47
 كلية الرتبية العابدية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .48

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

 % 75 النسبة: 75 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .دد
    

 %15 النسبة: 15 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .هه
    

 0 النسبة: 0 ابملراسلة .وو
    

 0 النسبة: 0 تذكر أخرى .زز
 

 تعليقات:
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 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

من خالل اكسابهم مهارات لتدريس اللغة العربية؛ من خالل الالزمة  لتدريس  الطالب  المهاراتاكساب يهدف المقرر الى  -

 االعاقة السمعيةتدريب على كيفية التدريس للطالب ذوي األساسية ومهارات التقويم و ال
 يتعرف الطالب على المنهج المدرسي لذوي االعاقة السمعية ـ مفاهيمه واسس بنائه -
 م لدى الطالب الصم وضعاف السمعيستخدم الطالب اساليب تقويم التعل -

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

 مراجعة موضوعات المقرر على موضوعات المقرر المشابهة فى الجامعات االخرى . •

 تنوع أساليب التقويم .   •

تفعيل أستراتيجيات التدريس وخاصة أستراتيجية التعلم التعاونى والحوار والمناقشة وكذلك أستراتيجية    العصف  - •

 الذهنى .

 لى تكنولوجيا المعلومات وشبكة االنترنت .االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التى تعتمد ع •

 التغييرات فى محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة فى مجال التخصص.  •

 استطالع رأي الطالب )نمودج الهيئة الوطنية( •

 حلقة نقاش مع اساتدة المقرر حول تقويم المادة  -حلقة نقاش مع الطالب حول تقويم المادة.   •
 

 

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

أن يقارن الطالب و أن يخطط الطالب لتحضير درس في اللغة العربية.و أن يتعرف الطالب على وظيفة اللغة العربية. •

 أن يتمكن الطالب من القيام بتطبيقات عملية في تحضييييييير درس في اللغة العربية.و بية.بين طرق تدريس اللغة العر

 وأن يكتسب الطالب مهارات العمل الجماعي و التعاونى . وأن يكتسب الطالب القدرة على التعلم الذاتى
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .12
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 المدرسي لذوي االعاقة السمعية ـ مفاهيمه واسس بنائهالمنهج 

 ومبادئ التدريس الفعال للطالب الصم وضعاف السمع
1 3 

التعلم التعاوني ، االلعاب التعليمية (استراتيجيات تدريس الصم وضعاف السمع

 )المسرح ، خرائط المفاهيم ، العروض العملية ، االستقصاء ،البنائية
1 3 

 6 2 ماهية اللغة العربية.  -

 3 1 وظيفة اللغة العربية. -

 3 1 أهمية اللغة العربية.   -

 3 1 خصائص اللغة العربية. -

 أهداف تدريس اللغة العربية. -

 خطوات اعدد درس نموذجي في تدريس مادة اللغة العربية 

2 6 
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 6 2 وخصائصه(.مدرس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية )سماته  -

 6 2 مدرس اللغة العربية في المرحلة االبتدائية )واجباته وإعداده(. -

 3 1 ذوي اإلعاقة السمعية  اساليب تقويم التعلم لدى الطالب
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .13
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 الفعليةساعات التدريس 
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .14
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .15
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسقاثنياً  -
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 تقييماثلثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 اللغة العربية. ماهية تعرف على  - 1-1

 اللغة العربية يكتسب طرق تدريس ان -

 

 صنف سمات وخصائص مدرس اللغة العربية. -

تكليف الطالب  Lectures المحاضرة.

بتقديم مقال وأوراق 

عمل في 

 موضوعات المقرر.
 حدد أهداف تدريس اللغة العربية. - 1-2

تعرف على خطوات اعداد درس نموذجي في مادة اللغة -

 العربية 

مجموعات النقاش.. 

Group Discussion. 
 والنقاش الصفي.

عرض نماذج واقعية عن  فهم المسؤوليات األخالقية والمهنية لمعلم التربية الخاصة. 1-3

 جلسات إرشادية.
 االختبار النصفي.

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
وعى أهمية دور معلم اللغة العربية في إكساب  2-1

 ذوي االحتياجات الخاصة المهارات اللغوية.

عرض نماذج واقعية عن 

 جلسات إرشادية
 والنقاش الصفي.

أدرك أهمية مشاهدة كيفية إعداد بعض دروس  - 2-2

  في اللغة العربية في المرحلة االبتدائية. 

تعليم ذاتي من خالل البحث 

في موضوعات متعلقة 

 بالمقرر.

 والنقاش الصفي.

الفردية تحت التكاليف  خطط لتحضير درس في اللغة العربية. -  2-3
 االشراف

االشراف               

 المالحظة 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 االشراف واملالحظة تشجيع الطالب على القيادة تنمية مهارات العمل التعاوني بين الطالب. - 3-1

  التعلم التعاوىن  تنمية مهارات التواصل االيجابية بين الطلبة. - 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تنمية مهارات التواصل غير اللفظي مع اآلخرين. 4-1

تطوير مهارات توظيف األسس العامة في  -

تدريس اللغة العربية في إعداد نموذج لدرس 

 لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

اكتساب مهارات التواصل المجتمعي من خالل  -

المشاهدة والمشاركة في مدارس المرحلة 

 االبتدائية.

تشجيع الطالب على استخدام الحاسب اآللي  -

والتواصل مع المواقع ذات الصلة بتدريس اللغة 

 العربية لذوي االحتياجات الخاصة.

 

 دراسة حالة 
 المقدمة الخطط تقييم -

 . الطالب من

 

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .16

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 أثناء الفصل والحضور لنقاش الصفي ا 1

األسبوع  او كتابة مقال بحث قصير 2

 العاشر
5% 

االسبوع  االختبار التحريري الفصلي  3

 الثامن 
20% 
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األسبوع  االختبار النهائي 4

 السادس عشر
60% 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .الساعات المكتبية استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء

  أو موقع عضو هيئة التدريس ق البريد االلكتروني أو الجوالالتواصل عن طري-

 ياألكاديم االجتماعات الدورية للمرشد-

 مصادر التعّلم .رر
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 والنشر.(. اللغة العربية والدين االسالمي في رياض األطفال والمدرسة االبتدائية. القاهرة: دار الثقافة للطباعة 1984فتحي يونس. )

(. التربية الطرق الخاصة بتدريس العلوم اإلسالمية واللغة العربية. القاهرة: دار البيان 1984فتحي بيومي؛ ومحمد عبد الهادي. )○ 

 العربي.

 (. تدريس فنون اللغة العربية. القاهرة: مكتبة الفالح.1984علي مدكور. )○ 

 يس اللغة العربية. عمان: دار مجدالوي.(. األساليب الحديثة في تدر1997سميح أبو غالي. )○ 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة  -

 الرياض. –مجلة أكاديمية التربية الخاصة  -

 مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة البحرين، البحرين. -

 مجلة العلوم التربوية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت. -

 مجلة رسالة الخليج العربي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت -

 

 http://gulfkids.com/arموقع أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة                                

 http://www.ssspa.org.saقع الجمعية السعودية للتخاطب                                      مو -

 http://manar-se.net/catsmktba-664.htmlموقع منار للتربية الخاصة                      -

 

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

 الرياض. –مجلة أكاديمية التربية الخاصة  -

 مجلة العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية، جامعة البحرين، البحرين. -

http://gulfkids.com/ar
http://www.ssspa.org.sa/
http://manar-se.net/catsmktba-664.html
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 الكويت.مجلة العلوم التربوية، مجلس النشر العلمي، جامعة  -

 مجلة رسالة الخليج العربي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت -

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

 وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .20

 ( طالب كحد أقصى.30توفير قاعات دراسية مناسبة تستوعب طالب الشعبة بما ال يزيد عن )
 توفير سبورة ذكية بكل قاعة. -

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21
 Data Showيوجد جهاز كمبيوتر وجهاز 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .22
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جج
 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  .حح
 حقات نقاش حول املقرر  –عمل استبياانت  .خخ
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .دد

 التقارير التي يعدها أعضاء هيئة التدريس بعد تدريس المقرر . -

 مقارنة بالمعايير المرجعيةعمليات المراجعة الدورية للمقرر  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ذذ
االستفادة من استطالع رأي الطالب حول أداء أستاذ المقرر والتسهيالت اإلدارية والتقنية في تحديد -

نقاط القوة والضعف في عمليات التدريس وكذلك برامج التنمية المهنية التي تتيحها الجامعة والكلية حول 
 التدريس .تحسين مهارات 

عقد لقاءات دورية في بداية كل فصل دراسي لمناقشة المشكالت التعليمية واألكاديمية للفصل الدراسي  -

 السابق وطرح الحلول المناسبة لها .

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .رر
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، 
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .زز
 
 

 .....................................ماهر الشرادقة........ اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 لذوي االعاقة السمعيةواملعدلة املساندة  التقنيات: اسم املقرر:  

 2-210523 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى   إسم املؤسسة التعليمية: ه     اتريخ التوصيف: 

 كلية الرتبية / قسم الرتبية اخلاصة   القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 لذوي االعاقة السمعيةواملعدلة  املساندة التقنيات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .49
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .50
 االعاقة السمعية دبلوم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .51

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

 ين املستوى الثا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .52
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .53
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد 6 .54
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .55

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

 %75 النسبة: 75 قاعات احملاضرات التقليدية .حح
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .طط
    

 %15 النسبة: 15 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .يي
    

 0 النسبة: 0 ابملراسلة .كك
    

 0 النسبة: 0 أخرى .لل
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

والتعرف على ,  يف جمال ذوي اإلعاقة السمعية يهدف املقرر اىل تدريب الطالب على استخدام التقنيات املساندة واملعدلة
خصائصها وشروط اعدادها لتناسب احتياجات ذوي االعاقة السمعية  واملستحداثت التكنولوجية اليت يتم استخدامها/ 

 عملية التعلم للطالب الصم وضعاف السمع داخل بيئة الصف الدراسي.توظيفها لتسهيل 

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

  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
جمال عالج وأتهيل وتعليم ذوى اإلعاقة السمعية لتحسني املقرر بشكل مستمر حيث إن هذا اجملال ىف حالة تطور  يتم متابعة ما هو جديد ىف جمال التقنية املساندة ىف

 مستمر وسريع . 

 

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

ا يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطلبة بفهم مباديء استخدام التكنولوجيا املساندة  يف جمال االعاقة السمعية ، مع الرتكيز على استخداماهت
املتوفرة املستخدمة يف وسائل التواصل البديلة التشخيصية  والتأهلية والعالجية . ويشمل هذا املقرر تعريف الطلبة ابألجهزة األساسية و 

متكني األشخاص ذوى االعاقة السمعية  من االعتماد على النفس وممارسة حياهتم تقييم والتشخيص يف املستشفيات واملدارس واملراكز اخلاصة. وال
 اليومية بشكل مستقل.

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .17
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 تلبية احتياجات االعاقة السمعية أهمية التكنولوجيا المساعدة في
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 3 1 انواع التكنولوجيا المساندة المستخدمة لتعليم الطالب ذوى االعاقة السمعية

 3 1 .طرق تقييم األجهزة واألدوات التكنولوجية المساعدة لذوى االعاقة السمعية

نماذج من التقنيات المساندة والمعدلة لتعليم ذوي االعاقة  التطبيقات العلمية العداد 

 السمعية

2 6 

 3 1 شروط اعداد برامج محوسبة  لتعليم الطالب لذوى االعاقة السمعية 

 3 1 امتحان فصلى أول

 3 1 ذوى االعاقة السمعية اساسيات بناء وتصميم برامج الحاسب االلي في مجال

 3 1 دور األجهزة التكنولوجية المساعدة في استقاللية ودمج ذوى االعاقة السمعية 

 6 2 معايير اختيار البرامج التعليمي المعدة مسبقاً لتالميذ ذوى االعاقة السمعية

 3 1 امتحان فصلى ثانى

امثلة لبرامج حاسوبية تستخدم كمساعد تعليمي وتكنولوجي في تعليم الطالب ذوى 

 السمعية االعاقة

2 6 

 3 1 امتحان فصلى ثانى

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .18
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 الطالب خالل أسبوعياً:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا  .19
 

 

 



 

131 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1

دة ان يتعرف الطالب مفهوم التقنية املسان 1-1
 .  لذوي اإلعاقة السمعيةوانواعها 

 –الدروس العملية  –احملاضرات   
 –عصف دهين  –التعلم التعاوين 

 التدريس ابلتفكري
حل  –ابالقران التعلم  -عمل أحباث    -املناقشة    -

 املشكالت

 االختبار

 التكالبيف ملف االجناز  

ان يتعرف الطالب اىل شروط وكيفية  1-2
 يفلم املهارات اعداد التقنيات املساندة لتع

 .جمال اإلعاقة السمعية

 –الدروس العملية  –احملاضرات   - 
 –عصف دهين  –التعلم التعاوين 

 التدريس ابلتفكري
حل  –التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -املناقشة    -

 املشكالت

 االختبار

 التكالبيف ملف االجناز  

ان يتعرف على انواع التكنولوجيا   1-3
ات املستخدمة لتعليم العديد من املهار 

 .جمال اإلعاقة السمعية يف املختلفة 

الدروس العملية  –احملاضرات   -4 
 –عصف دهين  –التعلم التعاوين  –

 التدريس ابلتفكري
حل  –التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -املناقشة    -

 املشكالت

 االختبار

 التكالبيف وملف االجناز  

أن يتعرف اىل التقنيات املعدلة واملساندة  4-1
 لذوي اإلعاقة السمعية.

عصف  –التعاوين  احملاضرات  التعلم 
 التدريس ابلتفكري –دهين 

حل  –التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -املناقشة    -
 املشكالت

 االختبار

 التكالبيف ملف االجناز  

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .20

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 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.اثنياً  -
تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات اثلثاً  -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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ان يتعرف الطالب اىل املفاهيم االساسية  5-1
 للحاسب االيل.

عصف  –احملاضرات  لتعلم التعاوين  
 التدريس ابلتفكري  –دهين 

حل  –التعلم ابالقران  -عمل أحباث    -   املناقشة -
 املشكالت

 االختبار

 التكالبيف ملف االجناز  

ميارس ويطبق بعض تصميم برامج تربوية        6-1
  لذوي االعاقة السمعية  حاسوبية 

 االختبار التدريس ابلتفكري –عصف دهين  –التعلم التعاوين 

 التكالبيف ملف االجناز  

 املعرفيةاملهارات  2

 االشراف               املالحظة  التكاليف الفردية حتت االشراف أن يستطيع الطالب أن يتعلم ذاتيآ . 2-1

 املقدرة على املناقشة اجلماعية . 2-2

 املقدرة على املناقشة اجلماعية .   -

أن يستطيع الطالب حتمل املسئولية  -
 املوكلة اليه .    

 املقدرة على املناقشة اجلماعية .   -   

مهارة اإللقاء وكسر حاجز اخلوف من  -
التحدث أمام اآلخرين 

  

أن يستطيع الطالب ىف هناية املقرر أن  -
 يعمل مع زمالئه بروح الفريق الواحد .   

 مهارة صنع واختاذ القرار -   

 تقومي الزميل التكاليف اجلماعية

 االشراف               املالحظة  التكاليف الفردية حتت االشراف أن يستطيع الطالب أن يتعلم ذاتيآ . 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 املالحظة واالستنتاجالبحث  مهارة احلوار. 3-1
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 التواصل مع الطالب من خالل الربيد االلكرتوين -

 استخدام شبكة االنرتنت واالدوات املساعدة .

 املناقشات واحلوار 

3-2  

استخدام معامالت اتفاق والتكرارات والنسب -
 املئوية يف حتليل احملتوى.

 البحث واالستنتاج

 املناقشات واحلوار 

 حل املشكالت .

 املالحظة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 املالحظة واالختبار  التدريب  مهارات استخدام الكومبيوتر واالنرتنت  4-1

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

 االشراف  التكاليف عمل برانمج  حموسب للطالب ذوى االعاقة  5-1

5-2    

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .21
)مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة  م

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

 النهائي

 %5 أثناء الفصل والحضور لنقاش الصفي ا 1

 %5 العاشراألسبوع  او كتابة مقال بحث قصير 2

 %20 االسبوع الثامن  االختبار التحريري الفصلي  3

 %60 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي 4

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

 
 اربع ساعات اسبوعيا 

 
 مصادر التعّلم .سس

 قائمة الكتب املطلوبة: -
 .(االجهزة  التعويضية والوىسائل املساعدة. الرايض: دار الزهراء 2012وائل ) مسعىد ، -
 ( : إضطراابت التواصل ، دار الزمان ، اململكة العربية السعودية . 2011راضى ،فوقية ) -
 (. اخلدمات املساندة لذوى االحتياجات اخلاصة ، الرايض ، دار الزهراء .2010الببالوى ، ايهاب ) -
 ( . تصميم الوسائط املتعددة وانتاجها ، دار اليازورى ، عمان ، االردن.2008عبد احلافظ ) سالمة ، -
 ، مقدمة يف تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة , الطبعة األوىل , عمان؛ دار الفكر.2007اخلطيب، وآخرون  -
 شر، األردن .(: استخدامات التكنولوجيا يف الرتبية اخلاصة دار وائل للن2005اخلطيب ، مجال ) -

 (. فنيات التعامل مع الكمبيوتر الشخصي. القاهرة: النهضة العربية.2001احلسيين، أسامة )
 (. أدخل إىل عامل ابوربوينت. القاهرة: ابن سيناء للطباعة والنشر.2000بسيوين، عبد احلميد ) -
 .عة والنشر(. مايكروسوفت ابوربوينت. القاهرة: ابن سيناء للطبا2000بسيوين، عبد احلميد ) -
-  
-   
 الكتب واملراجع املوصى ابقتنائها )الدورايت والتقارير وغريها(: -
املؤمتر الدويل   . يف معاهد وبرامج الدمج دراسة حتليلية ودورها يف تفعيل أهداف تعليم الطالب الصم املساندة لتكنولوجيا(.2009حنفى ، على عبد النىب ) -

 1مج  , مصر -التعلم مدى احلياة (  -اإلاتحة  -السابع ) التعليم يف مطلع األلفية الثالثة . اجلودة 
-  
- -Stoner, Julia; Palette ,Howard; watts, Emily wick, Brian (2008): preschool Teacher 

perception of Assistive technology              and              professional development 
responses.  Education and training              in development disabilities. V43,n 1 , pp.77-

91. 
- --Temple, Chery (2006): Successes and Barriers: Teachers perspectives on Implementing 

Assistive technology Educational setting A Dissertation submitted    in partial fulfilment of 
the requirements for the degree Doctor of Education,    college of Education,  Kansans 

state university. Philosophy of Education at George university 
-  
- -McDermott, J. (2003). Assistive technology integration in special education teacher 

preparation: Program coordinators' perceptions    of current attainment and importance. 
Journal of Special Education Technology 18 (3),PP. 29~44 

http://search.mandumah.com/Record/48600
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+.+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%85%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9+%28+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9+.+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85+%D9%85%D8%AF%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9+%29+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://www.pscdr.org.sa موقع مركز األمري سلمان ألحباث اإلعاقة

 http://www.se.gov.sa موقع اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم

 http://www.gulfkids.com/ar موقع أطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة

  .http://www.arabnet.ws/vb//index موقع الشبكة العربية لذوي االحتياجات اخلاصة

 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة موقع    

 

 

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

 برامج حموسبة وسطواانت مدجمة هتتم ابضطراابت اللغة والتواصل

 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .23
 حجرات احملاضرات اجملهزة أبجهزة الكومبيوتر وشاشات العرض.  .    - .24

 مقعد .   30اليزيد عدد املقاعد عن  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25
 حجرات جمهزة 

 اذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، ف .26

http://www.pscdr.org.sa/
http://www.se.gov.sa/
http://www.arabnet.ws/vb/index.php
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 ال يوجد

 
 

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

 تقومي الطالب للمقرر أبستخدام االستبيان .   -

 املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية    - 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .15
 يعدها عضو هيئة التدريس عن تدريس املقرراستباانت 

 إجراءات تطوير التدريس: .16

بعد االنتهاء من املقرر جيب االستفادة من استطالع راى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط الضعف 
ىف العملية التعليمية، وكذلك استخدام التقنيات احلديثة ىف التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات 

 واملهارات اخلاصة ابملقرر .  

ليكون مواكبآ مع أيضا من املهم جدا احلرص على متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة والىت تتعلق ابملنهج ، حىت ميكن تطويره 
 التطور العلمى .   

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .17
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 توجيه االسئلة واحلوارات مع الطلبة .  

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

 اطالع الطلبة على نتائج تقوميهم -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .18
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 االسرتشاد آبراء الطالب حول مدى فاعلية مادة املقرر ، كذلك اداء أستاذ املقرر للوقوف على مدى أستفادهتم .  

 استشارة الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه ، ودراسة مقرتحاهتم .   -

ومي الطلبة والصعوابت الىت واجهت عملية بعد هناية الفصل الدراسى يتم اعداد تقارير تدريس املقرر والىت توضح فيه حتليل نتائج تق  -
 التدريس .  

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

 
 

 

  

 د. ماهر الشرادقة اسم منسق الربانمج:

    

  التاريخ  التوقيع:
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 منوذج

 املقرر الدراسيتوصيف 
 

 

 

 العمل مع اسر ذوي االعاقة السمعية  اسم املقرر:  

 3-210524  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .جامعة ام القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 14....-.....-.....  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية اخلاصة  -كلية الرتبية      القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 العمل مع اسر ذوي االعاقة السمعية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .56
 ساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .57
 دبلوم االعاقة السمعية . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .58

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

  يناملستوى الثا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .59
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .60
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .61
 كلية الرتبية ابلعابدية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  فرع أو فروع تقدمي . 7 .62

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

 %80 النسبة: × قاعات احملاضرات التقليدية .مم
    

 %20 النسبة: × التعليم اإللكرتوين .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

  النسبة:  تذكر أخرى .فف
 

 تعليقات:
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 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 توضيح ما لإلعاقة من آاثر نفسية واجتماعية على املعاق نفسه وعلى أسرته . -

 بيان كيفية تكيف األسرة مع إعاقات األبناء . -

 التعريف ابألدوار اليت يقوم هبا أولياء أمور األطفال املعاقني مسعيا من حيث تدريب أطفاهلم  الكتساب مهارات احلياة اليومية . -

 التعريف أبساليب التوجيه النفسي والرتبوي املستخدمة مع أسرة األطفال املعاقني مسعيا  . -

 

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

 

 مراجعة موضوعات املقرر على موضوعات املقرر املشاهبة ىف اجلامعات االخرى .

 تنوع أساليب التقومي . -  

 أسرتاتيجيات التدريس وخاصة أسرتاتيجية التعلم التعاوىن واحلوار واملناقشة وكذلك أسرتاتيجية   تفعيل  -  

 العصف الذهىن .       

 االستخدام املتزايد للمواد واملراجع الىت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات وشبكة االنرتنت . -  

 العلمية اجلديدة ىف جمال التخصص.  التغيريات ىف حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث  -  

 استطالع رأي الطالب )منودج اهليئة الوطنية( -  

 حلقة نقاش مع الطالب حول تقومي املادة. -  

 حلقة نقاش مع اساتدة املقرر حول تقومي املادة.  -  

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ص
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 وصف عام للمقرر:
مساعدة االسرة يف عملية التكيف مع اعاقة ابنائهم , ايضا تعريف  يتناول املقرر االاثر النفسية واالجتماعية على املعاق مسعيا وعلى اسرته , كذالك

 االولياء االمور ابالدوار اليت جيب ان يقوموا هبا مع ابنائهم .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .17
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

المختلفة , مشكالت الطفل المعاق من حيث : خصائص المعاقين بحسب الفئات 

وحاجات األطفال المعاقين , اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة على الطفل واألسرة 

 , سبل الوقاية من اإلعاقات .

2 6 

التكيف األسري  المعاق،حقوق وواجبات أسرة الطفل  حيث:أسرة الطفل المعاق من  -

 مع اإلعاقة.

 

2 6 

المعاقين من حيث : مبررات تدريب أولياء األمور , تدريب أولياء األمور األطفال 

تخطيط برامج تدريب أولياء األمور وتنفيذها , اإلشراف على مشاركة أولياء األمور 

 في البرامج التدريبية والتعليمية المقدمة للطفل المعاق .

2 6 

التوجيه الجمعي , اإلرشاد النفسي  –المعاقين  أساليب التوجيه النفسي ألسراألطفال

 , اإلرشاد الجماعي,..

3 9 

الخدمات المقدمة ألسر األطفال المعاقين , ومنها الخدمات التربوية واالجتماعية  -

 والمهنية

2 6 

مشكالت ذوي االعاقة السمعية , مراحل اكتشاف اإلعاقة, واآلثار التي يتركها على 

 واالجتماعية والتعليمية (. -–)النفسية الشخص و على األسر 

1 3 

 3 1 االرشاد التأهيلي

   
   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .18
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48     48 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .19
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .20
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 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  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
مي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقو اثلثاً  -

 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 اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
الطفل املعاق من حيث : خصائص املعاقني   1-1

 حبسب الفئات املختلفة , مشكالت وحاجات األطفال     
اآلاثر النفسية واالجتماعية لإلعاقة على الطفل واألسرة ,  املعاقني ,   

 سبل الوقاية من اإلعاقات .
أسرة الطفل املعاق من حيث : حقوق وواجبات أسرة الطفل املعاق ,  -

 التكيف األسري مع اإلعاقة .
تدريب أولياء األمور األطفال املعاقني من حيث : مربرات تدريب  -

 امج تدريب   أولياء األمور , ختطيط بر 
أولياء األمور وتنفيذها , اإلشراف على مشاركة أولياء األمور يف    

 الربامج التدريبية والتعليمية املقدمة  للطفل املعاق .
التوجيه اجلمعي ,  –أساليب التوجيه النفسي ألسراألطفال املعاقني  -

 اإلرشاد النفسي , اإلرشاد اجلماعي,..
طفال املعاقني , ومنها اخلدمات الرتبوية اخلدمات املقدمة ألسر األ -

 واالجتماعية واملهنية .

 –التعلم التعاوين  -احملاضرات   -
–عصف دهين –التعلم ابالقران 

البحث –التدريس ابلتفكري 
 واالستنتاج

حل  –املناقشات واحلوار  -
 املشكالت 

عرض االمثلة التوضيحية والىت  -
حدثت أو حتدث ىف جمال 

 التخصص.

التكليفات  
 –العملية 

–املالحظة 
البحث)تقرير( 

ملفات  –
 -االجناز  

 -األختبار النظرى.    -
 االختبار الشفوى .

1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
مهارة  –مهارة حل املشكالت  –مهارات التفكري العلمي   2-1

 مهارات التصميم–التحليل والنقد 
 واملقاالت العلمية واألحباث .مهارة كتابة التقارير 

 
 –احملاضرات   

 –الدروس العملية 
 –التعلم التعاوين 
 –عصف دهين 

 التدريس ابلتفكري

عمل   -املناقشة    -
حل  –التعلم ابالقران  -أحباث  

 املشكالت .

التكليفات  
العملية .                                    

االختبار  –
 النظرى .

االختبار الشفوى .       -       
–املناقشات واملشاركات   –

 االعمال الفردي واجلماعية .

2-2    
2-3    
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
-املقدرة على املناقشة اجلماعية .-أن يستطيع الطالب أن يتعلم ذاتيآ .  3-1

 أن يستطيع الطالب حتمل املسئولية املوكلة اليه 
مهارة اإللقاء وكسر حاجز -املقدرة على املناقشة اجلماعية .       -

 اخلوف من التحدث أمام اآلخرين .
أن يستطيع الطالب ىف هناية املقرر أن يعمل مع زمالئه بروح الفريق -

 مهارة صنع واختاذ القرار-الواحد .      

التكاليف اجلماعية  
و التكاليف الفردية 

 حتت االشراف .
املناقشات اجلماعية واملشاركات .  -
عصف ذهين  –التدريس ابلتفكري -

 حل املشكالت . –.  

 -االشراف              
تقومي الزميل .             -املالحظة .   

املالحظة  –التقومي الذاتى .  –
. 

املناقشات واملشاركات -      
 االختبارات .  –

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 مهارة احلوار. 4-1

 التواصل مع الطالب من خالل الربيد االلكرتوين .-           
 استخدام شبكة االنرتنت واالدوات املساعدة .-           
استخدام معامالت اتفاق والتكرارات والنسب املئوية يف -           

 حتليل احملتوى.

 –التعلم ابالقران  –التعلم التعاوين 
 –التدريس ابلتفكري  –عصف ذهين 

 البحث واالستنتاج
 –املناقشات واحلوار  -           

 حل املشكالت .

 –املالحظة .               
ملفات  –االختبار النظرى .   

 االجناز .
االختبار الشفوى .       -       

 –املناقشات واملشاركات   –
 االعمال الفردي واجلماعية .

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .21

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 أثناء الفصل والحضور لنقاش الصفي ا 1

األسبوع  او كتابة مقال بحث قصير 2

 العاشر

5% 

االسبوع  االختبار التحريري الفصلي  3

 الثامن 

20% 

األسبوع  االختبار النهائي 4

 السادس عشر

60% 

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

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

 التعّلممصادر  .صص
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 2015(. ارشاد ذوي احلاجات اخلاصة واسرهم , دار الفكر , عمان , 2015الرحياين ,سليمان طعمة واخرون )

 0( : العمل مع أسر ذوي االحتياجات اخلاصة  ،دار  صفاء الزهراء للنشر الرايض   2009حنفي   ، علي عبدالنيب )  

 (: أولياء أمور األطفال املعوقني ، اسرتاتيجيات العمل معهم وتدريبهم ودعمهم ، أكادميية الرتبية اخلاصة ، الرايض .2001مجال اخلطيب )  -

طفولة ، جامعة عني (: اإلرشاد األسري والوالدية الفعالة ، املؤمتر السنوي اخلامس للطفل املصري ، اجمللد الثاين ، مركز دراسات ال1992عادل األشول )   -
 مشس .

 (: الضغوط النفسية واإلرشاد األسري لألطفال املتخلفني عقلياً ، جملة  اإلرشاد النفسي ، العدد األول ، جامعة عني مشس.1993عادل األشول )  -     

مل املسئوليات والوظائف األسرية واملؤسسية (: العالج األسري خلدمات ذوي االحتياجات اخلاصة وأسرهم ، ندوة تكا2003عدانن عبد الكرمي الشطي )  -
 يف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ، جامعة اخلليج العريب ، البحرين.

 (: أتهيل املعوقني وإرشادهم. الرايض ، دار املسلم.1998حممد حمروس الشناوي )  -

 

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

 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة 

- Bowen , m.(1998): Counseling intervention for students who have mild 
disabilities .professional School Counseling, 2,16-25. 

- Brearley , G.(1997): Counseling children with special needs . London : Blackwell. 

-Thompson , C., & Rudolph , L.(1996): Counseling children , Brooks /Cole 
Publishing Company. 

-Turnbull , A.P., Turnbull, H.?R.(1997): Families professional and exceptionality 
;A 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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 منتدى اخلليج لذوي االحتياجات اخلاصة .

 اطفال اخلليج    -   

 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .27

 حجرات احملاضرات اجملهزة أبجهزة الكومبيوتر وشاشات العرض.

 خمترب خاص بنوع االعاقة .-

 .مقعد  20عدد املقاعد عن  اليزيد -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .28
 جمهزة جبهاز تقدمي العروض االلكرتونية .

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .29
 

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

 تقومي الطالب للمقرر أبستخدام االستبيان .

 املناقشات املباشرة مع الطالب من خالل املقابالت الشخصية  .  - 

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

 إجراءات تطوير التدريس: .طط
لعملية بعد االنتهاء من املقرر جيب االستفادة من أستطالع راى الطلبة حول أداء أستاذ املقرر وما مت حتديده من نقاط القوة ونقاط الضعف ىف ا

 أستخدام التقنيات احلديثة ىف التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات واملهارات اخلاصة ابملقرر .التعليمية، وكذلك 
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 . ر العلمىأيضآ من املهم جدآ احلرص على متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة والىت تتعلق ابملمنهج ، حىت ميكن تطويره ليكون مواكبآ مع التطو 

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

 توجيه االسئلة واحلوارات مع الطلبة .

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

 اطالع الطلبة على نتائج تقوميهم . -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .عع
 كذلك اداء أستاذ املقرر للوقوف على مدى أستفادهتم .  االسرتشاد آبراء الطالب حول مدى فاعلية مادة املقرر ،

 أستشارة الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه ، ودراسة مقرتحاهتم . -

بعد هناية الفصل الدراسى يتم اعداد تقارير تدريس املقرر والىت توضح فيه حتليل نتائج تقومي الطلبة والصعوابت الىت   -
 واجهت عملية التدريس .

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

 .........................................................ماهر الشرادقةد.  اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 االعاقة السمعية تطبيقات ميدانية يف جمال اسم املقرر:   

 3-210525 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة ام القرى   إسم املؤسسة التعليمية:  اتريخ التوصيف: 

 قسم الرتبية اخلاصة  –كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 تطبيقات ميدانية يف جمال االعاقة السمعية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .63
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .64
 السمعية  دبلوم االعاقةالدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .65

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

 الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .66
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .67
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .68
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .69
 مدارس ومعاهد الرتبية اخلاصة  .70

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

 

 %20 النسبة:  التقليديةقاعات احملاضرات  .صص
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
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 %80 النسبة:  أخرى .تت

 

 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 والتطبيقية اليت تعينهم يف التدريس العملي للطالب الصم وضعاف السمع .يهدف املقرر إىل أتهيل الطالب ابملعرفة النظرية 

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

 

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

   وصف عام للمقرر:

التقييم ، وإعداد اخلطط وكيفية تدريسهم  يهدف املقرر إىل التعرف على فئات الطالب الصم وضعاف السمع وخصائصهم وطرق 
العالجية ، صياغة األهداف السلوكية وكيفية بنائها ورسم اخلطط ، ودراسة احلالة ، وإعداد اخلطة العالجية الفردية ، ، وكتابة تقرير 

 .تربوي عن احلالة
 ة الصفية لطالب الصم وضعاف السمع . ويتناول املقرر أساليب التدخل املبكر عند اكتشاف االعاقة السمعية  وتنظيم البيئ

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .22
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التعرف على فئات الطالب الصم وضعاف السمع وطرق تدريسهم 

 كيفية كتابة االهداف السلوكية 

1 3 
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 3 1 مشاهدة جماالت العمل يف جمال االعاقة السمعية  داخل املؤسسة التعليمية 

 3 1 مشاهدة مناذج عالجية مثالية مع معلمي االعاقة السمعية  واالستفادة منها 

 3 1 االحالة واجراءاهتا يف جمال ااالعاقة السمعية 

 3 1 حتضري الدروس ) عناصره , خطواته , طريقه بنائه (

 3 1 التعرف على مناذج اخلطة الرتبوية الفردية املستخدمة واجراءهتا

 3 1 دراسة التقرير النفسي والرتبوي حلالة كما هو معمول به يف املؤسسة التعليمية 

 الوقوف على االجهزة واالدوات املستخدمة بعالج االعاقة السمعية وكيفية عملها واستخداماهتا 

 وية الواجب اكساهبا لالفراد ذوي االعاقة السمعية والوقوف على املهارات اللغ

1 3 

 3 1 الوقوف على الربامج العالجية الضطراابت اللغة

 3 1 التعرف على الربامج التاهيلية لعالج االعاقة السمعية 

 6 2 التدرب على كيفية كتابة تقرير تشخيصي عن االعاقة السمعية   

 6 2 كيفية اعداد الوسائل التعليمية املناسبة لتعليم الصم وضعاف السمع   

 3 1 كيفية اعداد خطة تعديل السلوك وتطبقها 

 3 1 تنظيم البيئة الصفية للطالب الصم وضعاف السمع 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .23
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48      48 ساعات التدريس الفعلية

 48     48 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .24
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .25

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

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

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

 

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

 املعرفة 1

 التعاوينالتعلم  التعرف على اساليب التقييم والتشخيص   1-1

 لعب االدوار

 احلوار واملناقشة

 

 التكليفات االسبوعية

 املالحظة

 االنشطة واملشروعات يتعرف على اجراءات دراسة احلالة ويطبقها  1-2

 النمذجة

 التدريب امليداين

 

 

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

  

 املهارات املعرفية 2

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

 

التقارير  -
والواجبات 

. 
إجراء  -

دراسة 
 حالة.

زايرة مركز  -
ختاطب 
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ونطق ولغة 
. 

 االمتحاانت

يشخص حاالت اضطراابت اللغة والتواصل ابستخدام اساليب  2-2
 التشخيصية 

  

   تطبيق الطرق العالجية لكل اضطراب  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

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

 

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

 

مالحظة  -
التعلم 

 التعاوين 
املشروعات  -

 اجلماعية 
 

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

  

  واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4

4-1    

4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .26
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %20 طوال الفصل  تقييم  املشرف العام عضو هيئة التدريس لكافة اعمال اليت قام هبا الطالب ) الربانمج الرتبوي الفردي ( 1

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

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

4 
االسبوع اخلامس  تقييم االعمال اليت مت تكليفهم هبا طوال الفصل

 عشر
10% 

 %10 طوال الفصل  خطة تعديل السلوك 5

 %40  ممارسة حتضري وتنفيذ الدروس  6

6    

 
 ودعمهم اإلرشاد األكادميي للطالب .ظ

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

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح -

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

 التواصل عرب الربيد اإللكرتوين -

 
 مصادر التعّلم .طط

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
 منوذج احلالة , الرايض , دار الزهراء  – التطبق –(. اخلطة الرتبوية الفردية يف جمال العوق السمعي : املدخل  2012حنفي , علي ) -
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 ) اضطراابت النطق والكالم فنيات عالجية وسلوكية (, القاهرة , العربية للنشر والتوزيع . 2009سليمان , مجال عبد الناصر ,  -

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

(. التوجهات احليثة للتعليم الشفهي لالطفال الصم وضعاف السمع , كلية الرتبية جامعة بنها ) الرتبية اخلاصة  2007علي )  الزهراين ,
 بني الواقع واملامول .

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

 jserالتاهيل و جملة الرتبية اخلاصة 

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

 

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

 اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .30

 قاعات تدريسية جمهزه

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .31
 data showجهاز  -
 مصادر االنرتنت -
 السبورة الذكية  -

 مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها:  .32
 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .19
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .20

 تقييم اداء الطلبة ابستخدام التحليل االحصائي  . -
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 االختبارات 

 التقارير اليت يعدها عضو هيئة التدريس عن املقرر

 إجراءات تطوير التدريس: .21
 متابعة نتائج االحباث العلمية احلديثة واليت تتعلق ابملنهج ، حىت 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 مستقلني،  .22
 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء 

 توجيه االسئلة واحلوارات مع الطلبة .   -

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

 اطالع الطلبة على نتائج تقوميهم -

 ره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطوي .23
  أراء الطالب حول مدى فاعلية مادة املقرر ، كذلك اداء أستاذ املقرر للوقوف على مدى استفادهتم وفق مناذج اهليئة الوطنية -

        استشارة الزمالء الذين يدرسون املقرر نفسه ، ودراسة مقرتحاهتم -

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

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

 الفصلية للمقرر .اعداد التقارير  -

 

  

 د. ماهر الشرادقة  اسم منسق الربانمج:

    


