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 منوذج وصف املقرر
 

 القسم الكلية املؤسسة التعليمية
 

 جامعة الملك سعود
 

 التربية
 

 التربية الخاصة
 . 

الساعات  مسمى املقرر ورمزه ورقمه 
 املعتمدة

 عضو هيئة التدريس املستوى

خاص(البرامج التربوية الخاصة  253)
 بصعوبات التعلم

  الثاني ساعات 3

 

 التعريف باملقرر واملعلومات العامة 
    :أهداف املقرر -1

فهوم البرامج التربوية الخاصةة ااسسةو االمبةادل التةي يقةوم إلمام الطالب/ الطالبة بم يهدف هذا المقرر إلي    
عليها، ااتخاذ القرارات التربوية في برنامج الطالب الفردي، ااستراتيجيات بناء المناهج االبرامج التربوية الفردية  

 للطالب من ذاي صعوبات التعلم ، اكيفية تصميم المواد التعليمية، تقييم البرامج التربوية.
 املقرر وصف- 2
 

عدد  الموضوع اسسابيع
 اسسابيع

ساعات 
 االتصال

 3 1 تعارف اتمهيد اتبصير بخطة المقرر اأهدافه اسال
 3 1 اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج االدعم التربوي المطلوب الثاني

 3 1 آليات الوصول إلى المناهج العامة اأساليب تحقيقها الثالث
 3 1 لى الفرد الطالب )الخطة التربوية الفردية(التخطيط المبني ع الرابع

 3 1 تقييم البرامج  امخرجات التعلم الخامو

 3 1 إعداد بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطالب السادس

 3 1 توفير الدعم التربوي االقرارات التربوية المالئمة السابع

 3 1 لشاملةاستراتيجيات التدريو  الفاعلة التي تعمل في الفصول ا الثامن

 3 1 تأسيو شراكة بين المدرسة  ااسسرة في التربية االتعليم التاسع
 3 1 التدريو الوظيفي للمحتوى اسكاديمي   العاشر  

 3 1 تعديل المناهج اإشراك الطالب في النشاطات الحادي عشر

 3 1 توظيف التكنولوجيا في تعليم المناهج للطالب ذاي صعوبات التعلم الثاني عشر



 

 ااجبات المقرر/ المشاريع/ عناصر التقييم: -3
 اختبار تحصيلي. -                   عرض. -
اصف لكيفية تقديم المقرر ) مثال: محاضرة، مناقشة، دراسة حالة(  االتكنولوجيا التي يستخدمها عضو  -4

 هيئة التدريو لتقديم المقرر:
 المناقشة االحوار .    -           المحاضرة . -
 اصف للتكنولوجيا التي يطلبها عضو هيئة التدريو من الطالب أستخدمها أثناء المحاضرة: - 2
 السبورة الذكية. -                       لعراض التقديمية.ا-
 

 وتوزيع الدرجات الجدول الزمني لمهام التقويم

رقم 
 التقييم

مقالة، أا زيارة ميدانية ، تصوير ، طبيعة مهمة التقييم  )مثال: 
 اختبار قصير، أا مشراع جماعي، أا اختبار فصلي... الخ

اسسبوع 
 المستحق

 النسبة الدرجة 

  اختبارات فصلية 1
طوال الفصل 

 الدراسي

 
06 

 

 
 إعداد مقابالت ، زيارات ، تصوير، إعداد بحث  5 06%

 المشاركة ،عراض تقديميةا  ،الحضور االغياب 3
 %46 46 السادس عشر االختبار النهائي 4

 مصادر التعلم

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:  – 1

 التالية يمكن االستعان بالمراجع

التعليم  -طبيعتها  -مفهومها  -صعوبات التعلم  ( .7002) وي -كوفمان -ليود -هاالهان  -

 . دار الفكرالعالجي

 . دار الفكر )مترجم(تدريس الطلبة ذوي مشكالت التعلم- ( .7002) سيسيل –ميرسر  -

دراسات عربية وأجنبية حديثة مستمدة من المجالت المتخصصة في مجال صعوبات  -

 مالتعل

 المراجع األساسية:  – 7

 الكتب والمراجع الموصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(: – 3

      ب،يددددد  ببا ب،فبيدددددم  ددددد  ب،ددددد      ب  ددددد  3002عبددددداب، عبدا عباب،أبيددددد   أددددد  )
 ب،أظ  م  ب، شف ي م  بإل كأا  م  اب  ب،  بء ،اأ ب ب،طببعم  ب،أش 

 ب  انا عمبن  اب  ب،فك (  ي  ببا ب،      3003اب، ح     عا ا محما عب 

الثالث عشر 
 الرابع عشر

تحقيق الوصول إلى المنهج العام : اتخاذ القرارات اتصميم المناهج 
 5 التعليمية

0 

 3 1 مناقشات اتقييم تكليفات الطالب  الخامو عشر

 42 12 المجموع



     دددددا    ب طفدددددبا   ل يددددد  ببا ب،ددددد      ددددد  ب،يدددددف       3003 ب أب أددددد ا  ددددد  بن   )
ب، با م    جمددددم  ب، دددد طب لا عبدددداب،    ا ب دددد د ا عبدددداب،    ا ك دددد ا محمددددا(  ب مددددب با 

 . ب،  ب م ب،م حاةا اب   اب  ب،ق  

 مناهج وأساليب تدريس  ماداي ا  لايدا  ( : 7001ارون ، صالح )الروسان ،فاروق ، ه

 مكتبة الصفحات الذهبية .    .   ليومية لذوي  لفئاا  لخاصة
 

 شاكرين لتعاونكم
 جلنة اجلودة

 


