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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات ٣   المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 الثالث 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 
 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 
 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 ٪100 ساعات 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 0 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 45 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتتذكار، للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تحقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

ت، التصنيف تتضمن مفردات المقرر تعريف اإلعاقة مع عرض تاريخي لتطور خدمات الرعاية النفسية والطبية لتلك الفئا
لى كل فئة، التعرف ع  األسباب وطرق الوقاية ومحكات والخصائص المعرفية والنفسية والسلوكية واالجتماعية لكل فئة،

النفسي في  ياالختصاصة للتدخل، االحتياجات الخاصة ورعايتها مع إيضاح دور التشخيص المبكر وأهميته، الفترات الحرج
حتياجات الخاصة إرشاد ذوي الفئات الخاصة وأسرهم، مع بيان األسس األخالقية للعمل مع تلك الفئات. الفئات من ذوي اال

قون بصرياً، المعاقون سمعياً، التي يشملها المقرر : المتفوقون عقلياً )ويشمل التفوق والموهبة واإلبداع(، المعاقون ذهنياً، المعا
ً المعاقون حركي  .اً، المعاقون صحياً، المعاقون دراسياً، المعاقون سلوكيا وانفعاليا واجتماعيا وثقافيا

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ة لتقديم يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعلم نفس الفئات الخاصة وخصائص تلك الفئات، والوسائل، والطرق المختلف
في رعاية الفئات  الخدمات النفسية والتربوية والتعليمية لكل فئة باإلضافة إلى التطرق لمسببات اإلعاقة واالتجاهات الحديثة

 الخاصة. 
 

 

 قرر:للممخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 1ع التطور التاريخي لرعاية المعاقين ودور اإلسالم فيه . الطالب عرفتيأن  1.1

 6ع أهمية التدخل المبكر وبرامجه. الطالب يذكرأن  1.2

اصاااة خأهمية اإلرشااااد النفساااي ألسااارل الطفل المتخلف عامة وأهميته للمتخلف  الطالب يتذكرأن  1.3
 وطرق اإلرشاد النفسي المناسبة له.

 6ع

  المهارات 2

 1م التدخل المبكر لمنع حدوث اإلعاقة . شكالأل تصوراالطالب  صمم يأن  2.2

 2م بين الخصائص العامة لفئات اإلعاقة.  الطالب يميزان  2.3

  الكفاءات 3

ميع داخل أن يقيم الطالب عالقات اجتماعية ومهنية أساااااااسااااااها التفاهم واالحترام المتبادل مع الج 3.1
 المؤسسة

 1ك

 3ك فئات الخاصة. في رعاية الالنفسية والتربوية والتعليمية تقديم الخدمات في الطرق أن يساهم الطالب  3.3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 التطور التاريخي لرعاية المعاقين /الفصل األول  1

 3 مفهوم التعرف واستراتيجياته وبرامجه  /الفصل الثاني 2

 3 التأهيل الشامل /الفصل الثالث  3

 6 التخلف العقلي /الفصل الرابع  4

 6 اإلرشاد النفسي ألسرل الطفل المتخلف والمتخلف /الفصل الخامس  5

 6 اإلعاقة البصرية  /الفصل السادس 6

 3 اإلعاقة السمعية /سابعلالفصل ا 7

 6 اإلعاقة الحركية /الفصل الثامن 8

 6 صعوبات التعلم /الفصل التاسع 9

10 
 التفوق العقلي /الفصل العاشر

 دور األسرل في الكشف عن الموهبة وتنميتها ورعايتها
3 

 3 االنفعاليةر االضطرابات /الفصل الحادي عش 11
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  المجموع

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 التطور التاريخي لرعاية المعاقين أن يتعرف الطالب 1.1
 ودور اإلسالم فيه .

 المحاضرات الدراسية
 

 االمتحانات التحريرية

  المناقشات العلمية أهمية التدخل المبكر وبرامجه.أن يذكر الطالب  1.2
 المناقشات أثناء المحاضرل

أهمية اإلرشااااااد النفساااااي ألسااااارل  أن يتذكر الطالب 1.3
ته للمتخلف خاصااااااااة  مة وأهمي عا الطفل المتخلف 

 وطرق اإلرشاد النفسي المناسبة له.

  العصف الذهني
 المناقشات أثناء المحاضرل

 المهارات 2.0

أشاااااكال التدخل المبكر أن يخطط الطالب تصاااااورا  2.1
 لمنع حدوث اإلعاقة .

 التعليم التعاوني.
 

 
 التعليم التعاوني

بين الخصاااااااائص العامة لفئات   الطالب يقارنان  2.2
 اإلعاقة.

 االمتحانات التحريرية التعليم التعاوني

 الكفاءات 3.0

أن يقيم الطالب عالقات اجتماعية ومهنية أساااااسااااها  3.1
التفاااااهم واالحترام المتبااااادل مع الجميع داخاااال 

 المؤسسة

 تقييم األقران  التكليف بالعمل الجماعي

النفسية تقديم الخدمات في الطرق أن يساهم الطالب  3.3
 في رعاية الفئات الخاصة. والتربوية والتعليمية 

 تقييم األقران لعب األدوار وتبادلها

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 اسبوعيا المناقشة لمفردات المواضيع  1

 %20 6 االختبار الشهري األول 2

 %20 10 االختبار الشهري الثاني 3

 %10 اسبوعيا مواضيع االلقاء الجماعية  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

كاديمي للطالب اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشاد األ

 لذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(:ا -الساعات المكتبية –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 تي:يوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد واجراءاته اآل

 نظام األكاديمي يتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحذف  عملية التستتتتتجيل ويناقا فيها الطالب  بداء مبرراتومجاالت العمل المتاحة للتخصتتتتتا، كما يتابع المرشتتتتتد 

 وا ضافة بما يتناسب مع وضعه ومتطلبات الدراسة في القسم.

 وفق كل حالة. وتقدم لجنة ا رشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

 ،رشتتتاد ويوجد دعم ومتابعة كذل  من عمادإل شتتت ون الطالب بشتتت ن اال يتضتتتمن هيكل الكلية وحدإل لإلرشتتتاد األكاديمي

 األكاديمي والمهني.
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  ون الطالب يقدم قسم علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدإل االرشاد النفسي تحت عمادإل ش

 .تحويل الحاالت لهاوهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات 

 جتماعي ويوجد بالجامعة كذل  وحدإل ارشتتتتاد اجتماعي تحت عمادإل شتتتت ون الطالب، وتعمل الكلية كذل  على الدعم اال

 .من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادإل من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 ت التي درستتتتتها الطالب، أثناء الخبرات الميدانية لت كيد التكامل بين المقررا تتولى وحدإل التربية الميدانية متابعة الطالب

ية الت ياق الحقيقي للتطبيق، وستتتتتتيتبنى البرنامج مفهوم الخبرات الميدان ي ستتتتتتترتبط وتقليا الفجوإل بينها وبين الستتتتتت

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

 .ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب .كما يخصا عضو هيئة التدريس    

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

  للمقرر المرجع الرئيس

 المساندةالمراجع 

 ( سيكولوجية األطفال غير العاديين. عمان: دار الفكر.1996الروسان، فاروق.) 

  (. سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم. 1417)عبد المطلب القريطي
 القاهرل: دار الفكر العربي.

 ( تربية غير العاديين وتعليمهم. القاهرل: مكتبة زه2011سليمان، عبد الرحمن.) راء
 الشرق.

 ( سيكولوجية األطفال ذوي الصعوبات التعليمية. عمان: دار و2002راشد، عدنان.).ائل 

 ( ،ترجمة الشخص، عبد العزيز & أيوب، عبد 1930ستيوارت، جاك )
 (.اإلعاقة العقلية.الكويت: دار الفالح.2000العزيز)

 (  مدخل إلى تربية المتميزين والموهوبين. عمان: دار الف1998السرور، نادية.).كر 

 (التخلف العقلي. المطبعة األردنية.2011الريحاني، سليمان .) 

 اإللكترونيةالمصادر 

      جمعية األطفال المعاقين                            www.dca.org.sa      

    الشبكة السعودية لذوي االحتياجات الخاصة      ksa.com-aq3www.m 

     أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة         www.gulfkids.com 

 جهزلُ إعالم متعددل مرتبطة بالكتاب الدراسي ومواقعِ الويب ذات العالقةِ أ  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاإلالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

  ( طالبة   50قاعة دراسية سعة ) 

  الحاسااااوب –تجهيز القاعة بالوسااااائل الالزمة ومنها الداتا شااااو-
 ورل الذكية .السب-اشات العرضش-الفيديو

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورإل  البيانات،عرض  )جهاز

 لسبورل الذكي 

 . البروجكتر 

 .عروض البوربوينت   

 ال يوجد لطبيعة التخصا(تبعاً ) ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 

 
 

http://www.dca.org.sa/
http://www.m3aq-ksa.com/
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 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 

 

 

 

 

 

 الطالب 

نماذج التقييم اإللكتروني لعضو  .1
 هيئة التدريس.

 نماذج تقييم داخل القاعة . .2
 نماذج تقييم المقرر . .3
اإللكتروني تقييم الطلبة عبر البريد  .4

. 
 التفاعل الصفي . .5

 

 فاعلية التدريس

 
 المراجع النظير

 المراجع النظير .1
التغذية الراجعة من قبل أعضاء  .2

 هيئة التدريس بنفس التخصص 
 -تقييمات األقران. .3

 فاعلية طرق تقييم الطالب

 

 

 أعضاء هيئة التدريس

المقارنة المستعرضة والطولية  .1
 لدرجات الطالب. 

 التقييم الذاتي. .2
 المراجع النظير .3

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


