
 

 

 
 جامعة أم القرى

 كلية الرتبية

الرتبية اخلاصة يف  املاجستريبرنامج 

 (برسالة)
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 الخط  الدراسي 

 

المتطلبات  نوع المقرر اسم المقرر  رمز المقرر المستوى

 السابقة

الساعات 

 المحتسبة

طرق البحث  3-0206611نفس  االول

 العلمي

 ساعات نظري 3 ال يوجد اجباري كلية

 والتشخيص التقييم 3-0210612خاص 

 التربية في

 الخاصة

 ساعات نظري 3 ال يوجد اجباري قسم

اللغة ب حلقة بحث 2-0210613خاص 

في  اإلنجليزية

 التربية الخاصة

 ساعتين نظري ال يوجد اجباري قسم

 ساعات نظري 3 ال يوجد اجباري كلية االحصاء التطبيقي 3-0206621نفس  الثاني

 استراتيجيات 2-0210622خاص 

 السلوك تحليل

 لذوي التطيبيقي

 اإلعاقة

 ساعتين نظري ال يوجد اجباري قسم

التدخل المبكر في  2-0210623خاص 

 التربية الخاصة

 ساعتين نظري ال يوجد اجباري قسم

 ساعتين نظري ال يوجد اختياري قسم مقرر اختياري الترميز في الجدول ادناه

 استراتيجيات 2-0210631خاص  الثالث

لذوي  التدريس

 االعاقة

 ساعتين نظري ال يوجد اجباري قسم

  معاصرة قضايا 2-0210632خاص 

وتوجهات حديثة 

 التربية في

 الخاصة

 ساعتين نظري ال يوجد اجباري قسم

 المساندة التقنيات  2-0210633خاص 

 في والمعدلة

 الخاصة التربية

 ساعتين نظري ال يوجد اجباري قسم

 ساعتين نظري ال يوجد اختياري قسم مقرر اختياري الترميز في الجدول ادناه
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 ساعات  10 ال يوجد اجباري قسم الرسالة 10-0210641خاص  الرابع

 

 

 متطلبات القسم االختيارية .1

 ( ساعات من المقررات التالية4يختار الطالب )

 عدد الساعات اسم المقرر رمز المقرر

 2 مقدمة في التربية الخاصة  2-0210624خاص 

 2 مقدمة في اإلعاقة الفكرية 2-0210625خاص

المدخل إلى اضطراب طيف  2-0210634خاص

 التوحد

2 

 2 صعوبات التعلممقدمة في  2-0210635خاص

 2 اإلعاقة السمعيةمقدمة في  2-0210636خاص
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 طرق البحث العلمي اسم املقرر:  

 3-02066113 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-10اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -ـقسم علم النفس  القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (1

 3-02066113 طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 ماجستري الرتبية اخلاصة )متطلب كلية( . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .3

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

 الثاين/املستوى األول: عطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى الدراسي الذي ي4 .4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .د
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:
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 األهداف (2
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .طرق البحث العلميهارات التطبيقية اخلاصة بإكساب الطلبة األطر النظرية وامل
)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(.  
 العلوم الرتبوية والنفسية.الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلمي يف جمال  -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج وطرق البحث العلمي. -
 والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة  -

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

 
دليل  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ج

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد املنهج البحثي املالئم جلمع طرق البحث العلمي، وتدريبه على  املقرر إىل تعريف الطالب بيهدف هذا  -
 وحتليل البياانت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.

 

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

 3 1 جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –)مفهومهالبحث العلمي 
املدخل إىل  -مستخلص الدراسة ابللغة العربية واإلجنليزية -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

ملخص   –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-الدراسة
 املالحق (   –دراسة مراجع ال -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة

3 9 

 3 1 املنهج التجرييب( –املنهج التارخيي  –مناهج البحوث العلمي )املنهج الوصفي 
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 

حتليل  –املقابلة  –املالحظة  –االستبيان  –واملقاييس  تطرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختبارا
 احملتوى(

1 3 

 3 1 البحوث شبه التجريبية(–البحوث االرتباطية –البحوث السببية املقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية
 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا  –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 

 3 1 حتليل الواثئق(. –املالحظة املتعمقة-طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 
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 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 البحث التحليلي(–البحث االثنوجرايف  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التارخيي 

 3 1 معايري تقوميها(–حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –املختلطة ) خصائصهاالبحوث 
 3 1 خطوات إجراء دراسة املناهج املختلطة وتقوميها.

 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي.
 APA 1 3التوثيق يف قائمة املراجع ( وفقاً لـ –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

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

 

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

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

 الحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :علىالطالب أن يكون قادراً  من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

احملاضرة ابستخدام العروض  - .ناهج وطرق البحث العلميالتعرف على األطر العلمية مل 1-1
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

 التعرف على خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 1-2
 التعرف على الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 1-3
 والنوعية واملختلطة التعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكمية 1-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
والنوعية  التعرف على طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية 1-5

 واملختلطة.
 (Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء.
 .املناسب املنهج البحثياختيار  شروطحتديد معايري و  1-6
 كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 1-7

 املهارات املعرفية 2
تصميم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثي األمثل لتحليل  2-1

 البياانت على اختالف أنواعها. 
 العصف الذهين  -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 

 سياق احلياة.مهام األداء وفقا ل

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

حتديد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للمنهج البحثي  2-2
 األكثر مالئمة.

مناقشة نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية والنوعية واملختلطة  2-3
 وتفسريها.

 يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
، حلل مشكالت معقدة توفرها فعاليعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو  2-5

 متكاملة حللها. ةمهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إجيابياً الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل
من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

عادلة  القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكاماً يتعامل بثبات وحساسية مع  3-2
 وصحيحة.

 االلتزام بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-4

 بكفاءة ومتيز. وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه
يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية يتم  3-5

 تصميمها لتقومي مهام األداء.
املبادرة واملشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل معه،  املسؤوليةيتحمل  3-7

 وينجزه يف الوقت احملدد.
يوصل و ، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8

 .استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تزويد الطالب ابملهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت تتطلبها  4-1

صياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم لفحص هذه 
 املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

تعلم التعاوين، مركزية املتعلم مثل ال
التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 حيسب أحجام العينات يف البحوث الكمية يف ضوء الطرق اليت مت دراستها 2-4 إحصائي ومناقشة نتائجه
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 وتفسريها. مهام األداء وفقا لسياق احلياة. SPSSيدوايً وابستخدام برانمج 

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)   لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

منهج كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتالحيلل  4-3
 حبثي من املناهج البحثية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات  والنتائج عمق الظاهرة عن يكتب تقريرا وافياً  4-4
 للبحوث الكمية والنوعية واملختلطة

حبثي مالئم ملعاجلة مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام منهج ينجز  4-5
بياانت يتم تطبيقها فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، ويعرضه يف 

 احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
اكتساب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-6

 .واالستنتاجاتاستقراء النتائج و 
يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1  

عرض الطالب لنماذج من مناهج البحث املختلفة )الكمية والنوعية  -
واملختلطة ( وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف 

 ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها 
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، أو 

على تصميم التعلم النشط، املعتمدة 
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي الدقة

يف تصميم وتناول عناصر 
املنهجية اليت اختريت 

 لتناول املشكلة.
 

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

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

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

 النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 خمتلط (ومناقشة نتائجه وتفسريها –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي  3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
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 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم (. 2007و عواد، فرايل حممد )عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أب -

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة.النفس
 (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.2001عليان، رحىب مصطفى ) -
دار  . عمان:البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) خالد حممد، أبو شعرية ، يوسف عبد القادر، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

 وزيع.للنشر والت االعصار العلمي
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010قنديلجي، عامر،السامرائي، إميان ) -
) ترمجة: عالم ، منظور موسع يف املنهجية والتصميم : البحث النوعي يف علم النفس (. 2007، لوسي )ايرديل ، جيان،رودس، بول ، كامك -

 ر الفكر العريب.صالح الدين حممود (. القاهرة : دا
-Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

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

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

The Guilford Press.  

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

with quantitative & qualitative approaches.London: sage. 

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

Introduction. London: SAGE Publications. 

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

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

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

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

Journal of Mixed Methods Research- 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

-Qualitative Research Journal 

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

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

-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-

ijqqrm-methods-research 

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

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

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

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

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

 والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر،  -

-SPSS 

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

 توجد برامج حاسوبية ميكن أن تساعد يف حتليل البياانت النوعية مثل: -

 Transanaاانت املسجلة صوت وفيديو برانمج للبي -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -

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

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 

 QSR N6برانمج  -

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

 

 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
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 ........................................................................ التحكيممالحظات جهة 

 
 املرافق املطلوبة .و

املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

 طالب 20طالب، معمل حاسب آلييتسع لـ  20دراسية تتسع لـ قاعة  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .3

 معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .1
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .2

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 والسريعة ابجتاهني.الراجعة التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .3
 ير الفصلية للطالب .ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقار – .4
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .5
 إجراءات تطوير التدريس: .6
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .7

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .واملؤمترات العلميةمن خالل  املشاركة يف الندوات ألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .8
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .9

عديالت يف حمتوي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسية املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث ت - .10
 بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .11
 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 
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 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .12
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .13
 .أخرى املقرر جبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من يح التبادل بصورة دوريٍة لتصح - .14
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .15
ملقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية ا - .16

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .17

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج ، مع ةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديث - .18

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجي سس التخطيط أل
 .وطينال

 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

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

 

 توصيف مقرر : مناهج وطرق البحث العلمي
 إعداد:أ.د / ربيع سعيد طه على د. ذايب عايض عوض املالكي د. ايسر عبدهللا حفين حسن
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 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التقييم والتشخيص يف الرتبية اخلاصة  اسم املقرر:  

 3-0210612 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-10  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية اخلاصة                                   الرتبية القسم: -الكلية

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  (3
 3-0210612 التقييم والتشخيص يف الرتبية اخلاصة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

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

 املستوى األول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .11
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .14

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

 %100 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .و
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ي
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 ال يوجد تعليقات:

 
 

 

 

 األهداف-ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 . التربية الخاصةلطالب على أهمية التقويم والتشخيص في ا عرفتي أن -1
 . ذوي اإلعاقةعرف علي تعرف الطالب خطوات التي أن -2
 . ذوي اإلعاقةفئات علي أدوات وأساليب قياس وتشخيص  الطالب عرفتي أن -3
 الطالب علي أدوار ومهام الفريق متعدد التخصصات في تشخيص  عرفتي أن -4

 . ذوي اإلعاقةحاالت  
 .الخاصةالتربية في  التقييم والتشخيصكيفية كتابة وقراءة تقرير  الطالب على عرفتي أن -5

)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(.  

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

 التعرف على المفاهيم والمصطلحات األساسية ذات العالقة بالقياس والتشخيص والتقويم  -1
 التاريخي لحركة القياس النفسي . التعرف على التطور -2
 . ذوي اإلعاقةاستنتاج متطلبات التقويم األساسية لفئات  -3
 التمييز بين أساليب التقويم المقننة وغير المقننة . -4
 . ذوي اإلعاقةاإليمان بالحقوق والتشريعات المتعلقة بتقييم  -5
ذوي تنوعة من فئات تطبيق بعض االختبارات المقننة وغير المقننة على بعض من ذوي حاالت م -6

 . اإلعاقة
 الفئات الخاصةأدوار ومهام الفريق متعدد التخصصات في تشخيص حاالت المشاركة في  -7

 . نفسي تربوي نهائي للحالةكتابة تقرير  - 8    

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

يهدف هذا المقرر إلى تغطية المواضيع  وتحديداً  للفئات الخاصة  تعريف الطلبة المفاهيم األساسية المرتبطة بعملية التشخيص والقياس

 التالية: 

 تشخيص ) التقييم غير المقنن(:التشخيص ، طرق وأدوات ال، مراحل االحتياجات الخاصةإجراءات قياس وتشخيص ذويـ 
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 .دراسة الحالة /المالحظة االكلينيكية/ / المقابالت /المالحظة/ االستبانات/ نماذج العملـ

 لتقييم المقنن(:تشخيص )االطرق وأدوات ـ 

مقياس الكشف عن صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية/ مقياس السلوك التكيفي / اختبارات الذكاء : بنيه ، وكسلر ،مصفوفات رافن / 

 لغوية / مقياس التوافق االجتماعي/ مقياس تقدير مقياس مايكل بست للتعرف على ذوي صعوبات التعلم/ مقياس الينوي للقدرات السيكو

 .مقياس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربية والرياضيات /المهارات االجتماعية / االختبارات اإلدراكية 
 

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

 3 1 مدخل إلى دراسة التقييم والتشخيص في التربية الخاصة •

 3 1 ذوي اإلعاقةإجراءات قياس وتشخيص  •

 3 1 مراحل التشخيص  •

 طرق وأدوات التشخيص ) التقييم غير المقنن(: •

، االستبانات، المالحظة،  المقابالت، المالحظة االكلينيكية،دراسة الحالة  

اختبار التعرف المتدرج على ،قوائم الرصد، ساللم التقدير، نماذج العمل

اختبارات القراءة غير الرسمية التي يصممها ، الرسميالكلمات غير 

اختبارات تقييم ، اختبارات الكتابة غير الرسمية من اعداد المعلم، المعلم

 . القدرات الحسابية غير الرسمية

3 9 

 طرق وأدوات التشخيص )التقييم المقنن(: •

اختبارات الذكاء : بنيه ، وكسلر ،مصفوفات رافن ، مقياس  -

 التكيفي،السلوك 

مقاييس صعوبات التعلم: مايكل بست للتعرف على ذوي  -

صعوبات التعلم ، الينوي للقدرات السيكو لغوية ، مقياس التوافق 

 االجتماعي

 مقياس تقدير المهارات االجتماعية . -

 االختبارات اإلدراكية . -

مقياس تشخيص المهارات األساسية في اللغة العربية  -

 . اإلعاقةذوي والرياضيات ل

3 9 

، االعاقة اإلعاقة السمعية،  تقييم وتشخيص االعاقة العقلية )الفكرية(

اضطرابات التواصل، االعاقات الجسمية ، صعوبات التعلم البصرية،

 والصحية، االضطرابات السلوكية، اضطرابات التوحد، التفوق والموهبة

4 12 

 6 2  النفسي التربوي للحالةتقرير ال

   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
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 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48     48 ساعات التدريس الفعلية

 3     3 الساعات املعتمدة

 

 ساعات 8 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 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 مؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين لل م
 املعرفة 1
ذكر الطالب كيفية استخدام وتطبيق أدوات يأن  1-1

 التقييم المختلفة .

 حدد عيوب ومميزات كل أداة من هذه األدوات يأن 

الشروط الالزمة الختيار أدوات  عدد الطالبيأن 

 .  اإلعاقةذوي  التقييم المستخدمة في تشخيص

ستخدم الطالب نتائج  أدوات التقييم والقياس في يأن 

االحتياجات اتخاذ القرارات التربوية والتعليمية 

 الخاصة. 

المناقشة  –المحاضرة 

استخدام )  –والحوار

power point في )

تدريس موضوعات 

 المقرر

 –اسلوب حل المشكالت 

إعداد  –األفالم التعليمية 

تقارير للزيارات 

التعلم  –الميدانية 

 التعاوني 

ورش العمل والبحوث 

 والواجبات .

االختبارات 

الشفوية 

 والتحريرية 

كتابة تقارير  –

بحثية عن بعض 

القضايا النفسية 

 .ذوي اإلعاقةلدي 

تطبيق مقاييس 

واختبارات مقننة 

 وغير مقننة 

تقويم اعمال 

 الطلبة
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
الربط بين المعارف المكتسبة والتطبيق  - 2-1

 العملي لهذه المعارف

تطبيق المقاييس واالختبارات على بعض  -

 ذوي اإلعاقةالحاالت من 

أسلوب حل المشكالت 

 الجماعية . المحاضرة

نظام المجموعات )  – 

 المناقشة الجماعية 

التطبيقات 

الميدانية لمعرفة 

الطلبة درجة اتقان 

لمهارات تطبيق 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر مؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين لل م
ادراك الجوانب واالعتبارات االخالقية والقانونية 

 ذوي اإلعاقةالمرتبطة بتقويم 

 

 

 

 

 فرق عمل (

اسلوب الحوار والنقاش 

 وإبداء الرأي

 دراسة الحالة

االختبارات 

 والمقاييس

االختبارات  –

 الفصلية والنهائية

مالحظة أداء 

الطلبة داخل 

 المحاضرة

البحوث 

 والدراسات
2-2    
2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تحمل المسؤولية 3-1

 الثقة بالنفس 

 المشاركة بفعالية ضمن المجموعة

 مهارات التعلم الذاتي والعمل بروح الفريق الواحد .

 احترام آراء اآلخرين.

 التعليم التعاوني .

استخدام العروض 

 التوضيحية واالنترنت

 دراسة الحالة

 

القدرة على -

التحليل 

 واالستنتاج

استخدام الطلبة -

لألنترنت 

 والحاسوب

تطبيق احد  -

االختبارات او 

المقاييس على 

الفئات احدى 

 الخاصة
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

استخدام شبكة المعلومات في تنفيذ أبحاث عن 

 بعض موضوعات المقرر .

مهارة البحث واالطالع في المراجع والدوريات -

 العلمية

تشجيع الطلبة على 

استخدام االنترنت 

المواقع واالطالع على 

المتخصصة في القياس 

 .ذوي اإلعاقةوالتقويم  ل

التكليف بإعداد 

تقارير بحثية عن 

بعض موضوعات 

 .المقرر الدراسي 

وضع درجات 

على عرض 

 اعمال الطلبة

تقييم الطلبة 

 لعرض زمالئهم .
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5-1
5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 الثامن اختبار منتصف الفصل 1

2 
 الموضوعات الخاصة بالمقرركتابة تقرير عن أحد 

 تطبيق اختبار على إحدى الحاالت من ذوي الفئات الخاصة

 %20 العاشر

3 
الخامس  الحضور والغياب والمشاركة

 عشر
10% 

 %50 السادس عشر اختبار نهائي 4

 درجة 100  المجموع الكلي 5

6    

 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(.  
 ساعات اسبوعيا ( 6الساعات المكتبية )  -
 الساعات المكتبية على باب مكتب عضو هيئة التدريس .تثبيت جدول المحاضرات  -

 التواصل من خالل البريد االلكتروني . -      

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ) التقييم والتشخيص في التربية الخاصة (

 . 2010تأليف : عبد الرحمن سيد سليمان وآخرون ، الناشر : دار الزهراء ، الرياض ، الطبعة الثانية  

 

 ( تأليف : فاروق الروسان ، أساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصةالمراجع الرئيسة: )-

 . 2008الناشر : دار الفكر للنشر والتوزيع 
 الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بها( -

 مجلة أكاديمية التربية الخاصة ، األكاديمية العربية للتربية الخاصة ، الرياض 
 علمي للنشر والتوزيع.(.مدخل تشخيصي لصعوبات التعلم لدى األطفال: اختبارات ومقاييس، االسكندرية: المكتب ال2011عواد، أحمد) 

 (: تقييم الصعوبات التعلمية. عمان: األردن, كلية األميرة ثروت.2011راضي الوقفي)

 (: دليل التعرف على الطالب الذين لديهم صعوبات تعلم. الرياض, أكاديمية التربية الخاصة.2010زيد محمد البتال)

McLoughlin,J.A.,& Lewis,R,B,(2005).Assessing students with special needs.Upper Saddle River. 

NJ: Merrill Prentice Hal.  

L ., Gronlund , Norman E .(2004).  Measurement and Assessment in Teaching .  Linn, Robert

                                                            Englewood Cliffs, New Jersey ( USA) . 
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 ال يوجد    مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

 قاعة محاضرات مجهزة باجهزة عرض وسبورة ذكية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 جهاز بروجكتر لعرض للشفافيات والشرائح . –جهاز حاسب آلي محمول 

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .19
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .20

 استبيانات تقويم المقرر الدراسي .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .21
 .يدرسون نفس المقررمراجعة اعضاء هيئة التدريس اآلخرين الذين 

 إجراءات تطوير التدريس: .22
التنوع في استخدام أساليب تدريس مختلفة مع التركيز على األساليب التي تعطي للطلبة فرصة أكبر في المشاركة كتكليف 

 .البعض بشرح جزء من الدرس والمناقشة  فيه 
 باإلضافة إلي تدريب الطلبة على الحصول على المعلومات من خالل المكتبات الرقمية على األنترنت.

ن معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق م .23
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .أعضاء هيئة تدريس من نفس القسمتصحيح واجبات الطلبة وبعض اوراق إجابات االختبارات من قبل 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .24
 . من خالل تحديث توصيف المقرر ومقارنته بتوصيفات كليات أخرى
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 الرتبية اخلاصةحلقة حبث ابللغة اإلجنليزية يف  اسم املقرر:  

 2-0210613 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-20  اتريخ التوصيف:

 الرتبية اخلاصة  القسم: -الرتبية                                                         : ليةالك
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 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (4
 2-0210613 الخاصة التربية في اإلنجليزية باللغة بحث حلقةاسم المقرر الدراسي ورمزه:  . 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .15
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .16

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

 ماجستري الرتبية اخلاصة. 

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

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

 %100 النسبة: 0 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن
    

  النسبة:  تذكر أخرى .س
 

 تعليقات:

 

 األهداف (5
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 املقرر الرئيس؟ما هدف  -1

 أن يتمكن الطالب من قراءة وفهم املوضوعات األساسية ىف جمال الرتبية اخلاصة والتعامل مع النصوص االجنليزية بطريقة سليمة.

)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(.  

 

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

 ـ تنوع أساليب التقويم. 

 صة استراتيجية التعلم التعاونى والحوار والمناقشة وكذلك إستراتيجية العصف الذهنى .ـ تفعيل استراتيجيات التدريس وخا  

 

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

يتناول الموضوعات األساسية فى مجال التربية الخاصة باللغة اإلنجليزية من خالل التعرف على اإلعاقات 

إستخدام الوسائل العلمية وطرق عرضها  علىأن يتعرف المختلفة من حيث التعريف واألسباب والتصنيف و

الخاصة وأن يأخذ بعض اإلعتبارات بعين اإلعتبار والتحلي بخصائص معلم التربية  المختلفة قاتلذوي االعا

 المختلفة باللغة االنجليزية.بين طرق التدريس في التمييز 

 

 

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

Special education definitions 1 2 
Learning disabilities-Definition.  Types of learning 

disabilities 
2 4 

Intellectual disabilities: -Definition.  Types- Prevalence  2 4 
Behavior or Emotional Disorders. -Definition. 

characteristics and Categories. -Prevalence.  
2 4 

Visual Impairment - Definition.  characteristics 

Hearing Impairment - Definition  - Characteristics and 

Categories  -Prevalence  -Classroom strategies.  

2 4 
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Behavior or Emotional Disorders. -Definition.  - 

Characteristics and Categories. -Prevalence.   

 

3 6 

- Gifted Children.  -Definition.  - Characteristics and 

Categories.  -Prevalence. 
3 6 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1

 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .2
 أسبوعياً:

 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .3
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 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
 التكليفات العملية المحاضرات   - التعرف على الجوانب المعرفية للمقرر وهي: 1-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
اإلعاقات السمعية والبصرية , والفكرية  الفئات والتصنيف   1-2

 واألسباب والتشخيص والخدمات المقدمة .  

 المالحظة  – التعلم التعاوني  -

مفهوم التخلف العقلي وتصنيفاته ونسبة االنتشار وخصائص  1-3
 المعاقين عقليا وكيفية تقديم الخدمات لهم .  

  البحث)تقرير(– التعلم باالقران –

 املهارات املعرفية 2
2-1    
2-2    
2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
المناقشات الجماعية  يستطيع الطالب أن يتعلم ذاتيآ . 3-1

والمشاركات. التدريس بالتفكير 

 عصف ذهني  –

 -المالحظة .         

 –تقويم الزميل .   

 التقويم الذاتى
المناقشات الجماعية  المقدرة على المناقشة الجماعية . - 3-2

والمشاركات. التدريس بالتفكير 

 عصف ذهني  –

 -المالحظة .         

 –تقويم الزميل .   

 التقويم الذاتى
 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
مهارات التفكير العلمي مهارة حل المشكالت مهارة التحليل  4-1

 والنقد مهارات التصميم
المناقشات   – عصف دهني  –

 والمشاركات 
 العمل الفردي  – التدريس بالتفكير – مهارة كتابة التقارير والمقاالت العلمية                     4-2

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %20 8 اختبار نصفي 1

طيلة الفصل  مشاركة وحضور 2

 الدراسي
10% 

 %20 10 بحث فردي 3
 %50 16 اختبار نهائي 4

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

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

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم المشورة والنصح.
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 ساعات أسبوعيآ (. 4ة فى المواعيد المعلن عنها فى  جدول الساعات المكتبية )التواصل مع الطلب -

 التواصل عبر البريد االلكتروني ووسائل التقنية األخرى. -

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

o -Hallahan, D.   P.   & Kauffman , J.  M.   ( 1991 ): exceptional children .   Boston 

:ALLYNAND BACO N.   

o -Kirk, B.  A.  (1972): Education exceptional children .  Boston: Houghton Mifflin-

Company.   

o -Lerner , J.  (2000): Learning disabilities .   Houghton Mifflin-Company.   
 

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

. عّمان: 5،طاالحتياجات الخاصةذوي ا(. مقدمة في تعليم الطلبة 2010الخطيب،جمال واخرون.) .1

 دارالفكر للنشر والتوزيع.

. عّمان: مكتبة الفالح 2(. المدخل الى التربية الخاصة، ط2012الخطيب ،جمال و الحديدي،منى.)  .2

 للنشر.

. 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  أدرج المواد. 3

 ذوي اإلعاقةاطفال الخليج ل  -.   ذوي اإلعاقةمنتدىالخليج ل

 

1- International Journal of Special Education 

 

2- Teaching Exceptional Children- 

           

3- European Journal of Special Needs Education   

  

4- Journal of the American Academy of Special Education Professionals  

 

5- Journal of Special Education 

 

6- Learning Disabilities Association of America 
 

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
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7- http://www.ninds.nih.gov/disorders/ learningdisab 

 

8- http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti 

 

9- http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp 

 

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

 .ذوي اإلعاقةتعليمية عن البرامج التعليمية في مجال اسطوانات 

 املرافق املطلوبة .تت
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(: .7

 قاعات مجهزة بأجهزة الحاسوب وشاشات العرض.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .25
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .26

 تقويم الطالب للمقرر باستخدام االستبيان.  -

 المناقشات المباشرة مع الطالب من خالل المقابالت الشخصية.  - 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .27
 .عمل استبانات لمعرفة جوانب القوة والضعف         

 إجراءات تطوير التدريس: .28
فى  بعد االنتهاء من المقرر يجب االستفادة من استطالع رأي الطلبة حول أداء أستاذ المقرر وما تم تحديده من نقاط القوة ونقاط الضعف

العملية التعليمية، وكذلك أستخدام التقنيات الحديثة فى التدريس والتأكيد على التطبيقات الفردية وتنويع طرق التدريس للمعلومات 

والمهارات الخاصة بالمقرر. أيضآ من المهم جدآ الحرص على متابعة نتائج االبحاث العلمية الحديثة والتى تتعلق بالمنهج حتى يمكن 

 ن مواكبآ مع التطور العلمي.تطويره ليكو

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .29

http://www.ninds.nih.gov/disorders/learningdisab
http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti
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 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 والحوارات مع الطلبة.توجيه االسئلة 

 مناقشة الطالب حول ما تم تكليفهم من أعمال والتى تم اعدادها وتصحيحها لهم .

 اطالع الطلبة على نتائج تقويمهم . 

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .30
 المقرر ، كذلك اداء أستاذ المقرر للوقوف على مدى أستفادتهم. االسترشاد بآراء الطالب حول مدى فاعلية مادة -

 استشارة الزمالء الذين يدرسون المقرر نفسه ، ودراسة مقترحاتهم . -

بعد نهاية الفصل الدراسى يتم اعداد تقارير تدريس المقرر والتى توضح فيه تحليل نتائج تقويم الطلبة والصعوبات التى واجهت عملية  -

 التدريس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تطبيقيالحصاء الإ اسم املقرر:  

 3-0206621 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (6

 3-0206621 تطبيقيالحصاء الإ. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .21
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .22
 ) متطلب كلية ( الرتبية اخلاصة ماجستري. 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( .24
 املستوى األول/ الثاين: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .25
  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .28

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

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .ع

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ق
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ر
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 تعليقات:

 

 األهداف (7
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء التطبيقيإكساب الطلبة األطر النظرية 
)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(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 واكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر مل -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلحصاء التطبيقي. -
 والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس  -

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

 
دليل  التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة وصف املقرر الدراسي  .ح

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

 يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، ومجع وتبويب البياانت اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية، ومقاييس -
، املئينية، واإلحصاء االستداليل، والفروض اإلحصائية واختبارهاالنزعة املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة 

 .وفرضيات استخدامهوالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " 

 

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

 3 1 مقدمة يف علم اإلحصاء 
 3 1 البياانت اإلحصائيةمجع وتبويب 

 3 1 مقاييس النزعة املركزية ) املتوسط احلسايب،  الوسيط،  املنوال،  املتوسط اهلندسي، والتوافقي، واملرجح (
 6 2 مقاييس التشتت )املدى، االحنراف املعياري ،التباين ، معامل االختالف، االرابعيات، املئينيات( 

 6 2 االرتبط املتعدد(  –االرتباط الثنائي األصيل –االرتباط اجلزئي  -االرتباط الرتيب –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 
 3 1 االعتداليةالتوزيع الطبيعي واختبارات 
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 3 1 التائية ( والرتبة املئينية  –الدرجات املعيارية ) الزائية 
 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل

 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  
 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي

 3 1 وفرضيات استخدامهاختبار "ت " 
 3 1 واحدةاختبار "ت " لعينة 

 3 1 اختبار" ت " لعينتني مستقلتني
 3 1 اختبار " ت " لعينتني مرتبطتني

 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

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

 

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

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

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

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالب  من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 -االختبارات القصرية  -احملاضرة ابستخدام العروض  - التعرف على االحصاء الوصفي واالستداليل 1-1
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التقدمية. التعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 االختبارات النصفية
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 التعرف على األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسةفهم  1-4
 التعرف علي الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطحتديد معايري و  1-6
حتديد اخلطوات املتسلسلة منطقياً للوصول إىل األسلوب اإلحصائي املناسب  1-7

 البياانت.لتحليل 
 املهارات املعرفية 2

تصميم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي األمثل لتحليل  2-1
 العصف الذهين  - البياانت على اختالف أنواعها. .

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

حتديد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لالختيار الصحيح لألسلوب  2-2
 اإلحصائي األكثر مالئمة.

 وخمرجات التحليل اإلحصائي وتفسريها.مناقشة نتائج املعاجلات  2-3
 يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
، حلل مشكالت معقدة توفرها فعاليعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو  2-5

 متكاملة حللها. ةمهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3

 .وسعيه الستثمارها إجيابياً الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل
من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
، والعمل حتمل املسؤولية

 فريق(ضمن 

عادلة  يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكاماً  3-2
 وصحيحة.

 االلتزام بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-4

 بكفاءة ومتيز. القيادة إذا أسندت إليهوميارس دور 
يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية يتم  3-5

 تصميمها لتقومي مهام األداء.
املبادرة واملشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل معه،  يتحمل املسؤولية 3-7

 وينجزه يف الوقت احملدد.
يوصل و ، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8

 .استنتاجاته بطريقة ذكية

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت كل مولدة لبياانت  يعاجل 4-1

 دراستها يدوايً 
 التعلم الذايت  -

تقرير علمي تقدمي  -إحدى طرائق التعلم القائمة على -
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أسلوب إحصائي من كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت  4-2

 األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 

التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
قاعدة أداء ابستخدام: 

 (Rubric)وصفية 
لتقومي كل من ) األنشطة 

مهارات  –ومهام األداء
تقنية ت مهارا–االتصال 

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  يكتب تقريرا وافياً  4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس )استبانة( يتم ينجز  4-4
تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، ويعرضه يف احملاضرة، ويتلقى 

 التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
انقٍد اكتساب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل  4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1  
 ةاإلحصائييستخدم الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من األساليب 

 اليت مت دراستها

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، أو 
التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .16

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
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 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب  -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-
 مصادر التعّلم .ثث

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008أمحد عبدالسميع طيبة ) -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009رجاء حممود أبو عالم ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. النفسية والرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم (. 2000صالح أمحد مراد )  -
واالجتماعية: البارامرتية  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010صالح الدين حممود عالم )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
(. األردن: 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010املنيزل ، عايش موسى غرابية )عبدهللا فالح  -

 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
ية: دار اجلامعة . اإلسكندر  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014حممود عبداحلليم منسي، خالد حسن الشريف ) -

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011).Statistics in Psychology Using R and SPSS. 

German: John Wiley & Sons. 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education- 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
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-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661- 

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

 جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 

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

- SAS 

https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

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

 
 املرافق املطلوبة .جج

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة 

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10

 طالب 20طالب، معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .12

 علم النفس الرقميمعمل  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .31
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .32

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .33
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .34
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .35
 إجراءات تطوير التدريس: .36
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .37

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( يف التدريس)األقرا
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .38
 رتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالس ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .39
توي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسية املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حم - .40

 بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات  .41

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .42
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .43
 .أخرى املقرر جبامعات قران( يف تدريسمع النظراء )األالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .44
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .45
يث ير والتحدتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .46

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .47

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج ، مع ةواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من م - .48

 .تقرير املقرر والربانمج
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 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -
Analysis استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجي سس التخطيط أل

 .وطينال
 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر : إحصاء تطبيقي

 إعداد:
 أ.د / ربيع سعيد طه على

 ذايب عايض عوض املالكيد. 
 د. ايسر عبدهللا حفين حسن
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 منوذج

 

 الدراسيتوصيف املقرر 
 

 

 

              استراتيجيات تحليل السلوك التطبيقي لذوي اإلعاقة املقرر:اسم   

 2-0210622: رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى . إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-3-1:   اتريخ التوصيف

 قسم التربية الخاصة     –كلية التربية           : القسم -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (8

 2-0210622             اإلعاقة لذوي التطبيقي السلوك تحليل استراتيجيات  اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 ساعتنياملعتمدة: . عدد الساعات 2 .29
  التربية الخاصة ماجستريالدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .30

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

 الثاني الدراسي:. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4 .31
 ال توجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .32
 مقدمة في التربية الخاصة. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .33
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .34
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش
    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خ
    

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

 تعليقات:

 األهداف (9
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

وتزويد الطالب بمعلومات عامه عن اساليب تعديل السلوك وتطبيقها على   ذوي اإلعاقةخطة لتعديل السلوك االنساني للطلبة 

 . العملية ذوي اإلعاقةالطلبة  السلوكية بواقع حياة باألساليب، وربط معرفة الطلبة ذوي اإلعاقةالمشكالت السلوكية لدى االطفال 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 الزمالء. مع الخطة مراجعة -

  المقرر. تعلم في يواجهها الطالب التي الصعوبات دراسة -

 النتائج. مراجعة -

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

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

   .االنترنتتعتمد على تكنولوجيا المعلومات وشبكة  التياالستخدام المتزايد للمواد والمراجع  -

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

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

 تفعيل استراتيجيات التدريس  -

 استطالع راي الطالب  -

 حلقة نقاش مع اساتذة المقرر حول تقويم المادة -

   المادة تقويم حول الطالب مع نقاش حلقة -
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 بناء وتطبيق خطط تعديل السلوك . -
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .خ

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

وتزويد الطالب بمعلومات عامه عن اساليب تعديل السلوك وتطبيقها على المشكالت   ذوي اإلعاقةلتعديل السلوك االنساني للطلبة 

 . العملية ذوي اإلعاقةالطلبة  السلوكية بواقع حياة باألساليب، وربط معرفة الطلبة ذوي اإلعاقةالسلوكية لدى االطفال 
 

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

 2 1 . تطوره و ،  نشأته: مفهومه ، تعديل السلوك  -

المبادئ األساسية في تعديل السلوك والخطوات األساسية في عملية تعديل  -

 السلوك.

1 2 

السلوك السوي والشاذ، صياغة تعريف وتحديد السلوك المستهدف،  -

 االهداف السلوكية ،

1 2 

 2 1 طرق قياس السلوك. -

 2 1 زيادة السلوك المرغوب فيه ) التعزيز وانواعه والعوامل التي تؤثر به( -

 2 1 تقليل السلوك غير المرغوب فيه)العقاب وانواعه واجراءاته(. -

والتسلسل والتشكيل تشكيل السلوك )ضبط المثير والتلقين واالخفاء  -

 والنمذجة(
1 2 

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

الفردي، الخط القاعدي وعناصره، الصدق الداخلي والخارجي، تحليل 

 البيانات وتفسيرها.

2 4 

: النسحاب ذوي اإلعاقةالمشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال  -

 ...الخ.السلوك العدواني. االجتماعي

2 4 

 :ذوي اإلعاقةاألساليب العالجية المتبعة في تعديل سلوك األطفال من  -

في تعديل والسلبية تطبيق اإلجراءات المستندة إلى األساليب اإليجابية  -

 السلوك.

 تطبيق اإلجراءات المستندة إلى اإلشراط الكالسيكي في تعديل السلوك. -

 السلوكي المعرفي في تعديل السلوك.تطبيق أساليب العالج  -

3 6 

 2 1 تقييم برامج تعديل السلوك. -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .18
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات3 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .19
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .20
 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  -
لية على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عم: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد اثلثاً  -

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

 والتجريبية
 التعلم التعاوني  -

 لعب االدوار  -

 الحوار والمناقشة  -

 االنشطة والمشروعات  -

 النمذجة  -

 المحاضرة  -

 العصف الذهني  -

  العروض -
  التدريس بالتفكير -

  البحث واالستنتاج -
 

 االختبارات  -

الشفوية  -

 والتحريرية

 المالحظة -

 المناقشات  -

التكليفات العملية    -

  ملفات االنجاز  -

 (  البحث )تقرير  -

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

 .ذوي اإلعاقةلتعديل السلوك لكل من العاديين و

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

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

ذوي تعديل السلوك وعلى المشكالت السلوكية الشائعة لدى 

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

 المعوقين

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

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

 المرغوب

 بين السلوك السوي والسلوك الشاذ  بيميز الطالان  - 1-8

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

 التعلم التعاوني  -

 ورش العمل  -

 التكليفات االسبوعية  -

 المشروعات واالنشطة  -

 لعب االدوار  -

 العصف الذهني  -

 التدريس التشخيصي  -

 الحوار والمناقشة  -

 التدريس المصغر    -

االختبارات  -

 النصفية والنهائية 

 المالحظة  -

 السجالت التراكمية   -

االعمال الفردية  -

 والجماعية
 

الطالب برنامج لتعديل سلوك االطفال  يطبقان  - 2-2

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

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

 الحوار والمناقشة  -

 بطاقات المالحظة  -

 القدرة على التعلم الذاتي  - 2-3 االستبانات  -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 األنشطة والمشروعات  - المحافظة على الممتلكات العامة  - 3-3

 النمذجة -

 لعب األدوار  -

 حل المشكالت  -

حضور المؤتمرات  -

 والندوات 

مالحظة التعلم  -

 التعاوني 

المشروعات  -

 الجماعية 

االهتمام بمشكالت  -

 الزمالء 

مدى تماسك  -

 الجماعة

 المشاركة المجتمعية - 3-4

 العالقة مع االخرين - 3-5

 .القرار واتخاذ صنع مهارة - 3-6

 مساعدة االخرين - 3-7

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

 المناقشة والحوار  -

 حل المشكالت  -

 الزيارات الميدانية  -

 استخدام الحاسوب  -

 التعلم التعاوني  -

 لعب األدوار  -

 ورش العمل  -

 المشروعات الجماعية -

االختبارات  -

 القصيرة والنهائية 

 بطاقات المالحظة  -

 اختبارات االداء  -

 المناقشات الشفوية  -

التكليفات  -

 االسبوعية 

استبانات قياس  -

 المهارات

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

 مهارة استخدام التطبيقات والبرمجيات  - 4-4

 االستنتاج  العددي - 4-5

 مهارات التطبيق  - 4-6

 مهارة التفسير والتحليل  - 4-7

  البحث في اإلنترنت والمواقع اإللكترونية - 4-8

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .21

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 الثامن   نصفياختبار  - 1

على مدار  المشاركة وااللتزام( –الواجبات  –) العروض التقديمية  تكليفات - 2

 الدراسي الفصل
10% 

 %15 العاشر لتنفيذ خطة تعديل السلوكزيارة ميدانية  - 3

نهاية الفصل  االختبار النهائي - 4

 الدراسي
50% 

 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(.  
 
 ساعات في األسبوع( 4المكتبية )التواصل مع الطلبة في المواعيد المعلن عنها في جدول الساعات  -

 . التواصل عبر البريد الكتروني  والهاتف -
 مصادر التعّلم .حح
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

 الفكر، عمان. . دار اإلنسانيوبناء السلوك  (، تعديل2010الروسان، فاروق ) -

  القاهرة: المطبعة الفنية. االحنياجات الخاصة.ذوي (. تعديل سلوك األطفال 2008) زعبد العزيالشخص،  -

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

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

 .(، تعديل السلوك في التدريس، دار الشروق للنشر والتوزيع. القاهرة ، مصر2005سهيلة ) الفتالوي، -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

  (. الرياض: الصفحات الذهبية.2(. تعديل السلوك: القوانين واإلجراءات، )ط2014)الخطيب، جمال  -

 الفكر، عمان. . دار اإلنسانيوبناء السلوك  (، تعديل2010الروسان، فاروق ) -

  . القاهرة: المطبعة الفنية.الحتياجات الخاصةذوي ا(. تعديل سلوك األطفال 2008) زعبد العزيالشخص،  -

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

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

 .القاهرة ، مصر(، تعديل السلوك في التدريس، دار الشروق للنشر والتوزيع. 2005الفتالوي , سهيلة ) -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 االردن  –جامعة اليرموك  –التربية  كلية-هـ 1434

- Raymond G(2015), Behaviour Modification: Principles and Procedures, sengage 

learning, Boston, U.S.A 

  الرياض م،2014أكتوبر  21إلى  19المؤتمر الدولي الرابع لإلعاقة والتأهيل، الموافق  -

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

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

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

 الخليج. أطفال موقع -

 .ذوي اإلعاقةل العربي الملتقى موقع -

 .والتعليم التربية وزارة الخاصة التربية موقع     -

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

 . ذوي اإلعاقةالبرامج التعليمية  الحاسوبية في مجال   -

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

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

 .  العرض وشاشات الكومبيوتر بأجهزة المجهزة المحاضرات حجرات -

http://daesn.org/posts/399433
http://www.kscdr.org.sa/ar/Pages/default.aspx
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 . متنوعة قياس استمارات – مقعد 20 عن المقاعد عدد يزيد ال -  ومعامل مختبرات -

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

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .49
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .50

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

 المناقشات المباشرة مع الطالب من خالل المقابالت الشخصية. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .51

 عضو هيئة التدريس عن تدريس المقرر.التقارير التي يعدها   -

 النقاش مع الزمالء ومحاولة تطوير اساليب تقديم المقرر.  -

 اإلختبارات .  -

 إجراءات تطوير التدريس: .52
االستفادة من استطالع رأى الطلبة حول أداء أستاذ المقرر وما تم تحديده من نقاط القوة ونقاط الضعف في العملية  -

 التعليمية.

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

   بالمقرر.الخاصة 

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

 اخرى.تبادل الخبرات مع جامعات    -

 حضور المؤتمرات والمشاركة . -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .53

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

 .لهم وتصحيحها اعدادها مناقشة الطالب فيما تم تكليفهم من اعمال والتي تم -

 تقويمهم. نتائج على الطالب اطالع -

 الطالب.نموذج العينة العشوائية لتدقيق عينة من اختبارات     -

 المقارنات المرجعية.    -

 . هيئة اعضاء بين المتبادلة االستشارات     -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .54
 دراسة تحليلية لنتائج تقييم المقرر  -

 التغذية الراجعة من الطالب واعضاء هيئة التدريس  -

 معدالت الطلبة.  -

 السجالت التراكمية للطلبة.  -

 للمقرر. اعداد التقارير الفصلية  -

 اعداد الخطة االجرائية لتطوير وتحسين العملية التعليمية والعمل على تنفيذها بعد تأييدها من قبل القسم . -
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 نجاداتد/ منجد . اسم منسق الربانمج:

 1440- 3-1 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التدخل املبكر يف الرتبية اخلاصة اسم املقرر:  

 0210623-2رمز املقرر:   
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 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

 جامعة ام القرى   إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-9  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية اخلاصة - -كلية الرتبية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (10
 2-0210623 التدخل املبكر يف الرتبية اخلاصة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .35
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .36
 . 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(

 ماجستري أكادميي يف الرتبية اخلاصة

 الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى 4 .38
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .39
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .40
 : كلية الرتبية. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7 .41
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: ## قاعات احملاضرات التقليدية .ض
    

 %20 النسبة: ## التعليم اإللكرتوين .ظ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
    

  النسبة:  أخرى تذكر .بب
 

 تعليقات:

 

 األهداف (11
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 احلياتية واملهارات,  واحلركية واللغوية واالجتماعية املعرفية األطفال وخصائص املبكر التدخل مبجال املرتبطة األساسية ابملفاهيم للتعريف املساق هذا يهدف
 تقدمي ومناذج ، املبكر التدخل جمال يف املستخدمة والتشخيص الكشف أساليب وابرز ، املبكر التدخل واسرتاتيجيات وأهداف مببادئ وتعريفهم ، اليومية

 .الفئة هبذه للعناية والتدريبية والعالجية الوقائية والربامج املبكر، التدخل خدمات

 

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

 حتديث حمتوى املقرر بناء على التطورات احلديثة يف اجملال وذلك من خالل التوسع ىف استخدام املراجع املتصلة ابملقرر
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:

 املبكر التدخل  خدمات تقدمي جمال يف التارخيي والتطور. املبكرة الطفولة مرحلة يف املستخدمة التعليمية والربامج ابألساليب التعريف اىل املقرر هذا يهدف
 األطفال عن والتشخيص الكشف وأساليب.  املبكرة الطفولة مرحلة يف لألطفال اليومية احلياتية واملهارات واللغوية واحلركية واالجتماعية املعرفية واخلصائص.

 واألساليب واملستوايت املبكر، ابلتدخل وارتباطها اإلعاقة من الوقاية وأمهية املبكر، التدخل خدمات تقدمي ومناذج. املبكرة الطفولة مرحلة يف ذوي اإلعاقة
 واسرتاتيجيات األسرة تواجه اليت والصعوابت األسرة ودور. املبكرة الطفولة مرحلة يف املستخدمة التعليمية والوسائل.  اإلعاقة من الوقاية  يف املستخدمة والربامج
 واملفاهيم. النمائي ابلتأخر وعالقته الطفل عند املكتسبة واملهارات النمو ومراحل. اخلدمات تقدمي ومناذج فيه املستهدفة والفئات املبكر التدخل وأمهية.  الدعم

 وأمهيته املبكر التدخل مبجال املرتبطة  األساسية

 

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

 2 1  ابملقرر وتعريف مقدمة
 2 1 . املبكر التدخل  خدمات تقدمي جمال يف التارخيي التطور

 2 1 . املبكرة الطفولة مرحلة يف املستخدمة التعليمية والربامج األساليب
 4 2 .   املبكرة الطفولة مرحلة يف لألطفال اليومية احلياتية واملهارات واللغوية واحلركية واالجتماعية املعرفية اخلصائص

 2 1 . املبكرة الطفولة مرحلة يف ذوي اإلعاقة األطفال عن والتشخيص الكشف أساليب
 2 1 املبكر التدخل خدمات تقدمي مناذج
 2 1 املبكر ابلتدخل وارتباطها اإلعاقة من الوقاية أمهية

 2 1 . اإلعاقة من الوقاية  يف املستخدمة والربامج واألساليب املستوايت
 2 1 . املبكرة الطفولة مرحلة يف املستخدمة التعليمية الوسائل

 2 1 . الدعم واسرتاتيجيات األسرة تواجه اليت والصعوابت األسرة دور
 2 1 .اخلدمات تقدمي ومناذج فيه املستهدفة والفئات املبكر التدخل أمهية

 4 2 .النمائي ابلتأخر وعالقته الطفل عند املكتسبة واملهارات النمو مراحل
 2 1 وأمهيته املبكر التدخل مبجال املرتبطة  األساسية املفاهيم

 2 1 االختبار النهائي
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .23
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة
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 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .24
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .25
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : 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  -
دريسها لتشكل معاً عملية املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم اثلثاً  -

 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
اخلصائص املعرفية واالجتماعية واحلركية واللغوية واملهارات أن يتعرف الطالب على   1-1

 احلياتية اليومية لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة .  
 االختبار النصفي والنهائي العصف الذهين

يف  ذوي اإلعاقةأن يتعرف الطالب على أساليب الكشف والتشخيص عن األطفال  1-2
 مرحلة الطفولة املبكرة .

ملشاركة يف املناقشات واملشاركة ا احلوار واملناقشة
 داخل احملاضرة

 مصغرةواجبات  اجلماعي والتعلم التعاوين العمل مناذج تقدمي خدمات التدخل املبكر أن يتعرف الطالب على 1-3
مشروع  فردي عن التدخل  حماضرات مباشرة والعروض التقدميية- أمهية الوقاية من اإلعاقة وارتباطها ابلتدخل املبكر أن يتعرف الطالب على 1-4

 املبكر
أمهية التدخل املبكر والفئات املستهدفة فيه ومناذج تقدمي  أن يتعرف الطالب على 1-5

 اخلدمات.
 االختيارات تعليميةعرض وسائل -

 املهارات املعرفية 2
 اختبارات موضوعية االستقصاء - القدرة على التطبيق 2-1
 اختبارات حتريرية- العصف الذهين- القدرة على حل مشكالت 2-2
مهارة استخدام احلاسب يف  التعلم الذايت- القدرة على حل مشكالت 2-3

 العروض التقدميية
 أمثلة واقعية التعلم االتعاوين- املنطقيالتفكري  2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التغذية الراجعة من امليدان-   توجيهات العمل اجلماعي- 3-1
 التقييم اجلماعي- متثيل الدور- ذوي اإلعاقةتقبل األطفال  3-2
 استبانة التقييم الذايت. النمذجة- الفكريةالتعرف على بعض العاملني يف جمال اإلعاقة  3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقييم مشروع الطالب ومدى  طرح أستاذ املادة أسئلة للمناقشة العامة- القدرة على بناء اختبار 4-1

 التوافق مع املعايري
 املالحظة املباشرة طرح أستاذ املادة أسئلة للمناقشة العامة- ابستخدام احلاسوبالقدرة على حتليل النتائج  4-2
تكليف الطالب ابلبحث يف االنرتنت - القدرة على التلخيص. 4-3

من مواقع أجنبية و  التدخل املبكرعن 
 عربية و تدريبهم على ذلك .

 اختبارات مقالية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
   غري موجودة 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .26

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %30 الرابع   اختبار نصفي 1
 %20 السابع فردي مشاركة و تكليفات فرديةحبث  2
 %50 االخري االختبار النهائي 3
4    
5    
6    

 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(.  
 التفاعل الطالب مع الربيد االلكرتوين يوميا

ساعات اسبوعيا( 6الساعات املكتبية )  
 املناقشات مع الطالب

 

 مصادر التعّلم .دد
 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 الفكر. (. التدخل املبكر الرتبية اخلاصة يف الطفولة املبكرة. عمنان: دار2010) مىن. مجال، واحلديدي، اخلطيب،-   

 املسرية. النماذج واإلجراءات. عمنان: دار(. التدخل املبكر 2012)  إبراهيم. الزريقات، -

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

، ترمجة )اميان الزبون ونواف حتياجات اخلاصةذوي اال(. تكييف مناهج الطفولة املبكرة لألطفال 2015) كوك، روث وآخرون.  -
 الزيود(. عمنان: دار الفكر للنشر 

 الدويل. الناشر (. التدخل املبكر: دليل األسر واملهنيني، ترمجة أمحد التميمي. الرايض: دار2012) بوين. كيليت،  -
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Early Intervention: Right for Children. Better for the Economy 12th February 2015 
(London.) 

Annual International Conference on Young Children with Special Needs and their 
Families October 7-9, 2015 (United States.) 

International Society on Early Intervention Conference June 8-10, 2016 (Sweden.) 

 لتواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع ا3

- http://www.gulfnet.ws/vb/index.php                                                       منتدايت شبكة اخلليج لذوي اإلعاقة              

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

 

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

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

 قاعات تدريسية جمهزة أبجهزة كمبيوتر وشاشات عرض

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 كمبيوتر متنقل، داات شو، ألواح ذكية

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .55
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .56

 مالحظات مسجلة من مدرس املادة

 الطالبيعبئها  استبانة -

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php


 

100 

 

 املدارسوجهة نظر امليدان -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .57
 زايرات اشرافية -

 تقييم عينة من اداء الطلبة-

 مقابالت شخصية

 إجراءات تطوير التدريس: .58
 تبادل اخلربات مع جامعات اخرى

 حضور مؤمترات

تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق  .59
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 نتائج الطلبة-

 وأهليهم ومدراء املدارس تغذية راجعة من األطفال

 مقابلة الطلبة أنفسهم

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات  .60
 اختبار معياري -

 استباانت -

 ندوة مع امليدان. -
 

 د. ضرار القضاة اسم منسق الربانمج:

 1440-2-9 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: اسرتاتيجيات التدريس لذوي اإلعاقة                  

 2-0210631رمز املقرر:                   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-10  اتريخ التوصيف:

 قسم التربية الخاصة. -                                        التربيععععة. القسم: -لكليةا

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  (12

 2-0210631 ذوي اإلعاقةاستراتيجيات التدريس ل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .42
 ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .43
 التربية الخاصة ماجستير. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .44

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

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .45
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .46
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .47
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .48

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 %100 النسبة: ✓

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .وو
    

  النسبة:  أخرى تذكر .زز
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 ال يوجد تعليقات:

 األهداف (13

 ما هدف المقرر الرئيس ؟ -1
 يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطلبة على:

 األساليب العامة في التدريس. -
 اسلوب التدريس المباشر واألسلوب التشخيصي. -

 الخاصة ومعالجة المعلومات.األسلوب النمائي وأسلوب القدرات  -
 .ذوي اإلعاقةمفهوم االستراتيجية وأنواعها وخصائصها الفاعلة في تدريس  -
 .ذوي اإلعاقةاستراتيجيات وطرق تعليم القراءة ل -
 .ذوي اإلعاقةاستراتيجيات وطرق تعليم الكتابة والتعبير الكتابي والخط ل -

 .ذوي اإلعاقةرياضية لاستراتيجيات وطرق تعليم الرياضيات والحقائق ال

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

 مراجعة الخطة مع الزمالء .1

 .power pointعروض سمعية وبصرية وضوئية من خالل الكمبيوتر)بور بوينت( .2

 بهدف استخدامها في عملية التحليل واالستنتاج والحكم على المواقف(.مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية  .3
 مناقشات صفية. .4
 التعلم الذاتي. .5

 مناقشات وجلسات عصف ذهني. .6
 تكوين مجموعات عمل صغيرة واختيار كل مجموعة لموضوع من موضوعات  .7

 

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل وصف المقرر الدراسي  .ذ

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

 يتناول هذا المقرر األساليب العامة في التدريس، مع تركيزه على التدريس المباشر واالسلوب التشخيصي 
لمهارات القراءة والكتابة والتعبير الكتابي والخط االمالء، والرياضيات والطرق واالستراتيجيات التدريس  ذوي اإلعاقةفي تدريس 

 .ذوي اإلعاقةالمستخدمة مع 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .27

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
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 1 األساليب العامة في التدريس
 

2 
 

 2 استراتيجيات التعلم
 

4 

' واستراتيجيات تدريس القراءةطرق   2 
 

4 
 

 2 طرق واستراتيجيات تدريس الكتابة  
 

4 

 2 طرق واستراتيجيات تدريس التعبير الكتابي 
 

4 
 

 4 2 طرق واستراتيجيات تدريس األمالء  

 8 4 طرق واستراتيجيات تدريس الرياضيات  

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها: -2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية
 المجموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو

    32 ساعات التدريس الفعلية
 

32 

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ساعات 6عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيًا: -3

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقًا لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها 4-

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس أوالً  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانياً  -
: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة ثالثاً  -

طرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات و 
 تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويماستراتيجيات التدريس مخرجات التعلم للمقرر وفقًا لمجاالت اإلطار الوطني  م
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 للمقرر للمؤهالت

 المعرفة 1

التعرف على طرق وستراتيجيات تدريس الطلبة ذوي  - 1-1
 صعوبات التعلم.

التعرف على البرامج العالجية المستخدمة في عالج  -
 صعوبات اقراءة والكتابة والخط واالمالء.

التعرف على الطرق واالستراتيجيات المسخدمة في عالج  -
 .ذوي اإلعاقةصعوبات الرياضيات للطلبة 

الدراسية. المحاضرات  
 المناقشات العلمية.

 العصف الفكري 
 التعلم الذاتي

استراتيجيات حل 

المشكالت ، والتفكير 

 الناقد، ولعب االدوار

االختبارات القصيرة .                                                                    - 
 االختبارات الدورية  –
التكليفات األسبوعية                                                                       -
 االختبارات النهائية  –
                                                   المشروعات                    -
 السجالت التراكمية . –
ملفات التقويم الذاتي                                                                       -
 المناقشات  الشفوية . –
مالحظة أداء الطلبة  –

 داخل قاعة المحاضرات .

 المعرفيةالمهارات  2

القراءة والكتابة بالخاصة  الصعوباتطرق عالج  ممارسة 2-1
واالمالء والرياضيات لدى ذوي والتهجئة والتعبير الكتابي 

  .فئات التربية الخاصة

التشجيع على الحوار 
 والمناقشة.

أنشطة صفية فردية 
 وجماعية 

تقسيم الطالب إلى 
مجموعات والبحث 
 بواسطة االنترنت.

لمقاالتهم عرض الطالب 
 وبحوثهم الخاصة .

االمتحانات التحريرية 
 .الفصلية والنهائي

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

الطالب  للعمل علي أداء الواجبات وتسليمها في   مهارة - 3-1
 الموعد المقرر.

ومهارة تطوير قدرة الطالب علي الحوار والمناقشات  -
 .الحديث

تنمية مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية  -
 واحترام رأي اآلخرين.

التحلي بالخلق العلمي المسئول األمين أثناء أداء الواجبات -
 الجماعية .

 

التركيز على الواجبات 
الجماعية وابراز دور 
كل طالب في العمل 

 لجماعي.ا
توظيف االنترنت في 

 البحث

 االختبارات
أنشطة غير صفية ،  -

مثل التمثيل ، والرحالت ، 
واألنشطة االجتماعية 

 األخرى 
 اإللقاء -
 الحوار المتبادل -
 مناقشة األبحاث -
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3-2    

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقديم عرض بور بوينت  واستخدام تدريب الطالب على  4-1
االنترنت لكي 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.

 

ى تقسيم الطالب إل
مجموعات عمل كل 
مجموعة تقدم نشاط 

مرتبط بالمقرر 
الدراسي) التعلم 

 التعاوني(
 البحث عبر االنترنت 

استخدام المكتبة بشكل و 
 .دوري ومنتظم

التدريب على مهارات 
 االتصال الفعال.

تقييم مهارات االتصال لدى 
الطالب من خالل أوراق 

عمل فصلية. وسيتم اختبار 
تقديم المهارات الشفهية في ال
الشفوي للموضوعات 

 المرتبطة بالمقرر
تقييم مهارات الطالب في 
تقنية المعلومات  من خالل 
استخدام البرامج الحاسوبية 

 وعروض البور بوينت

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:-5

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

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 أثناء الفصل المشاركات الفصلية والحضور 1

األسبوع الحادي  بحث قصير بعمل جماعي 2
 عشر

10% 

 %30 األسبوع التاسع التحريري الفصلياالختبار  3

األسبوع  االختبار النهائي 4
 السادس عشر

50% 

 المجمعععععععععععععععوع 5

 

100% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ص
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ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
أسبوع(.   الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل  

 ساعات (    8المجموع )         ربعاء ساعة     األ -الثالثاء ساعة    -    ساعتيناالثنين  -       ساعتيناألحد  -   
  

 
 مصادر التعّلم -هع

a. :أدرج الكتب المقررة المطلوبة 
 -
 

 

 

5. 
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 ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت  .28

 Google                                                                                                          - 

Eric                                                                                                                 
  Teaching Exceptional Children 

10- European Journal of Special Needs Education   

11- Journal of the American Academy of Special Education Professionals  

12- Journal of Special Education 

13-  British Journal of Special Education- 

14- Learning Disabilities Association of America 

15- http://www.ldaamerica.org 

16- http://www.ninds.nih.gov/disorders/ learningdisab 

17- http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti 

18- http://www.ldac-taac.ca/index-e.as 

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

 استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الحجرات وقاعات التدريس  . -
 استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحدات ومراكز الجامعة . -

https://www.webmd.com/mental-health/guide-to-psychiatry-and-counseling
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-3383&site=1
http://www.ldaamerica.org/
http://www.ninds.nih.gov/disorders/learningdisab
http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti
http://www.ldac-taac.ca/index-e.as
http://www.athealth.com/
http://www.werathah.com/
http://www.vocationallearning.org.u/
http://www.ldresources.com/
http://www.idebate.org/main/home.asp
http://www.psychtest.com/
http://www.ldonline.org/
http://www.lewisschool.org/
http://www-hoover.stanford.edu/
http://www.nild.net/
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 المرافق المطلوبة -و

والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .19

                     طالب . 30قاعات للمحاضرات تسع  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .20

 العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور(. جهاز - داتا شو في جميع قاعات التدريس . -السبورة الذكية   -

 قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .21

 داتا شو في جميع قاعات التدريس . -
 العرض فوق الرأس ) أوفر هيد بروجيكتور(. جهاز -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .61

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 ،طرق التدريس ، تقييم عضو هيئة التدريس (.تقرير من الطالب عن المقرر بأكمله من حيث ) المحتوي  -

 االطالع علي احدث التطويرات في الجامعات االخرى . -
 التقويم الذاتي -الزيارات الميدانية .   -المشروعات اإلنتاجية .   -االختبارات الدورية والنهائية .   -
 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم . -

 لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى 

 االختبارات الدورية . -االختبارات القصيرة .                         -

 االختبارات النهائية . -التكليفات المتدرجة .                           -

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

 إجراءات تطوير التدريس:

 تنويع أساليب التدريس -          تشجيع الطالب على المشاركة والمناقشة  -
 تفعيل التقنيات الحديثة في عملية التدريس -     توجيه الطالب إلى البحث الذاتي عن المعلومة -
 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية -
 تشجيع نقل وتبادل خبرات التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .د
 مؤسسة أخرى(:مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات و الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

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

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

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

 المقارنات المرجعية. -

 :إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهِصف 

 استبانه القسم .                                                     -معدالت الطالب .  -دراسة تتبعيه ألثر التعلم .   -دراسة تحليلية لنتائج التعلم .               -

 السجالت التراكمية للطالب . السيمينارات . -من الطالب وأعضاء هيئة التدريس . التغذية الراجعة 
 

 د.حسين الصمادي اسم منسق البرنامج:

  10/03/1440 التاريخ  التوقيع:

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 في التربي  الخاص  وتوجهات حديث  قضايا معاصرة :اسم املقرر  

 2-0210632 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-12اتريخ التوصيف

 لرتبية اخلاصةاالقسم:                              -الرتبية   ة:لكليا

 

 عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة  (14
 قضايا معاصرة وتوجهات حديث  في التربي  الخاص . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 2-0210632 :رمز المقرر  

49.  
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .50
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .51

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

 .ماجستري الرتبية اخلاصة

 املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .52
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .53
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .54
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .55

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .حح
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

 %100 النسبة: √ مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم  .يي
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  النسبة:  ابملراسلة .كك
    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:

 

 األهداف (15
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  

 ما هدف المقرر الرئيس ؟ -1

الحديثة في مجال التربية الخاصة. كما يهدف إلى مساعدة الطالب على  قضايايهدف هذا المقرر إلى تعريف طالب الدراسات العليا بال
لغرض تكوين تصور واضح  ذوي اإلعاقةاإللمام بكافة الجوانب والتوجهات الفلسفية والمنطلقات الفكرية المصاحبة لكل فئة من فئات 

لمناقشة ألهم االستراتيجيات والحلول والمقترحات المالئمة لمختلف جوانبها. كما يهدف المقرر إلى تناول تلك االتجاهات بالتحليل والنقد وا
 للمجتمع المحلي.

 

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

 مراجعة الخطة مع الزمالء -

 مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية بهدف استخدامها في عملية التحليل واالستنتاج والحكم على المواقف(. -
 مناقشات صفية. -

 التعلم الذاتي. -
 مناقشات وجلسات عصف ذهني.  -
 تكوين مجموعات عمل صغيرة واختيار كل مجموعة لموضوع من موضوعات   -     
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر

 وصف عام للمقرر:
إلى مساعدة الطالب على اإللمام بكافة الجوانب  والتي تهدف الحديثة في مجال التربية الخاصة قضاياتعريف طالب الدراسات العليا بال

 لغرض تكوين تصور واضح لمختلف جوانبها. ذوي اإلعاقةوالتوجهات الفلسفية والمنطلقات الفكرية المصاحبة لكل فئة من فئات 

 

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

وتبصير بخط  المقرر وأهدافهتعارف وتمهيد   1 

 

2 

 1 قضايا معاصرة في مجال اإلعاق  الفكري 

 

2 

 1 قضايا معاصرة في مجال اإلعاق  السمعي 

 

2 

 1 قضايا معاصرة في مجال اضطراب طيف التوحد

 

2 

 1 قضايا معاصرة في مجال صعوبات التعلم

 

2 

 1 قضايا معاصرة في مجال التفوق العقلي

 

2 

معاصرة في مجال التأهيل المهنيقضايا   1 

 

2 

 1 االختبار النصفي

 

2 

 1 الخدمات المساندة

 

2 
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 2 التقني  الحديث  واستخدامها في التربي  الخاص 

 

4 

 1 قضايا معاصرة في مجال اإلعاق  البصري 

 

2 

ذوي اإلعاق التعليم العالي ل  1 

 

2 

 2 مناقشات وتقييم تكليفات الطالب

 

4 

 2 1 اختبار نهائي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1

 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 الطالب خالل أسبوعياً:( اليت يقوم هبا الذايت االضايفعدد ساعات الدراسة التعلم الفردي ) .6
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .7
 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 عملية  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقاثلثاً  -

 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 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1
1-1 

 في الحديثة االتجاهات أهم الطالب يتعرف أن .1
 عددام، بشددكل الخاصددة التربيددة ميدددان

 المحاضرات الدراسية.

 المناقشات العلمية.

 

االختبارات 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م

 ذوي اإلعاقدة فئدات مدن فئدة بكدل والمرتبطدة
 ..خاص بشكل

 المفداهيم مناقشدة علدى الطالدب يتعدرف أن .2
 واألطروحدات الفلسدفية والتوجهات األساسية

 التربيددة ميددان فددي الفكريدة والمنطلقدات
 .الخاصة

أن يتعرف الطالب على األسعاليب والوسعائل والبعرامج  .3
واالسععتراتيجيات التربويععة التععي تسععتخدم فععي أنمععا  
 التعامل مع االتجاهات الحديثة في التربية الخاصة

 العصف الفكري 
 التعلم الذاتي

القصيرة                                                                    

االختبارات 

 الدورية .

التكليفات 

ألسبوعية                                                                    

االختبارات 

 ئية النها

المشروعات 

اإلنتاجية                                                           

 السجالت لتراكمية 

ملفات التقويم 

الذاتي                                                                    

المناقشات  الشفوية 

. 

البورتوفيليو)حقيبة 

                                        االنجاز(.                  

 االختبارات األدائية 

1-2    

1-3    

 املهارات املعرفية 2
أن يوظف الطالب المفاهيم والتوجهات الحديثة  - 2-1

 .ذوي اإلعاقةفي التربية الخاصة مع 

 الحصول في اإلبداعية القدرة الطالب يمتلك أن -
 والتجريبية العلمية واألبحاث الدراسات على

 الخاصة التربية في الحديثة للتوجهات المناسبة

التشجيع على الحوار 

 والمناقشة.

أنشطة صفية فردية 

وجماعية لتطبيق األسس 

النظرية في مواقف 

اجتماعية وتربوية وما 

يرتبط بذلك من قراءات 

أو تشخيص مشكالت 

وتحليلها والتعامل مع 

عرض الطالب 

لمقاالتهم وبحوثهم 

 الخاصة .

تقسيم الطالب في 

مجموعات عمل 

صغير واختيار كل 

مجموعة لقضية 

وتوجه حديث في 

التربية الخاصة  

ومناقشته ويقوم 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 مصادر المعلومات

إلى تقسيم الطالب 

مجموعات لمناقشة 

 بعض قضايا المقرر

الطالب الباقين 

بمناقشة زمالئهم 

 فيما عرضوه

االمتحانات 

التحريرية الفصلية 

 والنهائي

2-2    

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تنمية تقبل الطالب آلراء زمالئهم أثناء  • 3-1

 المشاركة وعرض البحوث والواجبات.

معرفة مدى استجابة الطالب للمهام التي  •

 كلفوا بها.

تكليف بعض المجموعات بعمل بحوث   •

 جماعية

تدريب  الطالب على 

العمل بشكل بناء في 

المجموعة التي ينتمي 

 إليها.

تعليم الطالب أن يكونوا 

مسؤولين عن تعلمهم 

الذاتي والذي يتطلب 

استخدام وسائل للبحث 

عن المعلومات الجديدة، 

وأساليب التحليل 

 والتقويم للمقرر.

 

 االختبارات 

أنشطة غير صفية  

مثل التمثيل، 

والرحالتواألنشطة 

االجتماعية 

 األخرى

 اإللقاء -

 الحوار المتبادل -

 مناقشة األبحاث -

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

االنترنت لكي تكون  لديهم المعرفة واستخدام 

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 

ط مجموعة تقدم نشا

مرتبط بالمقرر 

الدراسي) التعلم 

 التعاوني(.

البحث عبر االنترنت 

على أهم التوجهات 

مهارات  سيتم تقييم

التصال لدى ا

الطالب من خالل 

أوراق عمل فصلية. 

وسيتم اختبار 

المهارات الشفهية 

في التقديم الشفوي 

للموضوعات 



 

118 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
الحديثة في التربية  

 الخاصة

استتتتخدام المكتبتتتة بشتتتكل 

 .دوري ومنتظم

التدريب على مهارات 

 .االتصال الفعال

 

 المرتبطة بالمقرر

سيتم تقييم مهارات 

تقنية الطالب في 

من   المعلومات

خالل استخدام 

الحاسب والبرامج 

الحاسوبية 

وعروض البور 

 بوينت

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

 لعرض التكنولوجيا بوسائل واالستعانة العلمي

 .النظر وجهات ومناقشة

التدريس النشط                                                       

 ورش  العمل 

الزيارات الميدانية .                                               

المشروعات المسحية .    

دراسات الحالة .                                                    

 التعلم التعاوني 

التدريس التشخيصي                                               

 العروض  العملية .

ألنشطة األدائية .                                                 ا

 لعب األدوار .

 

المقابلة                                                                

 العروض العملية 

 

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .8
)مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 أثناء الفصل المشاركات الفصلية والحضور 1

 %5األسبوع  بحث قصير 2
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 عشر الحادي

 %30 أثناء الفصل عروض بور بوينت  3

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

5 
األسبوع  االختبار النهائي

 السادس عشر

50% 

6    

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

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

 ساعتيناالثنين                                                                                                       -   

 ساعتينالثالثاء                                                                                                         -  

 ساعتين                                                                                                       األربعاء -  

    ساعات ( 8)                                                                                          

 

 
 

 مصادر التعّلم .رر
 املقررة املطلوبة:. أدرج الكتب 1

 أدرج في قائمة الكتب المقررة المطلوبة:

دار المسيرة للنشر ( قضايا وتوجهات حديثة في التربية الخاصة, 2016القمش, مصطفى والسعايدة, ناجي )• 

 عمان. –والتوزيع

 ( التربية الخاصة المعاصرة، دار وائل عمان.2008الخطيب، جمال )•

 

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

http://www.raffy.ws/publisher/2712/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://www.raffy.ws/publisher/2712/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9


 

120 

 

دار المسيرة للنشر ( قضايا وتوجهات حديثة في التربية الخاصة, 2016القمش, مصطفى والسعايدة, ناجي )

 عمان. –والتوزيع

 ( التربية الخاصة المعاصرة، دار وائل عمان2008الخطيب، جمال )• 

• Taylor, G. (2007) Trends in Special Education:  Projections for the Next Decade. Edwin Mellen Pr. 
• Hehir, T. (2005). New Direction in Special Education: Eliminating Ableism in Policy and Practice. 

Harvard Education Pr. 
Smith, D. (2006). Introduction to Special Education: Making Difference. Allyn & Bacon.  

  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

• International Journal HYPERLINK "http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/" 

Education HYPERLINK "http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/"of Special  

 

• Exceptional Children The Journal of Special Education 

 

• -Teaching Exceptional Children 

           

•   Needs Education European Journal of Special 

  

•  of Special Education Professionals ournal of the American AcademyJ 

 

• Journal of Special Education 

 

• -British Journal of Special Education  

 

• of America Learning Disabilities Association 

 

• http://www.ldaamerica.org 

 

• http://www.ninds.nih.gov/disorders/ 

http://www.raffy.ws/publisher/2712/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://www.raffy.ws/publisher/2712/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://www.ingentaconnect.com/content/proedcw/jse
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-3383&site=1
http://www.ldaamerica.org/
http://www.ninds.nih.gov/disorders/learningdisab
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الغرف وقاعات التدريس  . -

 ل مع كافة وحدات ومراكز الجامعة .استخدام أنظمة التواص -

 .ذوي اإلعاقةالتعليمية في مجال  البرمجيات البرامج -

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

 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .22

 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(:  .23
 .أجهزة كمبيوتر -
 داتا شو في جميع قاعات التدريس . -

 أجهزة الفجيواليزر)الكاميرا الوثائقية(. -

 

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .62
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .63

 االطالع علي احدث التطويرات في الجامعات االخري . -

 االختبارات الدورية والنهائية .-

 المشروعات اإلنتاجية .-

 الزيارات الميدانية . -
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 التقويم الذاتي . -

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم . -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .64
 االختبارات الدورية . -االختبارات القصيرة .                         -
 النهائية .االختبارات  -التكليفات المتدرجة .                            -
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار.-استبانه تقييم الخاصة بالقسم .                  -
عمل مسح متكامل في نهاية العام الدراسي عن )المقررات ، طرق التدريس ، نتائج الطالب ،أساليب  -

 التقويم ونظم االمتحانات (.

 

 إجراءات تطوير التدريس: .65
 ة والمناقشةتشجيع الطالب على المشارك -

 توجيه الطالب إلى البحث الذاتي عن المعلومة -

 تفعيل التقنيات الحديثة في عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية -

 تشجيع نقل وتبادل خبرات التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس -

 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .66
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

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

 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. -
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 في التربية الخاصة التقنيات المساندة والمعدلة اسم املقرر:

 2-0210633 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-12اتريخ التوصيف

 لرتبية اخلاصة: االقسم                         -الرتبية   :لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (16
 التقنيات المساندة والمعدلة في التربية الخاصة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 2-0210633 :رمز المقرر  

56.  
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .57
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .58

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

 .ماجستري الرتبية اخلاصة

 املستوى الثالث. 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
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .62

 اسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدر 8

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .مم
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن
    

 %100 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .سس
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  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

  النسبة:  تذكر أخرى .فف
 

 تعليقات:

 األهداف (17
 الرئيس؟ما هدف املقرر  -3

في مجال المساندة والمعدلة وأنواعها وأشكالها التقنيات  بمفهوميهدف هذا المقرر إلى تعريف طالب الدراسات العليا  
 لتعلم المساندةالتقنيات  إعداد أو اختيار وكيفية بشرو  التربية الخاصة. كما يهدف إلى مساعدة الطالب على اإللمام

والتعرف على نماذج عملية من التكنولوجيا المساندة والمعدلة   .ذوي اإلعاقةلكل فئة من فئات  المتعددة المهارات
 التربوية الخطة إلعداد المساندة والمعدلة التقنيات من نماذج إلعداد العملي التطبيق والوسائل واألجهزة,  وأن يمارس

  اآللي للحاسب األساسية المفاهيم على وأن يتعرف  إلكترونيا, الطلبة  لجميع بيانات قاعدة وعمل طفل لكل الفردية
وشرو  إعداد وأساسيات بناء  ذوي اإلعاقةوسيلة مساعدة في تعليم  –وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية 

ذوي وتصميم برامج الحاسب اآللي في مجاالت التربية الخاصة والتدريب العملي على تصميم برامج حاسوبية لخدمة 
 .اإلعاقة

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -4
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مراجعة الخطة مع الزمالء -

 .power pointخالل الكمبيوتر)باور بوينت(عروض سمعية وبصرية وضوئية من  -
 مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية بهدف استخدامها في عملية التحليل واالستنتاج والحكم على المواقف(. -
 مناقشات صفية. -

 التعلم الذاتي. -
 مناقشات وجلسات عصف ذهني.  -
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 ضوعاتتكوين مجموعات عمل صغيرة واختيار كل مجموعة لموضوع من مو    -     

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

 وصف عام للمقرر:
 ذوي اإلعاقةوتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية ووسيلة مساعدة في تعليم  اآللي للحاسب األساسية المفاهيم تعريف الطالب على

وشرو  إعداد وأساسيات بناء وتصميم برامج الحاسب اآللي في مجاالت التربية الخاصة والتدريب العملي على تصميم برامج حاسوبية 
 .ذوي اإلعاقةلخدمة 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .9
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 1 تعارف وتمهيد وتبصير بخطة المقرر وأهدافه

 

2 

في مجال التربية مفهوم التقنيات المساندة والمعدلة وأنواعها وأشكالها 

 الخاصة.

1 2 

 2 في مجال اإلعاقة الفكرية التقنيات المساندة والمعدلة

 

4 

 1 في مجال اإلعاقة السمعية التقنيات المساندة والمعدلة

 

2 

 1 مجال اإلعاقة البصريةالتقنيات المساندة والمعدلة 

 

2 

 2 في مجال صعوبات التعلمالتقنيات المساندة والمعدلة 

 

4 

 2 التوحدو السلوك في مجال اضطراباتالتقنيات المساندة والمعدلة 

 

4 

وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية   اآللي للحاسب األساسية المفاهيم

وشروط إعداد وأساسيات بناء  ذوي اإلعاقةوسيلة مساعدة في تعليم  –

1 

 

2 
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 وتصميم برامج الحاسب اآللي في مجاالت التربية الخاصة

 تعليم في وتكنولوجي تعليمي كمساعد تستخدم حاسوبية لبرامج أمثلة

 .مسبقا المعدة التعليمية البرامج اختيار معايير و المعوقين التالميذ

1 

 

2 

 1 .ذوي اإلعاقةحاسوبية لخدمة  برامج تصميم على العملي ريبدالت

 

2 

 الخطة إلعداد المساندة والمعدلة التقنيات من نماذج إلعداد العملي التطبيق

 إلكترونيا الطلبة  لجميع بيانات قاعدة وعمل طفل لكل الفردية التربوية

1 2 

 2 1 اختبار نهائي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1

 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .11
 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 عملية  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقاثلثاً  -

 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 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1
1-1  

التقنيات المساندة  مفهومالطالب  يتعرفأن  .4

في مجال والمعدلة وأنواعها وأشكالها 

 التربية الخاصة. 

 المحاضرات الدراسية.

 المناقشات العلمية.

 العصف الفكري 

 

االختبارات 

القصيرة                                                                    

االختبارات 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
إعداد أو  وكيفية بشروطالطالب أن يلم  .5

 المهارات لتعلم التكنولوجيا المساندة اختيار
 .ذوي اإلعاقةلكل فئة من فئات  المتعددة

أن يتعرف الطالب على نماذج عملية من  .6

 المساندة والمعدلة  والوسائل واألجهزة التقنيات

  اآللي للحاسب األساسية المفاهيم على وأن يتعرف .7
 –وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية 

وشرو   ذوي اإلعاقةوسيلة مساعدة في تعليم 
إعداد وأساسيات بناء وتصميم برامج الحاسب 

 اآللي في مجاالت التربية الخاصة

 

 الدورية . لتعلم الذاتيا

التكليفات 

ألسبوعية                                                                    

االختبارات 

 النهائية 

المشروعات 

اإلنتاجية                                                           

 السجالت لتراكمية 

ملفات التقويم 

                                             الذاتي                       

المناقشات  الشفوية 

. 

البورتوفيليو ) 

حقيبة االنجاز(                                                           

االختبارات  –

 األدائية 

1-2  

التقنيات المساندة  مفهومالطالب  يتعرفأن  .8

في مجال والمعدلة وأنواعها وأشكالها 

 التربية الخاصة. 
إعداد أو  وكيفية بشروطالطالب أن يلم  .9

 المهارات لتعلم التكنولوجيا المساندة اختيار
 .ذوي اإلعاقةلكل فئة من فئات  المتعددة

أن يتعرف الطالب على نماذج عملية من  .10

 ئل واألجهزةالمساندة والمعدلة  والوسا التقنيات

  اآللي للحاسب األساسية المفاهيم على وأن يتعرف .11
 –وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية 

وشرو   ذوي اإلعاقةوسيلة مساعدة في تعليم 
إعداد وأساسيات بناء وتصميم برامج الحاسب 

 اآللي في مجاالت التربية الخاصة

 

 المحاضرات الدراسية.

 المناقشات العلمية.

 العصف الفكري 
 لتعلم الذاتيا

 

االختبارات 

القصيرة                                                                    

االختبارات 

 الدورية .

كليفات الت

ألسبوعية                                                                    

االختبارات 

 النهائية 

المشروعات 

اإلنتاجية                                                           

 السجالت لتراكمية 

ملفات التقويم 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
                                الذاتي                                    

المناقشات  الشفوية 

. 

البورتوفيليو ) 

حقيبة االنجاز(                                                           

االختبارات  –

 األدائية 

1-3  

التقنيات المساندة  مفهومالطالب  يتعرفأن  .12

في مجال والمعدلة وأنواعها وأشكالها 

 التربية الخاصة. 
إعداد أو  وكيفية بشروطالطالب أن يلم  .13

 المهارات لتعلم التكنولوجيا المساندة اختيار
 .ذوي اإلعاقةلكل فئة من فئات  المتعددة

أن يتعرف الطالب على نماذج عملية من  .14

 والوسائل واألجهزةالمساندة والمعدلة   التقنيات

  اآللي للحاسب األساسية المفاهيم على وأن يتعرف .15
 –وتطبيقات استخدامه بوصفه مادة تعليمية 

وشرو   ذوي اإلعاقةوسيلة مساعدة في تعليم 
إعداد وأساسيات بناء وتصميم برامج الحاسب 

 اآللي في مجاالت التربية الخاصة

 

 المحاضرات الدراسية.

 العلمية.المناقشات 

 العصف الفكري 
 لتعلم الذاتيا

 

االختبارات 

القصيرة                                                                    

االختبارات 

 الدورية .

التكليفات 

ألسبوعية                                                                    

االختبارات 

 النهائية 

المشروعات 

اإلنتاجية                                                           
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. 

البورتوفيليو ) 

حقيبة االنجاز(                                                           

االختبارات  –

 األدائية 

 املهارات املعرفية 2
عرض الطالب التشجيع على الحوار  من نماذج إلعداد العملي الطالب التطبيق  أن يمارس  - 2-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 لكل الفردية التربوية الخطة إلعداد المساندة والمعدلة التقنيات

   إلكترونيا, الطلبة  لجميع بيانات قاعدة وعمل طفل

أن يتدرب الطالب عمليا على تصميم برامج حاسوبية لخدمة -
 .ذوي اإلعاقة

 

 والمناقشة.

أنشطة صفية فردية 

وجماعية لتطبيق األسس 

مواقف النظرية في 

اجتماعية وتربوية وما 

يرتبط بذلك من قراءات 

أو تشخيص مشكالت 

وتحليلها والتعامل مع 

 مصادر المعلومات

تقسيم الطالب إلى 

مجموعات لمناقشة 

بعض موضوعات 

 المقرر

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 والنهائي

2-2    
2-3    

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

 والواجبات.المشاركة وعرض البحوث 

معرفة مدى استجابة الطالب للمهام التي  •

 كلفوا بها.

تكليف بعض المجموعات بعمل بحوث   •

 جماعية

تدريب  الطالب على 

العمل بشكل بناء في 

المجموعة التي ينتمي 

 إليها.

تعليم الطالب أن يكونوا 

مسؤولين عن تعلمهم 

الذاتي والذي يتطلب 

استخدام وسائل للبحث 

جديدة، عن المعلومات ال

وأساليب التحليل 

 والتقويم للمقرر.

 

 االختبارات 

أنشطة غير صفية  

مثل التمثيل، 

والرحالتواألنشطة 

االجتماعية 

 األخرى

 اإللقاء -

 الحوار المتبادل -

 مناقشة األبحاث -

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
تقديم عرض بور بوينت  تدريب الطالب على  4-1

واستخدام االنترنت لكي 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 

الدراسي) التعلم 

 التعاوني(

البحث عبر االنترنت 

على أهم التوجهات 

الحديثة في التربية 

 الخاصة

استتتتخدام المكتبتتتة بشتتتكل 

 .دوري ومنتظم

التدريب على مهارات 

 .االتصال الفعال

 

مهارات  سيتم تقييم

التصال لدى ا

الطالب من خالل 

أوراق عمل فصلية. 

وسيتم اختبار 

المهارات الشفهية 

في التقديم الشفوي 

للموضوعات 

 المرتبطة بالمقرر

سيتم تقييم مهارات 

تقنية الطالب في 

من   المعلومات

خالل استخدام 

الحاسب والبرامج 

الحاسوبية 

وعروض البور 

 بوينت

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

 لعرض التكنولوجيا بوسائل واالستعانة العلمي

 النظر وجهة ومناقشة

التدريس النشط                                                       

 ورش  العمل 

الزيارات الميدانية .                                               

المشروعات المسحية .    

دراسات الحالة .                                                    

 التعلم التعاوني 

التدريس التشخيصي                                               

 العروض  العملية .

ألنشطة األدائية .                                                 ا

 لعب األدوار .

 

المقابلة                                                                

 العروض العملية 

 



 

132 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 أثناء الفصل المشاركات الفصلية والحضور 1

2 
األسبوع  بحث قصير

 عشر الحادي

5% 

 %30 أثناء الفصل عروض بور بوينت  3

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

5 
األسبوع  االختبار النهائي

 السادس عشر

50% 

6    

 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(.  
 ساعتين                                           األحد                                                             -

 ساعتيناالثنين                                                                                                       -   

 ساعتينالثالثاء                                                                                                         -  

 ساعتين                                                                                                       األربعاء -  

    ساعات ( 8)                                                                                          

 

 
 

 مصادر التعّلم .سس
 املقررة املطلوبة:. أدرج الكتب 1
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 العربي، التربي  مكتب ،االحتياجات الخاص ذوي  تعليم في المساندة التكنولوجيا و بوالحاس استخدام تطبيقات (2009 )  ينبو أحمد •

 .السعودي  العربي  المملك  ، الرياض

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

 .، عمان، األردنيازوريها دار الجنتاوا(: تصميم الوسائط المتعددة  2008عبد الحافظ سالم )  -7

Dell, A., Newton, D., & Petroff, J. (2017).  Assistive technology in the classroom: 

Enhancing the school experiences of students with disabilities (3rd Ed). Toronto: Pearson 

Education 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

• www.scottmarfilius.com 

• www.joyzabala.com 

• www.csun.edu/codtraining 

• www.assistiveware.com 

 رابط مدونة أ. سمر جرادات جامعة الملك عبد العزيز •

• technologyforautism1.blogspot.com 

espe318technologyformentalretardation.blogspot.com 

• http://www.caremedicalequipment.com 

 

• Exceptional Children The Journal of Special Education 

 

• -Teaching Exceptional Children 

           

•  of Special Education Professionals Journal of the American Academy 

 

Journal of Special Education 
 

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

http://www.csun.edu/codtraining
http://www.assistiveware.com/
http://www.ingentaconnect.com/content/proedcw/jse
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
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 استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الحجرات وقاعات التدريس  . -

 وحدات ومراكز الجامعة .استخدام أنظمة التواصل مع كافة  -

 .ذوي اإلعاقةالتعليمية في مجال  البرمجيات البرامج -

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

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

 قاعات للمسرح . -طالب .                                      30قاعات للمحاضرات تسع  -

 للمكتبة . قاعات  -حجرات مصادر التعلم .                                                    -

 مركز للتشخيص المبكر .  -قاعات لألنشطة الطالبية .                                                  -

 قاعات للتدريب -مركز لإلرشاد النفسي .                                                     -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26
 أجهزة كمبيوتر -
 داتا شو في جميع قاعات التدريس . -

 أجهزة الفجيواليزر)الكاميرا الوثائقية(. -

 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .27
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .67
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .68

 االطالع علي احدث التطويرات في الجامعات االخري . -

 االختبارات الدورية والنهائية .-

 المشروعات اإلنتاجية .-

 الزيارات الميدانية . -

 الذاتي .التقويم  -

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم . -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .69
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 االختبارات الدورية . -االختبارات القصيرة .                         -
 االختبارات النهائية . -التكليفات المتدرجة .                            -
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار.-استبانه تقييم الخاصة بالقسم .    -
عمل مسح متكامل في نهاية العام الدراسي عن ) المقررات ، طرق التدريس ، نتائج الطالب ،أساليب  -

 التقويم ونظم االمتحانات (.

 

 إجراءات تطوير التدريس: .70
 تشجيع الطالب على المشاركة والمناقشة -

 الطالب إلى البحث الذاتي عن المعلومةتوجيه  -

 تفعيل التقنيات الحديثة في عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية -

 تشجيع نقل وتبادل خبرات التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس -

 

إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري  .71
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

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

 لألنشطة والواجبات الخاصة بالطالب مع عضو آخر بالقسم .تبادل مهام التقييم  -
 المشروعات المسحية العالجية . -المشروعات التشخيصية .                      -
 االختبارات الشفهية .-االختبارات الدورية .                               -
  ة المتنوعة طوال العام الدراسي .األنشطة البحثي-االختبارات النهائية .                       -
 المقارنات المرجعية. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .72
 دراسة تتبعيه ألثر التعلم . -دراسة تحليلية لنتائج التعلم .                                             -
 معدالت الطالب . -الراجعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس .             التغذية  -
 استبانه القسم . -السجالت التراكمية للطالب .                                           -
 السيمينارات . -

 

 

 

 

  توصيف المقررات الدراسي : 4 /1 /4
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي

 رسال  البحثاسم المقرر:   

 10-0210641             رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامع  ام القرى   إسم المؤسس  التعليمي : 1440-2-9  تاريخ التوصيف:

 قسم التربية الخاصة - -كلية التربية القسم: -لكلي ا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عام  عنه (1

 10-0210641           رسالة البحث  . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .63

64.  

 ساعات 10. عدد الساعات المعتمدة: 2 .65

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .66

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 التربية الخاصةماجستير في 

 لرابع. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: المستوى ا4 .67

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .68

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .69

 لمؤسسة التعليمية: كلية التربية. فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس ل7 .70

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .صص

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .قق

    

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

    

  النسبة:  بالمراسلة .شش

    

 أخرى تذكر .تت
ميداني     

 %100 النسبة:
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 ) تطبيقي(

 

 تعليقات:

 

 األهداف (2

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

 ويقوم والدراسات، المصادر وأهم وعناصره الموضوع أهمية مبينًا المشروع ويعد الرسالة، موضوع مشرفه مع بالتعاون الطالب يختار

 ومعايير ضوابط الرسالة وفق الطالب ويطبق أداة البحث، ويقوم بالتحليل اإلحصائي، ومناقشة النتائج،  ويكتب  المصادر، من مادته بجمع

 التوالي على أجزائه مراجعة المشرف األستاذ ويتابع العلمي، البحث منهج

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 واألبحاث والدراسات خالل التوسع فى استخدام المراجع تحديث محتوى المقرر بناء على التطورات الحديث  في المجال وذلك من

 المتصل  بالمقرر

 

 

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ل

 دليل البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

 ويقوم والدراسات، المصادر وأهم وعناصره الموضوع أهمية مبينه الرسالة وتعد الرسالة ، موضوع مشرفه مع بالتعاون الطالب يختار

العلمي، )يكتب الطالب المقدمة الرسالة  وأسئلتها  البحث منهج ومعايير ضوابط الطالب الرسالة وفق ويكتب المصادر، من مادته بجمع

عريفات اإلجرائية للرسالة، والدراسات السابقة ، وتحديد ومشكالتها، وأهميتها  ، أهدافها، مبررات الرسالة ، محددات الرسالة ، والت

ي إجراءات التطبيق، والمنهج البحثي المستخدم، ونوع التحليل اإلحصائي ويقوم اختيار العينة، بناء وبتطبيق أداة البحث، التحليل اإلخصائ

 التوالي على أجزائه مراجعة المشرف األستاذ للبيانات، مناقشة النتائج، كتابة الملخص، كتابة المراجع، ويتابع
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .29

 ساعات التدريل  عدد األسابيع قائم  الموضوعات

 4 1 اختيار مجتمع البحث وعينته

 12 3 بناء أداة البحث

 20 5 تطبيق أداة البحث

 8 2 التحليل اإلحصائي للبيانات

 8 2 تفسير النتائج

 4 1 كتابة ملخص البحث

 8 2 كتابة المراجع للبحث

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .30

 
 درول إضافي  محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 10  10    ساعات التدريل الفعلي 

 160  160    الساعات المعتمدة

 

 الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها  -عدد ساعات الدراس   .31

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .32

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمس  الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم أوالً  -

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً مخرجات تعلم المقرر المستهدفة  : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسقثالثا

وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات 
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 تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريط  منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر طار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإل م

 المعرف  1

مناقشة الرسالة من قبل  تطبيقي القدرة على اختيار مجتمع وعينة البحث 1-1

 لجنة المناقشة

 قبل الرسالة من مناقشة تطبيقي القدرة على  بناء وتطبيق أداة البحث 1-2

 المناقشة لجنة

 قبل الرسالة من مناقشة تطبيقي التحليل اإلحصائي للبياناتالقدرة على  1-3

 المناقشة لجنة

 قبل الرسالة من مناقشة تطبيقي القدرة على تفسير النتائج 1-4

 المناقشة لجنة

 المهارات المعرفي  2

 التقارير دراسات سابقة - تلخيصالقدرة على ال 2-1

 تقارير العصف الذهني- القدرة على حل مشكالت 2-2

 التقارير التعلم الذاتي- التطبيقالقدرة على  2-3

 أمثلة واقعية التعاونيالتعلم - التفكير المنطقي 2-4

 مهارات العالقات الشخصي  وتحمل المسؤولي  3

التغذية الراجعة من -   توجيهات العمل الجماعي- 3-1

 الميدان

 التقييم الجماعي- الدورتمثيل - تقبل األطفال ذوي الحاجات الخاص  3-2

 استبانة التقييم الذاتي. النمذجة- التربي  الخاص التعرف على بعض العاملين في مجال  3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقني  المعلومات والمهارات العددي  4

طرح أستاذ المادة أسئلة - القدرة على بناء اختبار 4-1

 للمناقشة العامة

ومدى  الرسالةتقييم 

 التوافق مع المعايير

طرح أستاذ المادة أسئلة - القدرة على تحليل النتائج باستخدام الحاسوب 4-2

 للمناقشة العامة

 المالحظة المباشرة

 التقاريرتكليف الطالب بالبحث في - القدرة على التلخيص. 4-3
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر طار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإل م

 التربية الخاصةاالنترنت عن 

من مواقع أجنبية و عربية و 

 تدريبهم على ذلك .

 (وجدت المهارات النفسي  الحركي  )إن 5

   غير موجودة 5-1

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلب  خالل الفصل الدراسي: .33

مهام التقويم المطلوب  )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتاب  مقال، خطاب ، تقديم  م

 مالحظ ......الخ(شفهي، 

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %100 15 المناقشة لجنة قبل من الرسالة مناقشة 1

2    

3    

4    

5    

6    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ظ

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

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

 التفاعل الطالب مع البريد االلكتروني يوميا

 اسبوعيا( ساعات 6الساعات المكتبية )

 المناقشات مع الطالب

 

 مصادر التعلّم .صص

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1
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 .العلمية اليازودي، دار: عمان. العلمي البحث منهجية(: 2015.)عامر ابراهيم،

 .عمان الفكر، دار. الخاصة التربية في البحث تصميم(: 2014.)فاروق الروسان،

 .عبدالعزيز الملك جامعة مطابع. العلمي البحث اساسيات(: 2012.)عبدالرشيد حافظ،

 .والتوزيع للنشر جرير. وضوابطه العلمي البحث منهجية(: 2010.)حلمي عبدالمنعم،

 اليازودي دار:  عمان. واإللكترونية التقليدية المعلومات مصادر واستخدام العلمى البحث(: 2008.)عامر ، قنيلجي

 :(وغيرها والتقارير المجالت العلمية) المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –أدرج . 2 

 

BRYMAN, A. (2004). Social Research Method. 2nd ed., Oxford, Oxford University Press 

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

ed., London, Sage 

Jennifer R. Ledford & David L. Gast (2018) Single Case Research Methodology: Applications in Special 

Education and Behavioral Sciences 3rd Edition. 

Phillip D, Bryan G & Andrew L (2011): Research in Special Education Designs, Methods, and 

Applications. 2nd ed, Charles C Thamas Pub Ltd. 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

                                                       http://www.gulfnet.ws/vb/index.php -منتديات شبكة الخليج لذوي الحاجات الخاصة 

            

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

 المرافق المطلوب  .ضض

والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية 

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .28

 قاعات تدريسية مجهزة بأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .29

 كمبيوتر متنقل، داتا شو، ألواح ذكية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .30

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .11

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
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 لحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات ا .12

 مالحظات مسجلة من مدرس المادة

 الطالبيعبئها  استبانة -

 وجهة نظر الميدان المدارس-

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .13

 زيارات اشرافية -

 تقييم عينة من اداء الطلبة-

 مقابالت شخصية

 إجراءات تطوير التدريس: .14

 تبادل الخبرات مع جامعات اخرى

 حضور مؤتمرات

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .15

عضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أ

 أخرى(:

 نتائج الطلبة-

 وأهليهم ومدراء المدارس تغذية راجعة من األطفال

 مقابلة الطلبة أنفسهم

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .16

 اختبار معياري -

 استبانات -

 .االشراف على التطبيق -

 

 د. ضرار القضاة منسق البرنامج:اسم 

 1440-2-9 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

   مقدمة في التربية الخاصة  اسم املقرر:  

 2-0210624  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-12اتريخ التوصيف

 الرتبية اخلاصة: القسم                               -الرتبية   لكلية:ا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (3
   مقدمة في التربية الخاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 2-0210624 :رمز المقرر  

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .71
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .72

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

 ماجستري الرتبية اخلاصة.

 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .73
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .74
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .75
 س للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيفرع أو فروع تقدمي . 7 .76

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
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  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
 

 تعليقات:

 

 األهداف (4
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -5

  

 ما هدف المقرر الرئيس ؟ -1

بمفهوم التربية الخاصة, تطور خدماتها  في إكساب الطالب المفاهيم األساسية المرتبطة قررهذا الم هدفي

,االعاقة السمعية, االعاقة البصرية , صعوبات التعلم , اضطرابات  واالبداع هبهو,فئاتها )االعاقة العقلية ,الم

التوحد , االعاقة الجسمية والصحية , فرط النشاط اضطراب طيف للنطق والكالم , االضطرابات السلوكية , 

ه ( نسبة انتشارها في المجتمعات , اسبابها , الخصائص السلوكية , البرامج التربوية المصحوب بنقص االنتبا

 .,اهمية دور االسرة في حياة ذوي اإلعاقة ,وابرز القضايا المعاصرة في التربية الخاصة

 

ة املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنياملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -6
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 مراجعة الخطة مع الزمالء -

 مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية بهدف استخدامها في عملية التحليل واالستنتاج والحكم على المواقف(. -
 مناقشات صفية. -

 التعلم الذاتي. -
 مناقشات وجلسات عصف ذهني.  -
 تكوين مجموعات عمل صغيرة واختيار كل مجموعة لموضوع من موضوعات   -     
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ش

 وصف عام للمقرر:
 ٬بمفهوم التربية الخاصة, تطور خدماتها  في إكساب الطالب المفاهيم األساسية المرتبطة قررهذا الم هدفي

نسبة انتشارها في المجتمعات , اسبابها , الخصائص السلوكية , البرامج التربوية ,اهمية دور االسرة  ٬فئاتها

 .في حياة ذوي اإلعاقة وابرز القضايا المعاصرة في التربية الخاصة

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .13
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

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

.العوامل التي ساعدت على تطور التربية الخاصةوالتربية الخاصة   

1 

 

2 

 :الفكرية أن يتعرف الطالب على اإلعاقة 

إرشادات عامه  -خصائص المعاقين فكريا  -مفهومها ,اسبابها , تصنيفاتها  -

 للتعامل مع المعاقين فكريا.

1 

 

2 

  السمعية : اإلعاقةأن يتعرف الطالب على 

ّ  -مفهومها ,اسبابها , تصنيفاتها  مهارات التواصل لدى  -خصائص المعاقين سمعيا

ارشادات عامه للتعامل مع المعاقين سمعيا -المعاقيين سمعيا   

1 

 

2 

:البصرية اإلعاقةأن يتعرف الطالب على   

االدوات  -خصائص المعاقين بصريا  -مفهومها ,اسبابها , تصنيفاتها  -

ارشادات عامه للتعامل مع المعاق  -المعينة التي يستعملها العاق بصريا 

 بصريا .

1 

 

2 

 الجسمية والصحية :  اإلعاقةأن يتعرف الطالب على 

ارشادات عامه للتعامل مع  -خصائصهم  –تصنيفاتها مفهومها ,اسبابها ,  -

 المعاقين جسميا وصحيا .

1 

 

2 

 أن يتعرف الطالب على صعوبات التعلم : 

 -لذوي الصعوبات التعليمية   العامةالمظاهر  -مفهومها ,اسبابها , تصنيفاتها 

 ارشادات عامه للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم .

1 

 

2 

 أن يتعرف الطالب على االضطرابات السلوكية : 

التدخل العالجي والتربوي  -خصائصهم  –مفهومها ,اسبابها , تصنيفاتها  -

 لألشخاص المضطربين سلوكيا

1 

 

2 

 2 1 االختبار النصفي
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 أن يتعرف الطالب على اضطرابات التواصل : 

التدخل العالجي والتربوي الضطرابات  -مفهومها ,اسبابها , تصنيفاتها  -

ارشادات عامه للتعامل مع حاالت اضطرابات التواصل لدى -التواصل 

 طلبة المدارس .

1 

 

2 

 التوحد :  اضطراب طيف ن يتعرف الطالب علىأ

البرامج العالجية  -وتقيم حاالت التوحد تشخيص  -مفهومه ,اسبابه   -

 المقدمة.

1 2 

 أن يتعرف الطالب على الموهبة والتفوق : 

البرامج  -خصائص الموهوبين والمتفوقين  -مفهوم الموهبة ,التفوق ,االبداع  -

ارشادات عامه لمساعدة الطالب  -التربوية الخاصة بالطلبة الموهوبين 

 العادي .الموهوب والمتفوق داخل الصف 

1 

 

2 

 أن يتعرف الطالب على فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه: 

-مفهومها ,اسبابها , تصنيفاتها ,الخصائص العامة , التدخل العالجي والتربوي 

 ارشادات عامه للتعامل مع حاالت فرط النشاط المصحوب بنقص االنتباه.

1 

 

2 

 2 1 والطفل ذوي اإلعاقة. األسرة أن يتعرف الطالب على دور

 4 2 مناقشات وتقييم تكليفات الطالب

 2 1 اختبار نهائي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1

 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة عدد  .14
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .15
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : 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  -
دريسها لتشكل معاً عملية املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم اثلثاً  -

 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
أن يتعرف الطالب على المفاهيم االساسية في . 1 1-1

 التربية الخاصة:

والطفل  األسرة . أن يتعرف الطالب على دور2  

 ذوي اإلعاقة.

. أن يتعرف الطالب على اهم القضايا 3  

 والمشكالت في التربية الخاصة.

تكييف منهج مقدمة في التربية الخاصة بما  . 4  

 يتناسب والقدرات الفردية لذوي اإلعاقة.

. بناء استبيان للتعرف على الفئة األكثر 5   

 ى ذوي اإلعاقة.شيوعا لد

 

 المحاضرات الدراسية.

 المناقشات العلمية.

 العصف الفكري 
 التعلم الذاتي

 

االختبارات 

القصيرة                                                                    

االختبارات 

 الدورية .

التكليفات 

ألسبوعية                                                                    

االختبارات 

 النهائية 

المشروعات 

اإلنتاجية                                                           

 السجالت لتراكمية 

ملفات التقويم 

                                   الذاتي                                 

 المناقشات  الشفوية 

البورتوفيليو)حقيبة 

االنجاز(                                                           

 االختبارات األدائية 

1-2    

1-3    

 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 القدرة على التطبيق-1 2-1

 القدرة على حل مشكالت -2

 الفهم واالستيعاب-3

 التفكير االستداللي .     -

التشجيع على الحوار 

 والمناقشة.

أنشطة صفية فردية 

وجماعية لتطبيق األسس 

النظرية في مواقف 

اجتماعية وتربوية وما 

يرتبط بذلك من قراءات 

أو تشخيص مشكالت 

وتحليلها والتعامل مع 

 المعلوماتمصادر 

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 

حريرية الفصلية الت

 والنهائي

2-2    

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تنمية تقبل الطالب آلراء زمالئهم أثناء  • 3-1

 المشاركة وعرض البحوث والواجبات.

معرفة مدى استجابة الطالب للمهام التي  •

 كلفوا بها.

تكليف بعض المجموعات بعمل بحوث   •

 جماعية

تدريب  الطالب على 

العمل بشكل بناء في 

المجموعة التي ينتمي 

 إليها.

تعليم الطالب أن يكونوا 

مسؤولين عن تعلمهم 

الذاتي والذي يتطلب 

استخدام وسائل للبحث 

عن المعلومات الجديدة، 

وأساليب التحليل 

 والتقويم للمقرر.

 االختبارات 

أنشطة غير صفية  

مثل التمثيل، 

والرحالتواألنشطة 

االجتماعية 

 األخرى

 اإللقاء -

 الحوار المتبادل -

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

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

االنترنت لكي تكون  لديهم المعرفة واستخدام 

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 

الدراسي) التعلم 

 التعاوني(

البحث عبر االنترنت 

على أهم التوجهات 

الحديثة في التربية 

 الخاصة

استتتتخدام المكتبتتتة بشتتتكل 

 .دوري ومنتظم

التدريب على مهارات 

 .االتصال الفعال

 

مهارات  سيتم تقييم

التصال لدى ا

الطالب من خالل 

أوراق عمل فصلية. 

وسيتم اختبار 

المهارات الشفهية 

في التقديم الشفوي 

للموضوعات 

 المرتبطة بالمقرر

سيتم تقييم مهارات 

تقنية الطالب في 

من   المعلومات

خالل استخدام 

الحاسب والبرامج 

الحاسوبية 

وعروض البور 

 بوينت

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

 لعرض التكنولوجيا بوسائل واالستعانة العلمي

 النظر وجهة ومناقشة

التدريس النشط                                                       

 ورش  العمل 

الزيارات الميدانية .                                               

المشروعات المسحية .    

دراسات الحالة .                                                    

 التعلم التعاوني 

تدريس التشخيصي                                               ال

 العروض  العملية .

األنشطة األدائية .                                                 

المقابلة                                                                

 العروض العملية 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 لعب األدوار .

 

5-2    
 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 أثناء الفصل المشاركات الفصلية والحضور 1

2 
األسبوع  بحث قصير

 عشر الحادي

5% 

 %30 أثناء الفصل عروض بوربوينت  3

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

5 
األسبوع  االختبار النهائي

 السادس عشر

50% 

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
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(.  
 ساعتين                                           األحد                                                             -

 االثنين                                                                                                      ساعتين -   

 ساعتين                               الثالثاء                                                                          -  

 األربعاء                                                                                                       ساعتين -  

    ات (ساع 8)                                                                                          
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 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:  -1

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

 للنشر.

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

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

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

 للنشر.

. عّمان: دار   5. طاالحتياجات الخاصة(. مقدمة في تعليم الطلبة ذوي 2010)الخطيب،جمال واخرون. -2

 الفكر.

 (. مقدمة في التربية الخاصة. عّمان: دار الفكر.2010الروسان، فاروق.) - -3

 (. ضعف االنتباه والنشاط الزائد. عّمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.2015الزارع، نايف.) -4

  

 العربي للتربية الخاصةموقع العالم -

 موقع اطفال الخليج-2

 الموقع السعودي للتربية الخاصة -3

 المؤتمرات :

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

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

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

 http://www.qou.edu\arabic\indeld=3308رابط ابحاث المؤتمر : 

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

 استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الحجرات وقاعات التدريس  . -
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 استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحدات ومراكز الجامعة . -

 .التعليمية في مجال ذوي اإلعاقة البرمجيات البرامج -

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .31

 قاعات للمسرح . -                                 طالب .     30قاعات للمحاضرات تتسع ل  -

 قاعات للمكتبة .  -حجرات مصادر التعلم .                                                    -

 مركز للتشخيص المبكر .  -قاعات لألنشطة الطالبية .                                                  -

 قاعات للتدريب -لإلرشاد النفسي .                                                    مركز  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .32
 أجهزة كمبيوتر -
 داتا شو في جميع قاعات التدريس . -

 أجهزة الفجيواليزر)الكاميرا الوثائقية(. -

 أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر  .33
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .17
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .18

 االطالع على أحدث التطويرات في الجامعات االخري . -

 االختبارات الدورية والنهائية .-

 المشروعات اإلنتاجية .-

 الزيارات الميدانية . -

 التقويم الذاتي . -

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم . -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .19

 االختبارات الدورية . -االختبارات القصيرة .                         -
 االختبارات النهائية . -التكليفات المتدرجة .                            -
 النقاش مع الزمالء وتبادل األفكار.-استبانه تقييم الخاصة بالقسم .    -
عمل مسح متكامل في نهاية العام الدراسي عن ) المقررات ، طرق التدريس ، نتائج الطالب ،أساليب  -

 ونظم االمتحانات (.التقويم 
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 إجراءات تطوير التدريس: .20
 تشجيع الطالب على المشاركة والمناقشة -

 توجيه الطالب إلى البحث الذاتي عن المعلومة -

 تفعيل التقنيات الحديثة في عملية التدريس -

 تنويع أساليب التدريس -

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية -

 تشجيع نقل وتبادل خبرات التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .21
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .22
 دراسة تتبعيه ألثر التعلم . -التعلم .                                            دراسة تحليلية لنتائج  -
 معدالت الطالب . -التغذية الراجعة من الطالب وأعضاء هيئة التدريس .          -
 استبانه القسم . -السجالت التراكمية للطالب .                                           -
 السيمينارات . -
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 المدخل إلى اضطراب طيف التوحد  اسم املقرر:  

 2-0210634 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 قسم التربية الخاصة –كلية التربية  القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه (5

 2-0210634    المدخل إلى اضطراب طيف التوحد  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .77
  ساعتين . عدد الساعات املعتمدة:2 .78
 ماجستير التربية الخاصة . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .79

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

 المستوى الثاني. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .80
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .81
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .82
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .83

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

 %90 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .غغ

    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .أأأ

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
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 تعليقات:

 األهداف (6
    ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

طيف التوحد من  الضطرابيهدف هذا المقرر إلى تعريف طالب الدراسات العليا باألسس النظرية          
به. كما يهدف أيضًا إلى التعريف  االهتمامحيث األسس والمفاهيم وتاريخ نشأة هذا اإلضطراب وبداية 

بخصائص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ونسب االنتشار بين األفراد والدراسات والبحوث المتعلقة بذلك، 
طراب طيف التوحد وطرق التقويم والتشخيص ويهدف المقرر أيضَا إلى مناقشة الدراسات الحديثة حول اض

 طيفاضطراب الحديثة والبرامج التربوية وطرق التدخل المناسبة وطرق التعامل لذوي االضطرابات السلوكية و 
 في تعليم وخدمة األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد في المراكز والمدارس العامة. متساعده التي التوحد

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
يتم استخدام اساليب ووسائل لتطوير تنفيذ المقرر لتحقيق االهداف ومواكبة التطورات والمستجدات         

عن طريق  ومعرفة البرامج العالمية لالطالعمراجع اإلنترنت  المتزايد لتقنية المعلومات أو باالستخدام
المناظرة على أحدث المقررات التي تدرس في الكليات  عالمؤتمرات. واالطالحضور اللقاءات العلمية أو 

عقد شراكة مجتمعية مع مراكز و  ات الموازية.سالمقرر، وتبادل الخبرات مع المختصين في المؤس لهذا
عالم وأبحاث التوحد وتشجيع الطالب على الزيارات الميدانية لتدعيم متطلبات المقرر ومواكبة التطورات في 

  .التوحد

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أور الدراسي وصف املقر  .ص
 يتناول هذ المقرر المفاهيم والمواضيع التالية: وصف عام للمقرر:

 به.  االهتمامبداية ـ األسس النظرية الضطراب طيف التوحد من حيث األسس والمفاهيم وتاريخ نشأة اضطراب طيف التوحد و 

 ـ التعريف بخصائص األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد ونسب االنتشار بين األفراد والدراسات والبحوث المتعلقة بذلك.

ـ مناقشة الدراسات الحديثة حول اضطراب طيف التوحد وطرق التقييم والتشخيص الحديثة والبرامج التربوية وطرق التدخل المناسبة التي 
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  تساعد في تعليم وخدمة األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد في المراكز والمدارس العامة.

 اضطراب طيف التوحدوالتحديات االجتماعية التي يواجهها األطفال ذوي  اضطراب طيف التوحدـ مناقشة العمل مع أسر األطفال ذوي 

 ومناقشة مهارات الحياة اليومية.

 .اضطراب طيف التوحدتعليم المهارات األكاديمية للطلبة ذوي  ـ مناقشة الممارسات الفاعلة في

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .34
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 تعريف بمحتوى المقرر وخطته وأهدافه

 2 1 انتشارهباضطراب طيف التوحد: تعريفه ونسب  االهتمامتاريخ 

 2 1 اضطراب طيف التوحد وخصائص األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد أسباب

 2 1 طرق التدخل والبرامج العالجية المناسبة لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد

 2 1 البرامج التربوية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد

 2 1 دمج األفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وكيفية تدريسهم  

 2 1 االختبار الفصلي 

 4 2 أدوات وأساليب التقييم بالتوحد )المالحظة، المقابلة، االختبارات النفسية(

ومناقشة مهارات  اضطراب طيف التوحدالتحديات االجتماعية التي يواجهها األطفال ذوي 

 الحياة اليومية.
1 2 

 2 1 .اضطراب طيف التوحدالممارسات الفاعلة في تعليم المهارات األكاديمية للطلبة ذوي 
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مقاييس التوحد )مقياس مستويات التوحد، قائمة تقدير السلوك التوحدي، جدول المالحظات 

 التشخيصية للتوحد(

2 4 

 4 2 للرسائل العلمية والتدريب على إعداد الخطط البحثية الالزمةالتدريب على النقد الموضوعي 

 2 1 اإلختبار النهائي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .35
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .36

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .37
 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : 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  -
كل معاً عملية ليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتش: ضع طرق التقييم املناسبة ااثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
التعرف على الحقائق العلمية الخاصة التي تخدم الطالب ذوي  1-1

 اضطراب طيف التوحد.

 ان يكون الطالب قادرًا على: 

 معرفة االسس النظرية للتوحد  -
  اضطراب طيف التوحدالتعرف على اسباب  -

 التعرف على طرق التدخل والبرامج التربوية والعالجية.

  المناقشة والحوار

االختبارات،  لمالحظةا
 المناقشة

1-2    
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
1-3    

 املهارات املعرفية 2
التدخل المناسبة مع الطالب ذوي توظيف الطالب طرق - 2-1

 اضطراب طيف التوحد.

تطبيق الطالب طرق التدخل والبرامج التربوية لألطفال ذوي 
 اضطراب طيف التوحد.

 يطبق الطالب بعض مقاييس التوحد في الغرفة الصفية.-

الطالع على الدراسات ا
العالقة، األجنبية ذات 

العصف الذهني مع و

 الطالب

 والمناقشة المالحظة
 والحوار

2-2    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ن يطور الطالب شخصيته المهنية ويتحمل مسؤولية النمو الذاتي أ 3-1

التوحد، وان يكون الطالب قادرًا تجاه االفراد ذوي اضطراب طيف 
على تعلم قيمة العمل الجماعي من خالل التعليم الجماعي 

 وانماء الثقة بالنفس للطالب.والعصف الذهني، 

 ٬ تشجيع الطالب على القيادة
العصف  ٬المناقشات الجماعية

 الذهني.

 ٬المالحظة  ٬اإلشراف 

 تقويم الزميل

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أن يكون الطالب قادرا على:  4-1

 المناقشة والحوار  -
القدرة على التواصل مع االخرين وخاصة األطفال ذوي اضطراب 

 طيف التوحد.

المناقشة، الحوار، العصف 

  الذهني 

المناقشات  ٬المالحظة 

العمل  ٬والمشاركات

 الفردي والجماعي

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

 الجيد.قدرة الطالب على اإللقاء 

 .القدرة على التمثيل في مواقف مختلفة

  المناقشة والحوار

5-2    
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .38
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مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

التقييم نسبته من 
 النهائي

 %20  اختبار فصلي  1

 %10  مقابالت وزيارات وإعداد بحث  2

 %10   الحضور والغياب والمشاركة وتقديم العروض  3

 %60  االختبار النهائي  4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ
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(.  
  .الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية د استقبال

  التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو موقع عضو هيئة التدريس-د 
 الجتماعات الدورية للمرشد األكاديميد ا

 مصادر التعّلم .عع
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ( )مترجم( اضطرابات طيف التوحد: األسس والخصائص واالستراتيجيات الفاعلة. دار الفكر: عمان. 2٠١٨غالب ) ٬الحيارى

 األوتيزم. مكتبة الرشد ـ الرياض اضطرابالتدريس لذوي  استراتيجيات( 2015فكري لطيف ) ٬متولي

 التدخل. دار الفكر ناشرون وموزعون ـ عمان.المدخل إلى اضطراب طيف التوحد: المفاهيم األساسية وطرق  ٬( 2014نايف ) ٬الزارع

 الرياض–أشكاله، أسبابه، وتشخيصه، مكتبة العبيكان  .خفايا التوحد ، (2002) الشامي وفاء.

E. Amanda Boutot (2017). Autism Spectrum Disorder: Foundations, Characteristics, and Effective 

Strategies, Second Edition, Pearson UK,  

Chantal Sicile-Kira, (2014). Autism Spectrum Disorder: The Complete Guide to Understanding Autism.  

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

-دار الرشاد  االحتياجات الخاصة.األطفال التوحديون . دراسات تشخيصية وبرامجية سلسلة ذوي (  (2002عادل، عبد هللا محمد 
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 .القاهرة

 األوتيزم. مكتبة الرشد د الرياض اضطرابالتدريس لذوي  استراتيجيات( ٢٠١٥فكري لطيف ) ٬متولي

 مجال اضطراب طيف التوحد. ميع المجالت الخاصة والبحوث والدراسات العلمية العربية واألجنبية المنشورة فيج

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

-www.autism-society.org 

-www.autismuk.com 

-www.autism-pdd.net 

-International Journal of Special Education 

-The Journal of Special Education Exceptional Children 

-European Journal of Special Needs Education 

- Journal of the American Academy of Special Education Professionals 

-Journal of Special Education 

 

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

 االنترنتمصادر  -

- Data show 
 املرافق املطلوبة .غغ

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .34
 قاعات المحاضرات المجهزة بأجهزة الحاسوب وشاشات العرض. -
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35
 data showجهاز  .36
 مصادر االنترنت .37
 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل  .38
 معامل  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .23
  اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .24
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .25
 الطالب.تقييم ملف انجاز  .26
 إجراءات تطوير التدريس: .27
تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة بالمناهج،  .28

 وتحفيز طلبة المقرر على المشاركة فيها
 التغيير المستمر وفق االتجاهات الحديثة أو ما يستجد في المجال . .29
 ةالكليات المناظرة المعتمداالستفادة من خبرات  .30

: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس )مثلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب  .31
مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

 أخرى(:
 اإلجابة من قبل أعضاء القسم. )المصحح الثاني(مراجعة أوراق  .32
 .تقييم اعمال الطالب .33
 ر.مقارنة عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة مناظرة لنفس المقر .34

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .35
 .ت التحصيليةعمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارا .36
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير .37
 االجتماعات الدورية ألعضاء نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر .38
 كتابة تقرير المقرر ومناقشة ايجابيات وسلبيات المقرر  .39
 يرتقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطو   .40

 عبدالهادي الذيابيد.  اسم منسق الربانمج:

 1440-4-20 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 المقرر الدراسيتوصيف 

 

 اإلعاق  الفكري مقدم  في اسم المقرر:   

 2-0210625رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامع  ام القرى   إسم المؤسس  التعليمي : 1440-2-9 تاريخ التوصيف:

 قسم التربية الخاصة - -كلية التربية القسم: -لكلي ا

 

 الدراسي ومعلومات عام  عنهالتعريف بالمقرر  (7

 2-0210625 اإلعاق  الفكري مقدم  في . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .84

 ساعتين. عدد الساعات المعتمدة: 2 .85

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .86

 هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل 

 في التربية الخاصة أكاديمي ماجستير

 الثاالث. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: المستوى 4 .87

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .88

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .89

 مقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية التربية. فرع أو فروع تقديم ال7 .90

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: ## قاعات المحاضرات التقليدية .ههه

    

 %20 النسبة: ## التعليم اإللكتروني .ووو

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ززز

    

  النسبة:  بالمراسلة .ححح

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ططط
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 تعليقات:

 

 األهداف (8

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بالتاريخ التطوري لمفهوم وتصنيف وأسباب حدوث اإلعاقة الفكرية مع التركيز على خصائص 

بالطرق التشخيصية والعالجية باإلضافة لتعرف على الخدمات المناسبة والمناهج التعليمية واحتياجات هذه الفئة ، كما سيتم تعريف الطالب 

 والبرامج التربوية لفئة اإلعاقة الفكرية. والتدخل المبكر لذوي اإلعاقة الفكرية.

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 .خالل التوسع فى استخدام المراجع المتصل  بالمقرر تحديث محتوى المقرر بناء على التطورات الحديث  في المجال وذلك من

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ض

 دليل البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

فراد ذوي اإلعاقة  الفكرية، و يقارن ما بين التعريفات يهدف هذا المقرر الى التعرف المراحل التاريخية والتطورية  التي مر بها تعليم األ

هم القديمة والحديثة لإلعاقة الفكرية ومضامينها التربوية . و يصنف فئات اإلعاقة الفكري على حسب شدة االعاقة والقدرات التعليمية. و يف

ن فئات اإلعاقة الفكرية. و يتعرف الى أهمية برامج أبعاد التشخيص التكاملي لإلعاقة الفكرية. و يميز بين الخصائص العامة لكل فئة م

التدخل المبكر في االعاقة الفكرية. و يتعرف الى أهم النظريات في مجال اإلعاقة الفكرية. و يتعرف الى أسباب االعاقة الفكرية وطرق 

 الفكرية. اإلعاقةالوقاية منها. ويتعرف الى أهم متالزمات 

 

 تناولها:الموضوعات التي ينبغي  .39

 ساعات التدريل  عدد األسابيع قائم  الموضوعات

 2 1  أهداف المقرر ومفرداته

 4 2 مراحل تطور المفاهيم  التاريخي لمفهوم اإلعاقة الفكرية وتصنيف اإلعاقة الفكرية

 4 2 أسباب اإلعاقة الفكرية والوقاية من اإلعاقة الفكرية

 4 2 متالزمات اإلعاقة الفكرية

 4 2 التشخيص التكاملي لإلعاقة الفكرية

 4 2 خصائص األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية
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 4 2 نظريات التعلم لذوي اإلعاقة الفكرية

 4 2 التدخل المبكر  لذوي اإلعاقة الفكرية

 2 1 االختبار النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .40

 
 درول إضافي  محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريل الفعلي 

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراس   .41

 

 قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق  .42

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمس  الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

-  ً  تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة ثالثا

الحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م

 تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريط  منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرف  1

التاريخية والتطورية  التي مر بها تعليم أن يلخص المراحل  1-1

 األفراد ذوي اإلعاقة  الفكرية

االختبار النصفي  العصف الذهني

 والنهائي

أن يصنف فئات اإلعاقة الفكري على حسب شدة االعاقة  1-2

 والقدرات التعليمية.

المشاركة في  الحوار والمناقشة

المناقشات والمشاركة 

 داخل المحاضرة
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

العمل الجماعي والتعلم  يفهم أبعاد التشخيص التكاملي لإلعاقة الفكريةأن  1-3

 التعاوني

 واجبات مصغرة

محاضرات مباشرة - أن يلخص أهم مناهج وأساليب تدريس االطفال االعاقة الفكرية. 1-4

 والعروض التقديمية

مشروع  فردي عن 

 التدخل المبكر

االختبار النصفي  عرض وسائل تعليمية- الفكرية وطرق الوقاية منها.أن يتعرف الى أسباب االعاقة  1-5

 والنهائي

 المهارات المعرفي  2

 اختبارات موضوعية االستقصاء - القدرة على التطبيق 2-1

 اختبارات تحريرية- العصف الذهني- القدرة على حل مشكالت 2-2

استخدام مهارة  التعلم الذاتي- القدرة على حل مشكالت 2-3

الحاسب في العروض 

 التقديمية

 أمثلة واقعية التعلم االتعاوني- التفكير المنطقي 2-4

 مهارات العالقات الشخصي  وتحمل المسؤولي  3

التغذية الراجعة من -   توجيهات العمل الجماعي- 3-1

 الميدان

 التقييم الجماعي- تمثيل الدور- تقبل األطفال ذوي اإلعاق  3-2

 استبانة التقييم الذاتي. النمذجة- التعرف على بعض العاملين في مجال اإلعاق  الفكري  3-3

 مهارات االتصال ومهارات تقني  المعلومات والمهارات العددي  4

طرح أستاذ المادة أسئلة - القدرة على بناء اختبار 4-1

 للمناقشة العامة

تقييم مشروع الطالب 

ومدى التوافق مع 

 المعايير

طرح أستاذ المادة أسئلة - القدرة على تحليل النتائج باستخدام الحاسوب 4-2

 للمناقشة العامة

 المالحظة المباشرة

تكليف الطالب بالبحث في - القدرة على التلخيص. 4-3

االنترنت عن اإلعاقة الفكرية 

من مواقع أجنبية و عربية و 

 تدريبهم على ذلك .

 اختبارات مقالية

 (وجدت المهارات النفسي  الحركي  )إن 5
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

   غير موجودة 5-1

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلب  خالل الفصل الدراسي: .43

مهام التقويم المطلوب  )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتاب  مقال، خطاب ، تقديم  م

 شفهي، مالحظ ......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %30 الرابع   اختبار نصفي 1

 %20 السابع بحث فردي مشاركة و تكليفات فردية 2

 %50 االخير االختبار النهائي 3

4    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ف

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

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

 التفاعل الطالب مع البريد االلكتروني يوميا

 اسبوعيا( ساعات 6الساعات المكتبية )

 .المناقشات مع الطالب

 مصادر التعلّم .فف

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 (. مقدمة في اإلعاقة العقلية. عمان، دار وائل.2010الخطيب، جمال، ) .1 

 (. اإلعاقة العقلية. عمان، دار الزهراء2011ربيع، والء و الريدي، هويدة، ) .2

 اإلعاقة العقلية. عمان، دار الفكر.(. مقدمة في 2013الروسان، فاروق، ) .3

 (. اإلعاقة العقلية. عمان، دار الفكر.2010قاسم، مصطفى، ) .4

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

 http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htmملتقى التربية الخاصة                                          -

http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm
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      www.speconference.comالمؤتمر الدولي األول للتربية الخاصة                                  -

     www.sero-eg.com                                     ( JSER )مجلة التربية الخاصة والتأهيل  -

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

                                                       http://www.gulfnet.ws/vb/index.php -منتديات شبكة الخليج لذوي اإلعاقة              

     http://mentalhelp.netموقع باللغة اإلنجليزية لإلعاقة الفكرية                                                

 

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

 

 المرافق المطلوب  .قق

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية 

 والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات  .39

 قاعات تدريسية مجهزة بأجهزة كمبيوتر وشاشات عرض

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .40

 كمبيوتر متنقل، داتا شو، ألواح ذكية

 ى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إل .41

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .41

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .42

 مالحظات مسجلة من مدرس المادة

 الطالبئها استبانة يعب-

 وجهة نظر الميدان المدارس-

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .43

 زيارات اشرافية -

 تقييم عينة من اداء الطلبة-

 مقابالت شخصية

 إجراءات تطوير التدريس: .44

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
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 تبادل الخبرات مع جامعات اخرى

 حضور مؤتمرات

ال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعم .45

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

 أخرى(:

 نتائج الطلبة-

 وأهليهم ومدراء المدارس تغذية راجعة من األطفال

 مقابلة الطلبة أنفسهم

 ة لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدوري .46

 اختبار معياري -

 استبانات -

 ندوة مع الميدان. -

 

 د. ضرار القضاة اسم منسق البرنامج:

 1440-2-9 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مقدمة ىف اإلعاقة السمعية . اسم املقرر:  

 2-0210636 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الرتبية اخلاصة القسم: ة: الرتبية    لكليا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 2-0210636 السمعيةمقدمة ىف االعاقة  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2
 ماجستري الرتبية اخلاصة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

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

 % 75 النسبة: 75 قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين
    

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

 0 النسبة: 0 ابملراسلة
    

 0 النسبة: 0 تذكر أخرى
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 تعليقات:

 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الطالب  المهارات الالزمة للتعرف الصم وضعاف السمع وطرق تعليم الصم وضعاف السمع وأسباب اكساب يهدف المقرر الى 

 .االعاقة السمعية ومظاهر النمو للمعاقين سمعيا وطرق تشخيص االعاقة السمعية
)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(.  
 االخرى .مراجعة موضوعات المقرر على موضوعات المقرر المشابهة فى الجامعات 

 تنوع أساليب التقويم .  

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

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

 قرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة فى مجال التخصص. التغييرات فى محتوى الم

 استطالع رأي الطالب )نمودج الهيئة الوطنية(

   -حلقة نقاش مع الطالب حول تقويم المادة.  

 .حلقة نقاش مع اساتدة المقرر حول تقويم المادة

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي 
 وصف عام للمقرر:
 المعرفة بالموضوعات األساسية، والمهارات الالزمة الكتساب الطالب :يهدف المقرر الى 

 مفهوم االعاقة السمعية.

 بابها.سأ

 النموللمعوقين  سمعيا.ومظاهر 

  .يب التواصل مع االفراد الصمواسال

 االعاقة السمعية.تشخيص 

 .طرق الوقاية من االعاقة السمعية ورعاية المعوقين سمعيا
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 لمحة تاريحية عن رعاية وتعليم وتأهيل المعوقين سمعيا

 يفات االعاقة السمعية تعر

 ت الجهاز السمعى ومكونا

2 4 

تصنيف اإلعاقة السمعية وفقا للعمر عند اإلصابة و حسب موقع اإلصابة ، وحسب شدة 

 اإلصابة

1 2 

أسباب اإلعاقة السمعية   ونسبة انتشارها وتأثيرها االعاقة السمعية على جوانب النمو 

 المختلفة 

2 4 

 تشخيص االعاقة السمعية 

وطرق الفحص السمعى :  طريقة منعكس الرمش ، المالحظة ، الهمس ، الساعة 

الدقاقة ، واختتبار رينيه ، واختبار ويبر  ، واختبار بنج واستخدام جهاز قياس السمع ) 

 Audiometerاالديومتر 

2 4 

 أهم اختبارات الذكاء التى تطبق على المعوقين سمعيا 

 سم الرجلاختبار ر

 اختبار الذكاء المصور 

1 2 

 2 1 إختبار نصفي

 تربية وتعليم ذوى االعاقة السمعية 

 مفهوم التواصل ووظائفه واهدافه 

 طرق التواصل مع المعاقين سمعيا : 

طريقة التدريب السمعى ، و الطرق الشفهية ، وقراءة الشفاة ، وطريقة التواصل 

اليدوى ، ولغة االشارة ، والهجاء االصبعى  وطريقة التواصل الكلى ، وطريقة 

 التدريب السمعى بطريقة الفيربوتونال   وطريقة روشيستر 

2 4 

 2 1 االجراءات الوقائية والرعاية المبكرة 

 2 1 ى التأهيل السمع

 2 1 االتأهيل المهنى  للصم إعداد معلم االطفال المعاقين سمعيا

 2 1 إختبار نهائي
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة عدد 
 

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

 : 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 
دريسها لتشكل معاً عملية تعلم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم اثلثاً 

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

 Curriculum Mapة منهج املقرر خريط
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
المعرفة بالموضوعات األساسية، والمهارات الالزمة لمعلم  1-1

 التربية الخاصة والمفاهيم االساسية باالعاقة السمعية   
تكليف الطالب بتقديم  Lectures المحاضرة.

مقال وأوراق عمل 

في موضوعات 

 المقرر.
 Groupمجموعات النقاش..  المعرفة بأساسيات طرق تشخيص وقياس الفقد السمعى . 1-2

Discussion. 
 والنقاش الصفي.

عرض نماذج واقعية عن  معرفة طرق التواصل مع الصم وضعاف السمع . 1-3

 جلسات إرشادية.
 االختبار النصفي.

 املهارات املعرفية 2
أن يطبق  الطالب جميع البيانات والمعلومات المتعلقة   2-1

 والقيام بالتشخيص وتحليل بعض الحاالت.
عرض نماذج واقعية عن 

 جلسات إرشادية
 والنقاش الصفي.

ان يحلل الطالب القيام بدراسة المشكالت الخاصة بكل فئة   2-2

 واقتراح خطط وأساليب إرشادية مناسبة لها
تعليم ذاتي من خالل البحث 

في موضوعات متعلقة 

 بالمقرر.

 والنقاش الصفي.

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

 ظة المالح
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 حث الطالب على التعاون مع اآلخرين وتبادل االرء واالفكار  3-1

 يستطيع الطالب أن يتعلم ذاتيآ . 
المناقشات الجماعية 

التدريس -والمشاركات . 

 عصف ذهني  –بالتفكير 

 -المالحظة .         

 –تقويم الزميل .   

 التقويم الذاتى
المناقشات الجماعية  مهارة كتابة التقارير والمقاالت العلمية                     3-2

التدريس -والمشاركات . 

 عصف ذهني  –بالتفكير 

 -المالحظة .         

 –تقويم الزميل .   

 التقويم الذاتى
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 دراسة حالة  لتدريس للصم وضعاف السمع  خطة الطالب يضع أن  4-1

 المقدمة الخطط تقييم -

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %15 السابع اختبار فصلي أول 1

 %15 الثاني عشر اختبار فصلي ثاني 2

 تقديميةبحث ومشاركة وعروض  3
طوال الفصل 

 الدراسي
10% 

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
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 طريق البريد االلكتروني أو الجوالالتواصل عن -

 ياألكاديم االجتماعات الدورية للمرشد-

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

( تربية وعليم المعوقين سمعيا ، عمان ،: دار المسيرة للنشر 2011العزالى، سعيد كمال عبد الحميد ) 

 والتوزيع

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

 (. االعاقة السمعية . دار وائل للنشر : عمان.2003الزريقات ، ابراهيم عبد هللا فرج )

 (. سيكولوجية المعاق سمعيا . عالم الكتب : مصر2009موسى ، رشاد عبد العزيز )

االنطواء(.  -لطفل األصم ، برامج االرشاد وحل مشكالت ) العزلة(. سيكولوجية ا2010العقباوى ، أحالم )

 مكتبة االنجلو المصرية، مصر .

 ( : اللجلجة " أسبابها وعالجها " ، القاهرة : دار الفكر العربي2002سهير أمين )

Carty, B 2011, ‘Strong and proud: deaf community needs no self appointed champions’, The 

Conversation, accessed 11 April 2014,. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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 http://gulfkids.com/ar                                ذوي اإلعاقةموقع أطفال الخليج 

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

 ml664.ht-se.net/catsmktba-http://manar                     موقع منار للتربية الخاصة -

 -http://www.hearandspeak.org/index.php?id=63               موقع استمع وتكلم -

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

 . التعامل مع الصم وصعاف السمع توضح طريقة   CDاسطوانة  4

 طرق تدريس الصم وضعاف السمع توضح نماذج   CDاسطوانة  -

  http://www.hdc.com.sa/programs/3031برنامج النطق والكالم ) مركز تنمية اإلنسان (   -

كز حمزة للسمع ( برنامج تدريبات النطق والكالم  ) مر -

http://www.hamzehce.com/ar/communicate 

 
 

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

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

  قاعات الكلية

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

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 حقات نقاش حول املقرر  –عمل استبياانت 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 التدريس بعد تدريس المقرر .التقارير التي يعدها أعضاء هيئة  -

 عمليات المراجعة الدورية للمقرر مقارنة بالمعايير المرجعية -

http://gulfkids.com/ar
http://www.ssspa.org.sa/
http://manar-se.net/catsmktba-664.html
http://www.hearandspeak.org/index.php?id=63-
http://www.hearandspeak.org/index.php?id=63-
http://www.hearandspeak.org/index.php?id=63-
http://www.hdc.com.sa/programs/3031
http://www.hamzehce.com/ar/communicate
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 إجراءات تطوير التدريس:
االستفادة من استطالع رأي الطالب حول أداء أستاذ المقرر والتسهيالت اإلدارية والتقنية في تحديد نقاط -

ية المهنية التي تتيحها الجامعة والكلية حول تحسين القوة والضعف في عمليات التدريس وكذلك برامج التنم

 مهارات التدريس .

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

 السابق وطرح الحلول المناسبة لها .

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

 

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

 

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 التعلممقدمة في صعوبات اسم المقرر: 

 2-0210635 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى   اسم المؤسس  التعليمي : 1440-2- 7 تاريخ التوصيف:

 قسم التربي  الخاص  -    التربية  :-لكلي ا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عام  عنه (9

       2-0210635مقدمة في صعوبات التعلم                   . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .91

 ساعتين . عدد الساعات المعتمدة: 2 .92

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .93

 البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه 

 تربية الخاصة الماجستير  

 (    الثالث)  . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .94

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .95

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .96

 ن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يك7 .97

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ييي

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ككك

    

تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .للل

 √ اإلنترنت(
 %100  النسبة:

    

  النسبة:  بالمراسلة .ممم

    

  النسبة:  تذكرأخرى  .ننن
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 تعليقات:

 

 األهداف (10

 ما هدف المقرر الرئيس؟-1

 ينبغي بعد دراسة هذا المقرر أن يكون كل طالب  قادرا على:.

 أن يتتبع الطالب التطور التاريخي لمجال صعوبات التعلم .

 أن يصنف الطالب صعوبات التعلم بعدة تصنيفات .

 صعوبات التعلم .أن يحدد الطالب األسباب المؤدية إلي 

 أن يعدد الطالب خصائص ذوي صعوبات التعلم .

 أن يتعرف الطالب علي آليات الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم .

 أن يقارن الطالب بين المداخل المختلفة لتفسير صعوبات التعلم .

 أن يحدد الطالب آليات وأساليب تشخيص صعوبات التعلم .

 لعالجية لذوي صعوبات التعلم .أن يستخدم الطالب البرامج ا

 أن يتعرف الطالب علي االستراتيجيات التدريسية لذوي صعوبات التعلم .

 . أن يتعرف الطالب علي دور األسرة لدي ذوي صعوبات التعلم .10

لتطوير وتحسين المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، -يتم تنفيذها -اذكر بإيجاز أي خطط -2

 والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

ل التوسع فى استخدام المراجع المتصلة بمقرر نظريات النمو تحديث محتوى المقرر بناء على التطورات الحديثة في المجال وذلك من خال

 المهني

 . مجال صعوبات التعلم . إعداد بحوث ميدانية تطبيقية في

 الزيارات الميدانية للمدارس التي يتوفر فيها غرفة مصادر تعلم ، وفيها أطفال من ذوي الصعوبات.

 ربية واألجنبية ( . تتبع مفردات المقرر في أحدث اإلصدارات الدورية ) الع

 .لتحسين العملية التعليمية بالمقرر نارات ألعضاء القسم يعقد سم

 إجراء مراجعة دورية على آخر المستجدات في مجال صعوبات التعلم. 

 ) قضايا معاصرة في تشخيص صعوبات التعلم ( . لإضافة بعض الموضوعات إلي محتوي المقرر مث

 تدريب الطالب علي كيفية إعداد األدوات التشخيصية لصعوبات التعلم .
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 تدريب الطالب علي كيفية استخدام البرامج العالجية لدي ذوي صعوبات التعلم .

 التواصل الفعلي مع معلمي المرحلة االبتدائية داخل المدارس .

 ميذ ذوي صعوبات التعلم .التواصل مع أسر التال

 استخدام الحاسوب في مجاالت التصنيف والتشخيص في مجال صعوبات التعلم .

 معرفة اتجاهات الطالب نحو هذا المقرر والصعوبات التي قد تواجههم والعمل على معالجتها

 .Data showلي والـاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عرض مفردات المقرر. مثل/ البوربوينت والحاسب اآل

 تحديث مصادر التعلم بالنسبة للمقرر بشكل منتظم.

 مقارنة مفرداته بما يتم تقديمه بهذا المجال في أقسام أخرى محلية وإقليمية.

 تشجيع الطالب للرجوع الي االبحاث التي أجريت في هذا المجال

ها المستخدمة في النشرة التعريفية )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسوصف المقرر الدراسي  .ط

 أودليل البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

اهيم ومصطلحات صعوبات التعلم وتطورها التاريخي وأسبابها وتصنيفاتها وخصائص الطالب من ذوي صعوبات التعلم مفيتناول هذا المقرر 

  وآليات الكشف المبكر عنهم وأساليب تشخيصهم والبرامج العالجية واالستراتيجيات الوقائية والتدريسية لهم. 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .44

 ساعات التدريل  عدد األسابيع الموضوعاتقائم  

 2 1 مفاهيم ومصطلحات صعوبات التعلم .

 2 1 التطور التاريخي لصعوبات التعلم .

 2 1 أسباب صعوبات التعلم.

 2 1 خصائص ذوي صعوبات التعلم .

 2 1 تصنيف صعوبات التعلم.

 4 2 آليات الكشف المبكر عن ذوي صعوبات التعلم .

 4 2 المداخل النظري  لتفسير صعوبات التعلم .

 4 2 أساليب حديث  في تشخيص صعوبات التعلم .

 4 2 البرامج العالجي  لذوي صعوبات التعلم .
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 4 2 االستراتيجيات الوقائي  و التدريسي  لذوي صعوبات التعلم .

 2 1 االختبار النهائي

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .45

46.  

 
 درول إضافي  محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريل الفعلي 

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:-عدد ساعات الدراس   .47

 ساعات10    

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .48

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمس  الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون أوالً  -

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً المستهدفة وطرق  : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقررثالثا

جال من تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل م

 مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريط  منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 المعرف  1

التعرف علي كافة الجوانب األكاديمية والتربوية والنمائية  • 1-1

 واالنفعالية والتشخيصية لذوي صعوبات التعلم .

 

التعلم الفردي                                                                                     - 

 التعلم التعاوني . -

لعب األدوار .                                                                                   -

 النمذجة . –

االختبارات القصيرة .                                                                    -

 االختبارات الدورية . –

التكليفات األسبوعية .                                                                      -

 االختبارات النهائية .  –
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

                                                              التدريس التشخيصي .        -

 التدريب الميداني                                                                        –

التدريس الدقيق                                                                          -

 المحاضرة . –

الحوار والمناقشة                                                                       -

 العصف الذهني   -

ورش العمل .                                                                                  -

 التعلم عن بعد . –

                                              األنشطة والمشروعات .                    -

 العروض العملية –

المشروعات اإلنتاجية .                                                                     - 

 السجالت التراكمية .  –

                                                                    ملفات التقويم الذاتي . - 

 المناقشات  الشفوية .  –

البورتوفيليو)حقيبة االنجاز( .                                                            -

 االختبارات األدائية –

ائية التعرف علي البرامج العالجية واالستراتيجيات الوق - 1-2

 والتدريسية لذوي صعوبات التعلم.

التعلم الفردي                                                                                     - 

 التعلم التعاوني . -

لعب األدوار .                                                                                   -

 لنمذجة .ا –

التدريس التشخيصي .                                                                      -

 التدريب الميداني .                                                                          –

                               التدريس الدقيق .                                              -

 المحاضرة . –

الحوار والمناقشة .                                                                           -

 العصف الذهني .  -

ورش العمل .                                                                                  -

 لم عن بعد .التع –

األنشطة والمشروعات .                                                                  -

 العروض العملية .                                                                      –

 

                     االختبارات القصيرة .                                               -

 االختبارات الدورية . –

التكليفات األسبوعية .                                                                       -

 االختبارات النهائية . –

المشروعات اإلنتاجية .                                                                      -

 لسجالت التراكمية .ا –

ملفات التقويم الذاتي .                                                                      -

 المناقشات  الشفوية . –

البورتوفيليو ) حقيبة االنجاز  - 

                                                            . )

 االختبارات األدائية –

 
   المهارات االدراكية

 المهارات المعرفية 2

القدرة على الفهم والتذكر .                                                               - 2-1

 القدرة على التحليل . -

القدرة على التطبيق .                                                                      -

                   التعلم الفردي .                                                  -

 التدريس المصغر .  –

التعلم التعاوني .                                                                     -

االختبارات القصيرة .                                                              -

 االختبارات الدورية .  –

التكليفات األسبوعية .                                                               -
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 القدرة على التركيب . -

القدرة على حل المشكالت .                                                              -

 القدرة على التنبؤ . -

                                                      القدرة على االستقراء .                -

 القدرة على التلخيص . -

القدرة علي المقارنة والتصنيف .                                                            -

 القدرة علي التصور . –

 لعب األدوار . –

ورش العمل .                                                                         -

التكليفات  -العصف الذهني –

سبوعية .                                                              األ

 التدريس التشخيصي . –

التدريس الدقيق .                                                                     -

 الزيارات الميدانية . –

                          األنشطة والمشروعات .                                   -

 الحوار والمناقشة –

 االختبارات النهائية . –

                                               المناقشات الشفوية .                   - 

 المالحظة الميدانية . –

األنشطة البحثية .                                                                         -  

 السجالت التراكمية . –

2-2    

 مهارات العالقات الشخصي  وتحمل المسؤولي  3

االنتماء للجماعة .                                                                          - 3-1

 تكوين الصداقات .  -

القدرة علي التعلم الذاتي .                                                                  -

 المشاركة المجتمعية . -

                                                 االعتماد علي النفس .            -

 المسئولية الشخصية واالجتماعية .  -

احترام ملكية اآلخرين .                                                                    -

 مساعدة اآلخرين .  -

 

                      التعلم التعاوني .                                            -

 النمذجة . –

األنشطة  الصفية .                                                                 -

 لعب األدوار. –

الحوار والمناقشة .                                                                 -

 ورش العمل . –

                                                            الزيارات الميدانية .     -

 حل المشكالت .  -

 

االختبارات السوسيومترية .                                                    -

 مدى تماسك الجماعة  –

التوافق النفسي .                                                        اختبارات-

 التعلم التعاوني . –

بطاقات المالحظة  -

                       السوسيومترية .                       

 المشروعات الجماعية .–

تقارير الزيارات الميدانية .                                                        -

 االهتمام بمشكالت الزمالء .        –

3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقني  المعلومات والمهارات العددي  4

  -مهارات التذكر العددي .                                          - 4-1

 االستنتاج العددي .

التواصل مع اآلخرين .                                                 -

 مهارة االستماع . -

مهارة الحديث .                                                           -

 خيص .مهارة التل -

مهارة التفسير والتحليل .                                               - -

 المهارات األساسية .  -

                                                        التعلم الفردي .            -

 التعلم التعاوني . –

المناقشة  والحوار .                                                               -

 لعب األدوار . –

  حل المشكالت .                                                                  - 

 ورش العمل . –

الزيارات الميدانية .                                                                 -

 استخدام الحاسوب .    -

                                االختبارات السوسيومترية .                              -

 االختبارات القصيرة . –

التكليفات األسبوعية .                                                                       -

 االختبارات الدورية . –

          االختبارات النهائية .                                                               -

 التحليالت اإلحصائية . –

المناقشات الشفوية .                                                                           -

 بطاقات المالحظة . –
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريل للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

مهارة استخدام االنترنت .                                              -

 مهارة التطبيق . -

 ( . (SPSSمهارة استخدام الحزم اإلحصائية  -

.                                                                               اختبارات األداء -                                                       الحزم اإلحصائية . –

   لميدانية .البحوث ا –

4-2    

 (وجدت المهارات النفسي  الحركي  )إن 5

 -مهارات اإلدراك الحسي للمثيرات المحيطة .               - 5-1

 مهارات التركيز واالنتباه .

 -مهارات التهيؤ الحركي .                                       -

 مهارات استخدام اليدين في التدريس الحركي .

  -مهارات األيدي المسيطرة .                                     -

 الحركات الكبيرة .

 -  التتابع المكاني .                                                     -

 الذاكرة قصيرة المدى .

التدريس النشط .                                                    -

 ورش العمل . –

الزيارات الميدانية .                                                -

 المشروعات المسحية . –

            دراسات الحالة .                                         -

 التعلم التعاوني .  –

التدريس التشخيصي .                                               - 

 العروض العملية . –

األنشطة األدائية .                                                  - 

 لعب األدوار . –

 

المقابلة .                                                                -

 اختبارات العروض العملية  –

االنتباه والتركيز .                                         

 رات  التتابع .اختبا –

اختبارات الذاكرة قصيرة  -

المدى .                                   

 مالحظة األيدي المسيطرة . –

اختبارات التهيؤ الحركي .                                              - 

 مالحظة الحركات الكبيرة .     –

 

 جدول مهام تقويم الطلب  خالل الفصل الدراسي: .49

مهام التقويم المطلوب  )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتاب  مقال، خطاب ، تقديم  م

 شفهي، مالحظ ......الخ(

األسبوع المحدد 

 لتسليمه

 نسبته من التقييم النهائي

األسبو • االختبار الفصلي  • 1

ع 

 الثامن

• 20% 

األسبو • مشروع فردي ومشروع جماعي مع  تقديم المشروع                              • 2

ع 

الرابع 

 عشر

• 20% 

طوال  • االنتظام بالحضور  • 3

الفص

ل 

الدراس

• 10 % 
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 ي

األسبو • االختبار النهائي  • 4

ع 

الساد

س 

 عشر

• 50 % 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ق

 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

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

 للطالب عند الحاضرة االنتظام في الساعات المكتبية المعلنة، باإلضافة الى ترتيب ساعات خاصة

 الدعم الطالبي من قبل أعضاء هيئ  التدريل من خالل: ➢

 . ( ساعات  8ساعتين في كل يوم من األحد إلى األربعاء )ألعضاء هيئ  التدريل بالقسم  الساعات المكتبي  ➢

 إلرشادهم .اإلرشاد األكاديمي للطالب من خالل إشراف كل عضو هيئ  تدريل على مجموع  من الطالب  ➢

 تقديم نماذج تدريبي  على االختبارات الفصلي  ➢

 

 

 هـ .مصادر التعلّم

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 . عمان، دار المسيرة.صعوبات التعلم النظري والتطبيقي(. 2015الوقفي، راضي )

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

(. صعوبات التعلم النظرية والممارسة. عمان، دار 2015البطاينة، اسامة، الخطاطبة، عبدالمجيد، السبايلة، عبيد، الرشدان، مالك )

 المسيرة.

 (. تربية وتعليم ذوي صعوبات التعلم. عمان، دار المسيرة.2010الغزالي، سعيد )

الت التعلم ، ترجمة رضا الجمال ، إبراهيم الزريقات ،دار الفكر ، عمان ، ( : تدريس الطلبة ذوي مشك 2008سيسيل ميرسير )  -

 األردن .

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 2012/11/12مؤتمر التوجهات العلمية الحديثة في التربية الخاصة ، الذي عقد في عمان بتاريخ 
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 http://www.qou.edu/arabic/index.jsp?pageId=3308 رابط ابحاث المؤتمر :

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

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

google 

Eric                                                                                                                proudest   

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

 استخدام شبكة االنترنت داخل جميع الحجرات وقاعات التدريس  . -

 ات ومراكز الجامعة .استخدام أنظمة التواصل مع كافة وحد -

 صعوبات التعلم.التعليمية في مجال ذوي  البرمجيات البرامج -

 المرافق المطلوب  .كك

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات الدراسية 

 المتاحة، وغيرها(:والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .42

 قاعات للمسرح . -طالب .                                        30قاعات للمحاضرات تسع 

 ت للمكتبة . قاعا -حجرات مصادر التعلم .                                                      -

 مركز للتشخيص المبكر .  -قاعات لألنشطة الطالبية .                                                     -

 قاعات للتدريب .   -مركز لإلرشاد النفسي .                                                        -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .43

 أجهزة الفجيواليزر)الكاميرا الوثائقية(.  -أجهزة كمبيوتر                         -

 قاعة مجهزة بشاشة عرض أو السبورة الذكية.-داتا شو في جميع قاعات التدريس . -

 إذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً  .44

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .47

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 تفاعل الطالب ومناقشتهم داخل الغرفة الصفية.

 ه من حيث ) المحتوي ،طرق التدريس ، تقييم عضو هيئة التدريس (.تقرير من الطالب عن المقرر بأكمل

 االطالع علي احدث التطويرات في الجامعات االخري . -

http://www.icdr.org.sa/ar
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 االختبارات الدورية والنهائية .-

 اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم .

 التقويم من خالل المشاركات واألنشطة التي يعدها الطالب -

 المشروعات اإلنتاجية . -خالل اختبار يتم عقده في منتصف الفصل الدراسي  التقويم الدوري من -

 التقويم النهائي للمقرر   والمعلم من الطلبة-التقويم الذاتي .     -الزيارات الميدانية .              -

 مياستمارات التقييم من قبل الطالب والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادي

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .48

 استبانة من قبل عضو هيئة التدريس للطالب للتعرف على أراءهم ومقترحاتهم حول سبل تجويد المقرر.

 هائية االختبارات الن -التكليفات المتدرجة .          -االختبارات الدورية .   -االختبارات القصيرة .    -   

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .49

 التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. -   يثة المتصلة بالمقررالتوسع فى استخدام المراجع الحد

   تطبيق وسائل التعلم االلكتروني. -   توفير األدوات الحديثة الالزمة للتعلم. 

 تبادل الخبرات الداخلية والخارجية لتقديم بعض مفردات المقررات  -

 لى البحث الذاتي عن المعلومةتوجيه الطالب إ-        تشجيع الطالب على المشاركة والمناقشة

 تنويع أساليب التدريس-      تفعيل التقنيات الحديثة في عملية التدريس

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية

 تشجيع نقل وتبادل خبرات التدريس الفعال بين أعضاء هيئة التدريس

 مراحل الحضانة والتعليم االبتدائي .االهتمام بمحتوي إعداد المعلم في 

 التركيز علي التنمية المهنية المستدامة للمعلم الخريج .

 االهتمام بمضمون محتوي العملية التعليمية وليس الشكل .

 اشتقاق معايير محلية )عربية ( لجودة التعليم بدال من المعايير الغربية .

 م تناقش احتياجات المقرر.ورش عمل متتابعة بين أعضاء هيئة التدريس بالقس

 دعوة للمناقشة مع أعضاء من أقسام أخري ذات العالقة في حلقة نقاش وحوار .

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .50
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 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من

 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 .-الدورية .                               االختبارات -

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .51

 المقارنة مع برامج ومراجع الجامعات االخرى.-    االطالع على أحدث االصدارات المتعلقة في الموضوع. -

نظرهم حول األفضل -متابعة مدى تقدم الطلبة وكيفية تجاوبهم مع المادة العلمية التي تقدم في البرنامج واستقصاء وجهات  -

 المقرر. وكيفية تجنب أية ثغرات يعبرون عنها حول تدريس موضوعات

 دراسة تتبعيه ألثر التعلم . -دراسة تحليلية لنتائج التعلم .                                              -

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

 يمينارات .الس  -استبانه القسم .         -السجالت التراكمية للطالب .         -

 

 

 

 

 

 

 

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