
 اململكة العربية السعودية

 اجمللس األعلي للتعليم

 

 

 اهليئة الوطنية للتقويم واالعتمبد األكبدميي
 توصيف املقرر

 إدارة وتنظيم برامح الرتبية اخلبصة
 خبص 560

 الثبلثاملستوى 
 



 منوذج وصف املقرر
 

 القسم الكلية املؤسسة التعليمية
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 وتوزيع الدرجات لجدول الزمني لمهام التقويما

 

 ( مصادر التعلم 

 ًَكٍ االعخعاَت بانًشاجع انخانُت

 الكتاب )الكتة( الرئيسة المطلوتة: -1

ظًُُت نًعاهذ وبشايج انخشبُت انخاصت (. انقىاعذ انخ2002ُاألياَت انعايت نهخشبُت انخاصت .)

 بىصاسة انًعاسف.وصاسة انخشبُت وانخعهُى : األياَت انعايت نهخشبُت انخاصت.

http://www.se.gov.sa/AboutUs.aspx 

      ( اعخقصاء آساء انًذ ساء وانًعهًٍُ  2002انعبذانجباس، عبذانعضَض ، ويغعىد ، وائم.)

  -يشكض انبحىد انخشبىَت ، كهُت انخشبُت ، جايعت انًهك ععىد فٍ انًذاسط انعادَت َحى انذيج. 

  (. ٌ (. دنُم انًششف انخشبىٌ فٍ يجال انخشبُت 2005انعبذانجباس، عبذانعضَض ،وآخشو

 ححج انطبع(.0انخاصت  انخاصت. وصاسة انخشبُت وانخعهُى : األياَت انعايت نهخشبُت

 

  

 



(. أبجذَاث اإلداسة 2022نجًاعٍ )هُذ يحًىد يشصا  وهُُه يحًىد يشصا ،  و سَى ا -

ٌ: حطبُقاث فٍ يجال إداسة انخشبُت انخاصت . داس انُاشش انذونٍ  واإلششاف انخشبى
 : الموصى تهاالمراجع  – 2
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 انكخب وانًشاجع انًىصً بها  ) انذوسَاث انعهًُت، انخقاسَش... انخ( )َشفق قائًت بزنك(: – 3

 
 (2003انعبذانجباس، عبذانعضَض.)   ، انبشايج انخذسَبُت انالصيت نًعهًٍ انخشبُت انخاصت

، انجًعُت انغعىدَت نهعهىو انخشبىَت وانُفغُت : جايعت انًهك انُفظ سعانت انخشبُت وعهى
 .279-22،239ععىد. 

 (انخعشف عهً يذي يالئًت انًباٍَ انًذسعُت نهخاليُز 2002انعبذانجباس، عبذانعضَض .)
 روٌ اإلعاقت 

انحشكُت .دساعت يقذيت نهًؤحًش انقىيٍ انثايٍ " يعا ... عهً طشَق انذيج انشايم نزوٌ      
 خُاجاث االح

 .24/20/2002انً  22/20انخاصت فٍ انىطٍ انعشبٍ" ، انقاهشة      
 ( اعخقصاء آساء انًذ ساء وانًعهًٍُ  2002انعبذانجباس، عبذانعضَض ، ويغعىد ، وائم.)

فٍ انًذاسط انعادَت َحى انذيج. يشكض انبحىد انخشبىَت ، كهُت انخشبُت ، جايعت انًهك 
 (.   280سقى )  -ععىد 

 

 
 


