
 توصيف المقرر الدراسي

 التعلم  صعوبات   وتشخيص   قياس أساليب  أسم المقرر : 

 خاص  514 رمز المقرر: 

 التعلم  صعوبات  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-7-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
التعلم صعوبات بمجال العالقة ذات المختلفة بأشكالها واالختبارات المقاييس على الطالب تعرف إلى المقرر يهدف .  اإلعاقة مشكلة

الخاصة االحتياجات ذوي من فئة لكل المناسبة التربوية والبدائل الخدمات ة/الطالب يناقش وأن وأسبابها،  .. 

للمقرر الرئيس الهدف:2  
 والخطوات التعلم،  صعوبات مجال في والتشخيص التقييم وأهداف بفلسفة العليا الدراسات طالب تعريف إلى المقرر هذا يهدف

على تعمل أخرى خطوات من يتبعها وما الخاصة التربية لخدمات التلميذ أهلية تحديد ضوئها في يتم التي األساسية  
أدائهم تطوير في البرامج وفعالية احتياجاتهم طبيعة تحديد  

للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع  1.1 أن يتعرف املختص على تعريفات صعوابت التعلم واهم التشريعات والقواني  

2ع واملصطلحات االساسية يف القياس والتشخيص والقضااي ذات الصلةأن يتعرف املختص على املفاهيم    1.2 

 1.3 أن يتعرف املختص على اساليب التقييم لغرض التدريس والتخطيط للربامج وتقدمي اخلدمات  

  1… 

 2 المهارات

1م  2.1 أن يطبق املختص اساليب تقييم تلقي اخلدمات خالل املراحل االنتقالية  

2م املختص أهم قضااي القياس والتقييم يف صعوابت التعلم بناء على البحوث العلمية أن حيلل    2.2 

 2.3  أن يصمم املختص مقاييس غري رمسية يف جمال صعوابت التعلم 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك  3.1 أن يلتزم املختص أبهم االعتبارات االخالقية املرتبطة بعملية التقييم والتشخيص  

2ك يستخدم املختص التقنية احلديثة يف حتليل وعرض بياانت التقييم والقياس أن     3.2 

3ك   3.3 

4ك    3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

مباشر غير  فاعلية التدريس الطالب 

 مخرجات المقرر )المقرر ذعضو هيئة التدريس (أستا مباشر
 طرق تقييم الطالب )المقرر ذعضو هيئة التدريس (أستا مباشر

مباشر غير   )عضو هيئة التدريس (زميل 

   
 



 توصيف المقرر الدراسي

 واالنفعالية   السلوكية االضطرابات  لذوي والتشخيص  القياس أساليب أسم المقرر :

 خاص 515 رمز المقرر:

 واالنفعالية السلوكية اضطرابات ماجستير البرنامج :

 الخاصة التربية القسم العلمي :

 سعود الملك جامعة المؤسسة :
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
  والمستمدة  األطفال لدى واالنفعالية  السلوكية االضطرابات وتشخيص  قياس بأساليب  ة/الطالب تعريف إلى المقرر هذا يهدف

المجال هذا في التطبيقية العلمية والدراسات النظريات من . 

للمقرر الرئيس الهدف:2  
لدى  واالنفعالية  السلوكية االضطرابات وتشخيص  قياس بأساليب  ة/الطالب تعريف إلى المقرر هذا يهدف  

  تتعلق موضوعات المقرر هذا ويتضمن.  المجال هذا في التطبيقية العلمية والدراسات  النظريات من والمستمدة  األطفال

العقلية لألمراض التشخيصية القائمة مثل  والتشخيص القياس بأساليب  (DSM) ، وقائمة السلوك، لتقدير بيركس  ومقياس  

 غير القياس أساليب وكذلك الطفولي التوحد  تقدير لمقياس العربية والصورة المضطرب، السلوك على للتعرف نولك

  من والتشخيص القياس بعملية القيام وكيفية أسلوب، كل خصائص  ومعرفة والمقابلة، السلوكية المالحظة مثل الرسمية

  و إعداد مهارات اكتساب إلى باإلضافة والقياس،  التشخيص فريق ومهام طبيعة وتوضيح ومراحل،  وخطوات إجراءات 

واالنفعالية  السلوكية االضطرابات على التعرف بهدف تقييم وأدوات مقاييس تطبيق . 

للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع وتشخيص قياس في المعاصرة واالتجاهات والنظرية يةفالفلس األسس على المختص تعرف   

واالنفعالية السلوكية االضطرابات  
1.1 

2ع والتشخيص القياس أخصائي ومهارات أخالقيات المتخصص يلخص   1.2 

الرسمية وغير الرسمية والتشخيص القياس أدوات على المتخصص يتعرف   1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م واالنفعالية السلوكية االضطرابات وتقييم لقياس الكترونية أداة أو مقياس المتخصص يصمم   2.1 

2م واالنفعالية  السلوكية االضطرابات ذوي مع تطبيقها تم التي المقاييس نتائج المتخصص يوضح   2.2 

3م والتشخيص  القياس أدوات وصدق  موضوعية  وسلبيات، مميزات المتخصص يقيم    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك واالنفعالية السلوكية االضطرابات يقيس ومقياس تعليمات دليل المتخصص يعد  . 3.1 

2ك واالنفعالية السلوكية االضطرابات القياس نتائج في التقنية المتخصص يوظف   3.2 

3ك   3.3 

   3. 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر

المقرر استاذ التدريس هيئة عضو مباشر  التدريس  طرق فاعلية   

المقرر استاذ التدريس هيئة عضو مباشر التعلم مخرجات تحصيل مدى   

المقرر استاذ التدريس هيئة عضو مباشر التعلم مصادرة   
 



 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 أساليب قياس وتشخيص التخلف العقلي أسم المقرر :

 خاص 521 رمز المقرر:

 ماجستير اعاقة عقلية البرنامج :

 الخاصة التربية القسم العلمي :

 سعود الملك جامعة المؤسسة :
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
 )يهدف المقرر إلى تعرف الطالب على المقاييس واالختبارات (كاختبارات الذكاء والسلوك التكيفي

الفكرية اإلعاقة بمجال العالقة ذات األخرى العامة االختبارات إلى  باإلضافة المختلفة بأشكالها . 

للمقرر الرئيس الهدف:2  
اإلعاقة  مجال  في والتشخيص التقييم وأهداف بفلسفة العليا الدراسات طالب تعريف إلى المقرر هذا يهدف  

 من يتبعها وما الخاصة التربية لخدمات التلميذ أهلية تحديد ضوئها في يتم التي األساسية والخطوات الفكرية،

أدائهم تطوير في البرامج  وفعالية احتياجاتهم طبيعة تحديد على تعمل أخرى  خطوات . 

للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع  1.1 .أن يتعرف الطالب على مفهوم التقييم والتشخيص وأهدافه وعناصره 

2ع يتعرف الطالب على منوذج التساؤالت لعملية التقييم والتشخيص يف جمال اإلعاقة الفكريةأن    . 1.2 

3ع  1.3 .أن يتعرف الطالب على أنواع املقاييس واالختبارات يف جمال اإلعاقة الفكرية وكيفية تطبيقها 

4ع   1… 

 2 المهارات

1م واالختبارات يف جمال اإلعاقة الفكرية أن يقارن الطالب بي مناذج من املقاييس    . 2.1 

2م  2.2 .أن يطبق الطالب مقاييس واختبارات اإلعاقة الفكرية 

3م    2.3 

4م   2… 

 3 الكفاءات

1ك  3.1 .أن يتحاور الطالب مجاعياً يف منوذج التساؤالت لعلمية التقييم والتشخيص يف جمال الرتبية اخلاصة  

2ك زمالئه يف تطبيق مقاييس القياس والتشخيص يف جمال اإلعاقة الفكرية أن يتعاون الطالب مع     3.2 

3ك   3.3 

4ك    3. 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر

المقرر ذعضو هيئة التدريس ( أستا مباشر   مخرجات المقرر ) 

المقرر ذالتدريس ( أستاعضو هيئة  مباشر  طرق تقييم الطلب ) 
  

 



 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 السمعية  اإلعاقة وتشخيص قياس أساليب أسم المقرر : 

 خاص  512 رمز المقرر:

 سمعية اعاقة مسار خاصة تربية ماجستير البرنامج :

 الخاصة  التربية القسم العلمي : 

 سعود الملك جامعة المؤسسة : 

 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ
 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 

وتشخيصه السمعية اإلعاقة اكتشاف أبساليب الطالب ملامإ  

للمقرر الرئيس الهدف:2  
 قياس مثل( السمعية اإلعاقة يف تشخيص املتبعة األساليب بعض على الوقوف خالل من وذلك وتشخيصها، السمعية اإلعاقة اكتشاف أبساليب الطالب إملام

 وكذلك). وغريه األوديوميرت جهاز مثل( التشخيص يف املستخدمة واألجهزة املختلفة ،)السمع لقياس البياين والرسم السمعي، الفقد درجات وحتديد السمع،
 السمعي، واإلدراك التمييز مقاييس وكذلك واالجتماعي، الشخصي والتوافق االجتماعية، واألكادميية، واملهارات واللغوية، العقلية، القدرات قياس وسائل

اإلعاقة جمال يف القياس ومشكالت الرتبوي، التدخل هبدف التقييم على الرتكيز مع مسعياً، للمعوقي اخلاصة قياس االحتياجات وأساليب  

عامة بصورة  السمعية .. 
للمقرر  التعلم مخرجات  

التعلم المخرج رمز 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع السمع وضعاف الصم برتبية املتعلقة ابملفاهيم املام املتخصص لدى يكون  . 1.1 

2ع السمع وضعاف الصم األطفال تقييم من اهلدف معرفة على قادر املتخصص يكونأ  . 1.2 

3ع السمع وتشخيص قياس أبساليب إملام لدى املتخصص يكون  . 1.3 

4ع السمعي األخصائي ومسؤوليات ومهام أدوار معرفة على قادر املتخصص يكون  . 1… 

 2 المهارات

1م املختلفة السمع للفئات وتشخيص قياس أساليب بوين واالختالف الشبه أوجوه تضوي علوى قدر املتخصص يكوون أن  . 2.1 

2م السمع وضعاف الصم األطفال تقييم من اهلدف حتديد على قادر ااملتخصص يكون أن  . 2.2 

3م    2.3 

4م   2… 

 3 الكفاءات

1ك السمع وضعاف الصم وتشخيص قياس اساليب أهمية المتخصص يقدر  أن   3.1 

2ك التخصصات متعدد العمل فريق مهام توضيح قادر المتخصص يكون  أن  . 3.2 

3ك   3.3 

4ك    3. 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

غير مباشرتقييم   فاعلية التدريس الطالب 

 مصادر التعلم  )المقرر ذعضو هيئة التدريس (أستا تقييم مباشر

 فاعلية طرق التقييم )المقرر ذعضو هيئة التدريس (أستا تقييم مباشر

المعلم أداء  )عضو هيئة التدريس (زميل تقييم مباشر  
  



 

 توصيف المقرر الدراسي

 االرشاد في التربية الخاصة أسم المقرر :

 خاص 540 رمز المقرر:

 ماجستير البرنامج :

 الخاصة التربية القسم العلمي :

 سعود الملك جامعة المؤسسة :
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 

2التربية في اإلرشاد مفهوم عن كاملة بصورة الطالب تعريف إلى المقرر هذا يهدف  

للمقرر الرئيس الهدف:  
  ذات  اإلرشاد بنظريات وتعريفه الخاصة التربية في اإلرشاد  مفهوم عن كاملة بصورة  الطالب تعريف إلى المقرر هذا يهدف

  لإلرشاد الالزمة  المهنية باإلجراءات الطالب تعريف  الى يهدف كما. منها نوع كل  وخصائص  اإلرشاد وأنواع العالقة

اإلرشادية العملية أثناء أتباعها المرشد على يجب التي التطبيقية واإلجراءات واستراتيجياته الوقائي .. 

للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع عالقة  ذات أخرى  مفاهيم من به يرتبط وما الخاصة التربية في اإلرشاد مفهوم على يتعرف   1.1 

2ع الخاصة  التربية مجال في اإلرشاد نظريات عن المنبثقة  والمضامين واألسس المبادئ يفهم   1.2 

3ع وخصائصه   وأهدافه اإلرشاد أنواع على يتعرف   1.3 

4ع   1… 

 2 المهارات

1م البحثية   املشاريع عرب اخلاصة الرتبية يف اإلرشاد وأساليب اسرتاتيجيات يطبق   2.1 

2م املختلفة  اإلعاقات ذوي الطالب حاجات حسب اإلرشاد أنواع يوظف   2.2 

3م البحثية   املشاريع عرب اخلاصة الرتبية يف اإلرشاد وأساليب اسرتاتيجيات يطبق    2.3 

4م   2… 

 3 الكفاءات

1ك  يف املقرر ومتطلبات الواجبات وتسليم وإهناء. هبا وااللتزام طبيعتها حول واملناقشة املقرر متطلبات يوضح 
 .الوقت احملدد

3.1 

2ك مهية يقدر   الضوابط أحرتام مع العلمي التواصل عملية من كجزء  الطالب مجيع قبل من واملناقشة احلوار أ
 .الصفية 

3.2 

3ك   3.3 

4ك    3. 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب  غير مباشر

الطالب تقييم طرق فاعلية والزمالء  األستاذ مباشر   

المقرر تعليم مخرجات الزميل العضو مباشر  

التعلم مصادر الزميل العضو مباشر  



 

 توصيف المقرر الدراسي

 واالنفعالية السلوكية االضطرابات لذوي التربوية البرامج أسم المقرر :

 خاص 525 رمز المقرر:

 سلوكية اضطرابات ماجستير البرنامج :

 الخاصة التربية القسم العلمي :

 سعود الملك جامعة المؤسسة :
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
السلوكية واالنفعالية واألسس القائمة عليها  هذا المقرر إلى تعريف الطلبة بأنواع البرامج والخدمات التربوية لألطفال لوي االضطراباتيهدف 

وتقييمها. ويتضمن هذه المقرر عرضا لبعض البرامج مثل البرنامج   وخصائصها، والتعرف على كيفية تصميمها وتنفيذها ومتابعتها واإلشراف عليها 

المنظمة) وبرنامج العالج النمائي، وبرنامج إعادة التربية لذوي االضطرابات السلوكية، وبرنامج ( لتربوي الفردي وبرنامج غرفة الدراسة المهندسةا

  دمات مثل غرفةالبرامج والخالمدرس المساعد وغيرها، مع التطرق لألوضاع التربوية المختلفة التي يتم من خاللها تنفيذ هذه  التحكم الذاتي، وبرنامج

 المصادر، والفصول الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية، وبرامج األحداث الجانحين

للمقرر الرئيس الهدف:2  
   يهدف المقرر لتطوير البرامج التربوية الفردية وتحكيمها ثم محاولة تطبيقها وتقييم أثرها في الميدان التربوي، هذا سيؤدي إلى

يهدف المقرر الى دراسة   ضرورية والمهارات التي يفترض ان يكتسبها طلبة ماجستير مسار االضطرابات السلوكية واالنفعالية. كذلاكتساب القيم ال

والسجون ومراكز رعاية الشباب ودور االيتام البرامج التربوية لذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية في األوضاع غير التربوية مثل المستشفيات .. 

للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع  1.1 يعرف متخصص على األسس النظرية التي ُيبنى عليها البرامج التربوية لذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

2ع السلوكية واالنفعالية  توإعادة مع ذوي االضطرابا واملهندسة غرفة الدراسةيلخص املتخصص البرامج التربوية    1.2 

3ع   1.3 

4ع   1… 

 2 المهارات

1م السلوكية واالنفعالية مبنيا على أسس بناء برنامج ومعاير   تيصمم المختصون برنامج تربوي لذوي االضطرابا   2.1 

2م والدعم في البيئات األقل تقييداالصفية  واالدارة  اإليجابية  التعلم  فرص يخط املتخصص ظروف صور و نفي    2.2 

3م البرنامج التربوي الفردي   -التحكم الذاتي-المدرس المساعد-البرامج التربوي لعالج النمائي  تقييم المتخصص اثر    2.3 

4م   2… 

 3 الكفاءات

1ك واالنفعالية وكيةلي و نفيذ واالجراف على البرامج التربوية لذوي االضطرابات السفات و املتخصص خط يوضح   3.1 

2ك واالنفعالية عناصر البرامج التربوية لذوي االضطرابات السلوكية مي العل البحث  مناهج  باستخدام املتخصص  يبحث   3.2 

3ك  3.3 تفعيل مهارات تقنية المعلومات والتعلم االلكتروني 

4ك    3. 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فعالية التدريس الطالب والطالبات غير مباشر

 فاعلية طرق تقييم الطالب عضو هيئة التدريس مباشر 

 فاعلية مصادر التعلم  عضو هيئة التدريس مباشر

 تحقق مخرجات التعلم للمقرر عضو هيئة التدريس مباشر

بالمقرر  لتنمية المهنية في المجاالت المرتبطة الطالب والطالبات مباشر  

  

 



 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 سمعيا بالمعوقين الخاصة التربوية البرامج أسم المقرر :

 خاص 522 رمز المقرر:

 السمعية اإلعاقة مسار البرنامج :

  خاصة تربية القسم العلمي :

 - سعود الملك جامعة التربية كلية المؤسسة :
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 

وضعيف السمع   يهتم المقرر بإكساب الطالب بعض المفاهيم المتعلقة بالمقرر مثل تعريف األصم  

للمقرر الرئيس الهدف:2  
مجال اإلعاقة السمعية ومناقشتها ونقدها،  تدريب الطالب على مراجعة عدد من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية في

تستند عليها عملية إعداد البرامج التربوية للمعوقين   التربوية والنفسية واالجتماعية التييعرف الطالب األسس والمبادئ 

مقدمة لهم، يعرف الطالب كيفية إعداد الخطة التربوية سمعيا،ً يعرف الطالب خصائص المعوقين سمعي ا والبرامج ال

لتحقيق أهداف المنهجالتواصل والوسائل التعليمية الالزمة  الفردية، يعرف الطالب طرق وأساليب .. 

للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع  1.1 يذكر المتخصص تاريخ تربية وتعليم الصم في العالم بصفة عامة والمملكة بصفة خاصة  

2ع التربوية للتالميذ الصم وضعاف السمع يكون المتخصص قادر على معرفة الهدف من البرامج    1.2 

3ع ظهورها اللثة وانائية الثقافية، والعوامل التي ساهمت فيي ةانائي ةيكون المتخصص لديه معرفية بطريق   1.3 

4ع   1… 

 2 المهارات

1م والتشاركية يجيد المتخصص مهارات العمل الجماعي ضمن عالقات بناءة في األعمال التعاونية    

 داخل وخارج الصف 
2.1 

2م  2.2 يقدر المتخصص التنوع ويتفهم التباين بين التالميذ 

3م    2.3 

4م   2… 

 3 الكفاءات

1ك  تكون لدى المتخصص القدرة على التحليل والنقد لعمل مستهدف، والقدرة على انتقاء أفكار بحثية 

اجيدة تتعلق بالبرامج التربوية للمعاقين سمعي  
3.1 

2ك  3.2 يلم المتخصص بمهارات التواصل بين الطالب، وتقنية المعلومات، والمهارات . 

3ك   3.3 

4ك    3. 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فعالية التدريس طالب مباشر 

 فاعلية طرق تقييم الطالب عضو هيئة التدريس غير مباشر

 فاعلية مصادر التعلم  هيئة التدريسعضو  غير مباشر

 تحقق مخرجات التعلم للمقرر عضو هيئة التدريس غير مباشر
  



 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 العقلية  اإلعاقة  لذوي  الخاصة التربوية  البرامج أسم المقرر : 

 خاص  531 رمز المقرر: 

 عقلية   إعاقة مسار  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 

الفكرية اإلعاقة بذوي الخاصة الحديثة التربوية البرامج عن معلومات المقرر هذا يقدم .. 

للمقرر الرئيس الهدف:2  
خدام استراتيجيات بنياتالفردي، واس بالطال جخال القرارات التربوية في برنامددف هذا المقرر إلى ا هي  

 4المناه والبرام التربوية الفردية للطيب مين لوي االعاقة الفكرية كيفية تصميم المواد التعليمية الخاصية

 بذوي اإلعاقة الفكرية، وتقييم البرام التربوية الخاصة بذوي اإلعاقة الفكرية

. للمقرر  تعلمال مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع املختلفة  املراحل  يمعلم  عم  الفعال  التعاون  وطرق  اخلاصة  الرتبية  اختصاصي  كفاايت  على  ة/الطالب  يتعرف  ان  . 1.1 

2ع الفكرية  االعاقة  يذو   الطالب  بتدريس  ةالعالق  األدلة    على  املبنية  املمارسات  على  ة/الطالب  يتعرف  أن  . 1.2 

3ع الفكرية  االعاقة  يذو   الطالب  تدريس  اسرتاتيجيات  على  ة/الطالب  يتعرف  أن  . 1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م االحتياجات  تقييم  ممارسات  واستخدام  اختيار  مهمة  ة/الطالب   ميارس  أن  . 2.1 

2م خربة  و  معلم  من  مقدم  األكادميية  املهارات  إحدى  يف  درس  ة/الطالب  وينقد  يالحظ  أن  . 2.2 

3م األدلة  على  املبنية  املمارسات  يوظف  درس  ة/الطالب   يصمم  أن  .  2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك   العلوم  الرايضيات  والكتابة  القراءة  االكادميية  واملهارات  االجتماعية  املهارات  تدريس  خطة  ة/الطالب  يعد   أن 
االجتماعية  الدراسات (. 

3.1 

2ك ةفكري  اعاقة وي  وصول  لتسهيل  الدروس  خطط  يف  الطالب  دعم  ممارسات  ة/ الطالب  يوظف  ان   
العام  التعليم  مناهج  إىل  

3.2 

3ك   
 

3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر 

 المحتوى العلمي المقدم المقرر ذالتدريس أستاعضو هيئة  مباشر
 مصادر التعلم  المقرر ذعضو هيئة التدريس أستا مباشر



 فاعلية طرق التقييم المقرر ذعضو هيئة التدريس أستا مباشر

 

 توصيف المقرر الدراسي

 التعلم  بصعوبات   الخاصة التربوية  البرامج أسم المقرر : 

 خاص  524 رمز المقرر: 

 تعلم صعوبات  مسار  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
اعليه يقوم التي والمبادئ واألسس التعلم صعوبات لذوي الخاص التربوي بالبرنامج  الطالب إلمام إلى المقرر هذا يهدف  

للمقرر الرئيس الهدف:2  

 يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب

 بمفهوم البرامج التربوية الخاصة لذوي صعوبات التعلم 1.

القرارات التربوية في إعداد برامج التدخل للمواد األساسية من خالل البرنامج التربوي الفردي وكيفية  اتخال 2.

 تصميم

 المواد التعليمية

 التعرف على البرامج الخاصة بالمهارات االجتماعية وتعديل السلوك 3.

 معرفة البرامج االنتقالية الخاصة بمن لديهم صعوبات تعلم 4.

فية تقييم البرامج ومخرجات التعلمالتعرف على كي 5.  

. للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع  1.1 يعرف الطالب مفهوم البرامج الخاصة في مجال صعوبات التعلم 

2ع  1.2 يتعرف الطالب على إعداد البرامج األكاديمية وغير األكاديمية 

3ع  1.3 أن يعدد الطالب أساليب مراقبة تقدم التلميذ 

  1… 

 2 المهارات

1م ج للوحدات الدراسيةذيعد الطالب نما   2.1 

2م  2.2 يقيم الطالب فاعلية البرنامج التربوي 

3م  2.3  يستخلص الطالب مكونات البرامج الخاصة بالجوانب االجتماعية 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك رؤية يّكون اتجاهات إيجابية نحو المهنة التي يعد لها، ويقدر الدور الكبير له ولزمالئه فيي تحقيق    

، وتحقيق مستقبل واعد للجيل الناشئ 2030المملكة  . 
3.1 

2ك لحة مص، ومع أصحاب ال ءيستطيع العميل مع فريق متعدد التخصصات، ويتعاون مع الزمال   

والخدمات والنتائج لألفراد لوي اإلعاقةواألسر لتحسين البرامج  . 
3.2 

3ك   3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر 



 مصادر التعلم  )عضو هيئة التدريس(أستاذ المقرر  مباشر/ غير مباشر
 فاعلية طرق التقييم )عضو هيئة التدريس(أستاذ المقرر  مباشر
 أداء المعلم  )عضو هيئة التدريس اخر (زميل مباشر

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 التطبيقي  السلوك تحليل  أسم المقرر : 

 خاص  555 رمز المقرر: 

 عام   اعداد  مواد  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
  يهدف المقرر هذا  كما التطبيقي، السلوك تحليل  واستراتيجيات بمبادئ  العليا الدراسات طالب   تعريف إلى  المقرر  هذا دفيه

التطبيقي السلوك تحليل مبادئ وتوظيف  الستخدام  للدارسين عملية وتجارب  فرص   توفير الى  

للمقرر الرئيس الهدف:2  
  السلوك تحليل  وفنيات استراتيجيات اهم وعلى التطبيقي، السلوك  تحليل ومبادئ  بمفهوم الطالب  تعريف  الى المقرر  يهدف

  السلوك تحليل فنيات  استخدام كيفية توضيح الى يهدف  كما. االعاقات  ذوي  وتعليم  تربية مجال في  وتطبيقاته التطبيقي
  بمهام الطالب تعريف الى  يهدف كما . سلبية  سلوكيات  وخفض إيجابية  ومهارات سلوكيات بناء في  علمية بمنهجية التطبيقي
  تنمية الى باإلضافة  التطبيقي، السلوك تحليل  استراتيجيات باستخدام السلوك  ووصف  تحديد في  السلوكي المحلل وددوار 
التدريسية ممارساته  في  ودمجها  التطبيقي السلوك  تحليل  استراتيجيات بلورة في والعملية  المعرفية  الطالب  قدرات   

علمية منهجية وفق  االعاقات  ذوي تالميذه مع والتربوية . 
. للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف
1ع حتليل السلوك التطبيقي واألسس والنظرايت اليت يستند عليهاان يتعرف الطالب على مفهوم    . 1.1 

2ع  1.2 .ان يتعرف الطالب على مفهوم وإسرتاتيجيات تقييم السلوك الوظيفي والتحقق منها عملياً  

3ع  1.3 .ان يتعرف الطالب على مهام وأدوار احمللل السلوكي يف حتديد ووصف السلوك  

4ع اساسيات استخدام وتوظيف الرسوم البيانية يف حتليل وبناء السلوكان يتعرف الطالب على    . 1… 

 2 المهارات
1م  2.1 .ان يقارن الطالب بي املفاهيم األساسية يف بناء وتعديل السلوك وفقا ألسس ومبادئ حتليل السلوك التطبيقي 

2م مبصطلحات سلوكية حتليليةان يعطي الطالب وصفا وتفسريا لسلوكيات مستهدف خفضها او بنائها    . 2.2 

3م  2.3  .ان يقيم الطالب عددا من السلوكيات يف ضوء عدد من احملكات مستخدما فنيات تقييم السلوك الوظيفي  

  2… 

 3 الكفاءات
1ك  3.1 .ان يكون الطالب قادرا على استخدام اسرتاتيجيات تقييم السلوك الوظيفي يف حتديد وضيفة السلوك املستهدف 

2ك ملبادئ حتليل السلوك  وفقا املستهدف السلوك قياسيف  السلوك وشدة تكرار مشيئة القياسية باألساليان يستخدم الطالب عدد مي  
 التطبيقي

3.2 

 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 الطالب غير مباشر 
التدريس هيئة اعضاء   

 فاعلية التدريس



الطالب تقييم طرق فاعلة الطالب مباشر  

للمقرر  التعلم خمرجات حتصيل مدى الطالب مباشر  

 الطالب مباشر / غير مباشر 
التدريس هيئة اعضاء   

 الربانمج قيادات

التعلم  مصادر  

 

 توصيف المقرر الدراسي

 الخاصة  التربية في حديثة  توجهات  أسم المقرر : 

 خاص  510 رمز المقرر: 

 الخاصة  التربية ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 

 املفاهيم تشمل واليت املختلفة، اإلعاقات ذوي املرتبطة بفئات وتطبيقاهتا اخلاصة الرتبية ميدان يف احلديثة التوجهات أبهم التعريف

اخلاصة الرتبية ميدان يف وطرق التدريس والقواني واالنظمة والتوجهات األساسية . 

للمقرر الرئيس الهدف:2  

 الطالبات مساعدة إىل يهدف كما.  اخلاصة جمال الرتبية  يف احلديثة ابلتوجهات العليا الدراسات طالبات تعريف إىل املقرر هذا يهدف
  كما.  والدراسات االحباث خالل من وتدعيمها اخلاصة االحتياجات فئات ذوي من فئة لكل احلديثة  التوجهات مبجاالت اإلملام على

احمللي اجملتمع يف استخدامها مالئمة ومدى والنقد والتطبيق والتحليل ابملناقشة احلديثة تلك التوجهات  تناول إىل املقرر يهدف  

. للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع الخاصة التربية ميدان في الحديثة التوجهات أهم على ة/الطالب يتعرف أن   1.1 

2ع الخاصة التربية في حديث توجه اختيار مهمة ة/الطالب يمارس أن   1.2 

3ع الحديثة التوجهات أحد حول علمي مقال ة/الطالب وينقد يالحظ أن   1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م الخاصة التربية في الحديثة الممارسات أحد حول بحث ة/الطالب يعد أن   2.1 

2م العددية والمهارات المعلومات،  وتقنية الطالب،  بين التواص مهارات توظف أن   2.2 

3م    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك والقدرة مستهدف،  لعمم والتقويم النقد على القدرة نم: بالمقرر تتعلق نوعية كفاءات تتقن أن   
تقديم على والقدرة الخاصة،  التربية في الحديثة بالتوجهات تتعلق جيدة بحثية أفكار انتقاء على  

المتنوعة المواضيع حول راجعة وتغذية استنتاجات  

3.1 

2ك   3.2 

3ك   3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر 



الطالبفاعلية طرق تقييم  عضو هيئة التدريس مباشر  
 فاعلية مصادر التعلم  عضو هيئة التدريس مباشر
 تحقق مخرجات التعلم للمقرر عضو هيئة التدريس مباشر

بالمقرر المهنية في المجاالت المرتبطةالتنمية  الطالب غير مباشر  

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 الرسالة أسم المقرر : 

 خاص  600 رمز المقرر: 

 اماجستير   البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-26 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
للطالب  الدقيق المسار في الخاصة، التربية في  المهمة الموضوعات أو المشكالت  أو  القضايا أحد ختيارا  

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

 تحت للطالب، الدقيق المسار في الخاصة، التربية في المهمة الموضوعات أو المشكالت أو القضايا أحد اختيار

وفق  الرسالة تكتب بحيث الطالب، يعدها علمية ودراسة لبحث موضوعا ليكون البرنامج أعضاء  أحد إشراف  
العالمية العلمية األكاديمية المعايير وبأفضل عليها، المتعارف العلمي البحث مناهج . 

. للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع الرسالة  مشكلة وتحديد موضوع الختيار القدرة الطالب لدى تكون  أن   1.1 

2ع الفروض وفرض المشكلة حول السابقة والدراسات النظري  اإلطار الطالب يجمع أن   1.2 

3ع متغيراتها بين والعالقة المشكلة لطبيعة وفقا الفروض فرض مهارة على يتعرف أن  . 1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م التخصص  مجال في الرسالة تصميم خطوات  الطالب يخطط أن   2.1 

2م المناسب  العلمي البحث مناهج باستخدام الطالب يبحث أن   2.2 

3م التخصص مجال في ويستقصي ويجري   لرسالة بحث خطة الطالب ينتج أن    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك الممارسة البحثية النزيهةمبادئ األخالقية المهنية ومعايير ال الطالب يمارس أن   3.1 

2ك يمتلك الرغبة في تطوير ذاته مهنيا ويقدر دور الطرق الذاتية في البحث والتقصي  أن   3.2 

3ك والقياس اإلحصاء مبادئ يستخدمر   . 3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

التدريسفاعلية  الطالب غير مباشر   

مباشرغير   فاعلية طرق تقييم الطالب الزميل -الطالب  



للمقرر التعلم مخرجات تحصيل مدى الزميل مباشر  

 مصادر التعلم  العضو مباشر
 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 الخاصة  التربية برامج وتنظيم إدارة أسم المقرر : 

 خاص  560 رمز المقرر:

 عام  اعداد مواد ماجستير البرنامج :

 الخاصة  التربية القسم العلمي : 

 سعود الملك جامعة المؤسسة : 

 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ
 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
 يهدف المقرر تزويد الطالب بمعلومات شاملة عن إدارة وتنظيم برامج التربية الخاصة 

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

 يهدف المقرر تزويد الطالب بمعلوميات شاملة عين إدارة وتنظيم برامج التربية الخاصية، والتعرف على التخطيط والتنظيم 

االداري، والتعرف على مهارات إعداد وتنظيم وادارة برامج التربية الخاصة. كذل يهدف إلى تزويد الطالب بمفاهيم 

 وتطبيقات

جل لبرامج التربية الخاصيةامة واتخيل القرارات ليداري الن زلخاصة بما فيهيا مهارات القيادة الالاإلدارة في ميدان التربية ا . 

  ل الميو وتطويربهيا،  المرتبطة الخدمات وتنسيقالخاصية   التربية لبرامج والتقييم اإلعداد تلبيةا التعرف على ضويشمل أي 

للقوانين   المقررهذا  ويتعرض، والبشرية المالية الدعم مصادرمين  القصيرى واالستفادةبتلي اإلدارات،  العاملين فين

ة والضوابط المرتبطة بتقديم خدمات التربية الخاصة في المملكة العربية السعودي  واللوائحوأنظمة     

كالمقرر مناهج البحث في تعديل السلو . 
. للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

للبرنامجالمرتبط   
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع االداري  والتنظيم التخطيط مفاهيم على الطالب يتعرف أن   1.1 

2ع الخاصة  التربية برامج وادارة وتنظيم إعداد في الحديثة المهارات على الطالب يتعرف أن   1.2 

3ع بها المرتبطة الخدمات وتنسيق الخاصة التربية لبرامج والتقييم اإلعداد آلية على التعرف   1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م الخاصة  التربية البرنامج  الناجر الداري ا القراراتذ واتخا الالزمة القيادة مهارات الطالب يطبق ان   2.1 

2م واإلدارية الوظيفية المهارات الطالب يصنف أن   2.2 

3م    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك المقننة وشبه المقننة، المفتوحة،  المقابلة فنيات اتقان على القدرة الطالب لدى تكون  أن  .. 3.1 

2ك   3.2 

3ك   3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   



 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر 

المقرر ذعضو هيئة التدريس (أستا  مباشر  مصادر التعلم  )
المقرر ذعضو هيئة التدريس (أستا مباشر  فاعلية طرق التقييم )
المقرر ذعضو هيئة التدريس (أستا مباشر  أداء المعلم  )

 

 توصيف المقرر الدراسي

 الفردية  التربوية  البرامج أسم المقرر : 

 خاص  545 رمز المقرر: 

 عام  اعداد  مواد  الخاصة التربية ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية قسم  العلمي : القسم 

 - التربية كلية سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
 التربوية البرامج عليها تقوم التي والعلمية الفلسفية األسس عن وافية فكرة الطالب إعطاء إلى المقرر هذا يهدف

ومبرراتها البرامج تلك مفهوم على التركيز مع الفردية  
. للمقرر الرئيس الهدف:2  

عليها تقوم التي والعلمية الفلسفية األسس عن وافية فكرة الطالب إعطاء إلى المقرر هذا يهدف  
 إعطاء  إلى المقرر هذا يسعى كما. ومبرراتها البرامج تلك مفهوم على التركيز مع الفردية التربوية البرامج

 وأساليب وتصحيحها إعدادها وخطوات الفردية التربوية البرامج ومحتويات عناصر عن موسعة خلفية الطالب

الدراسية  الخطط خالل من وتفعيلها فعاليتها تقويم .. 

للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع الفردية الرتبوية  للربامج  والقانونية  التارخيية اخللفية  املختص يتعرف   أن   1.1 

2ع مهية  وأهداف عناصر املختص يذكر   أن  الفردية  الرتبوية الربامج  وأ  1.2 

3ع الفردي التربوي  والبرنامج األسرية،  الخطة المبكر،  التدخل على المختص يتعرف أن   1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م الفردي الرتبوي   الربامج  ي وع  إعداد  مهارا  الطالب يطبق   أن  . 2.1 

2م مهية   الطالب يشرح   أن  وحمتوى  الفردي  التعليم أ  . 2.2 

3م الفردي التربوي البرنامج أهداف يكتب أن    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك فردية تربوية خطط الطالب ينتقد أن  . 3.1 

2ك الفردي التربوي للبرنامج نموذج الطالب يصمم  أن   3.2 

3ك ناإلنسا  جسم  يف  والكالم  النطق  عملية  عن  املسؤولة  الفسيولوجية  األجهفة  تعايل  جل  اخلالق  صن  الطالب  يقدر  أن   . 3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر 



 فاعلة طرق تقييم الطالل  عضو زميل مباشر
 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر عضو زميل مباشر

 مصادر التعلم  عضو زميل مباشر
 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 التعاوني والعمل المساندة الخدمات أسم المقرر : 

 خاص  530 رمز المقرر:

 عام  اعداد ماجستير مواد البرنامج :

 الخاصة  التربية العلمي : القسم 

 سعود الملك جامعة المؤسسة : 

 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
وانواعها ومصطلحاتها المساندة الخدمات بمفهوم التعريف الى المقرر يهدف  

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

 بناء وأسس التعاوني،  العمل إطار في تنفيذها وكيفية وانواعها،  ومصطلحاتها المساندة الخدمات بمفهوم التعريف الى المقرر يهدف

 يخدم بما وخارجها المدرسة داخل المساندة الخدمات تقديم في واجراءاته ومهامه وعناصره عمله والية ومبادئه التعاوني الفريق وتشكيل

 المعاهد أو الدمج مدارس في سواء المساندة الخدمات تلك في العاملين أدوار على والتعرف الخاصة،  االحتياجات ذوي مصلحة

 التعاوني الفريق ضمن وكمشارك ،  المساندة الخدمات لتلك كمتلقي األسرة دور على التعرف الى يهدف كما والمستشفيات،  والمراكز

المساندة للخدمات  

للمقرر  التعلم مخرجات  
التعلم المخرج رمز 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع وأنواعها املساندة اخلدمات مفهوم على الطالب يتعرف أن  . 1.1 

2ع التعاوين الفريق وتشكيل املساندة اخلدمات يصف أن    1.2 

3ع االعاقة  لذوي العايل  التعليم مستوى على املساندة اخلدمات يعرف أن   1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م االعاقة  ذوي الطالب ختدم اليت الفرق مسؤوليات خمطط يف يدرج  أن   2.1 

2م السعودية العربية ابململكة الدمج ومدارس واملعاهد ابملراكز االعاقة لذوي املساندة اخلدمات يقيم أن  . 2.2 

3م حلها لكيفية اقرتاحات ويقدم املساندة اخلدمات ومشكالت معوقات يشرح  أن  .  2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك مهين منظور من معهما ويتعامل والتنوع االختالف يقدر أن   3.1 

2ك اجملال يف املبكر التدخل خدمات يوظف أن   3.2 

3ك   3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر 

 مصادر التعلم  )المقرر استاذ( التدريس هيئة عضو مباشر

  تقييم الطالبافاعلية طرق  )المقرر استاذ( التدريس هيئة عضو مباشر



 أداء المعلم  )زميل ا(  آخر التدريس هيئة عضو مباشر
 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 الخاصة  التربية في  المبكر التدخل أسم المقرر : 

 خاص  550 رمز المقرر: 

 عام   اعداد  مواد  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  لتربية قسم  ا القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
اإلعاقة ذوي لألطفال المقدمة الخدمات يغطي والذي المبكرة،  الطفولة مرحلة في الخاصةالمقرر يتناول كل ما يتعلق بالتربية   

سنوات ٦ سن حتى الميالد عمر من للخطر والمعرضين  

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

 ونوعية المرحلة،  هذه في والتقويم والتشخيص التقييم مبرراته،  المبكرة،  الطفولة مرحلة في التدخل بمفهوم: الطلبة لتزويد المقرر يهدف

 مع العمل في التعاونية الممارسات ومبادئ للخطر،  والمعرضين اإلعاقة ذوي لألطفال المبكرة الطفولة مرحلة في المقدمة الخدمات

 والممارسات التدخل استراتيجيات بأبرز الطلبة تزويد الى إضافة المبكرة،  الطفولة مرحلة في الخاصة بالتربية المتعلقة والمهنيين األسر

المختلفة النمائية المجاالت في المستخدمة األدلة على المبنية  
للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع وتصنيفاته وأهميته المبكرة الطفولة في التدخل مفهوم على ة/الطالب يتعرف أن  . 1.1 

2ع  ذوي لألطفال المبكرة الطفولة مرحلة في المقدمة الخدمات نوعية على ة/الطالب يتعرف أن 

للخطر  والمعرضين اإلعاقة  
1.2 

3ع   1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م المبكرة  الطفولة لمرحلة التقييم أدوات ة/الطالب يطبق أن   2.1 

2م األسرة لخدمة فردية خطة ة/الطالب يصمم أن   2.2 

3م    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك التربية المتعلقة العلمية للبحوث والتلخيص والتحليل النقد على القدرة ة/الطالب لدى تكون أن   

المبكرة الطفولة  مرحلة في الخاصة  

3.1 

2ك  مشترك  جماعي عمال مجموعة خالل في االندماج على القادرة ة/الطالب لدى تكون أن 

العمل والتعاون إلنجاز . 

3.2 

3ك   3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   



 فاعلية التدريس الطالب مباشر

 فاعلية مصادر التعلم  عضو هيئة التدريس غير مباشر 
للمقررتحقق مخرجات التعلم  عضو هيئة التدريس مباشر  

 أداء المعلم  الطالب غير مباشر 
 

 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 تخرج  مشروع  أسم المقرر : 

 خاص  570 رمز المقرر: 

 الخاصة  تربية  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 

ومعرفتهم  والبحوث  الدراسات أحدث  متابعة من الطالبة/ الطالب  تمكين  الى المقرر هذا يهدف  
الخاصة  التربية مجال في بالمستجدات   

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

  التربية مجال في بالمستجدات ومعرفتهم والبحوث الدراسات  أحدث متابعة من الطالبة/ الطالب  تمكين الى المقرر هذا يهدف

  الطالبة/الطالب  تمكين جانب الى إضافة . التخرج مشاريع يخدم بما وتوظيفها  الدراسات تلك من االستفادة وكيفية  الخاصة،

 الخاصة، التربية مجال في التطبيقية البحوث تنفيذ  الطالب يستطيع بحيث ومنهجيته البحث تصميم كيفية على الوقوف من

الماجستير لبرنامج دراساته نهاية في  التخرج مشروع إعداد في السير من يمكنه وبشكل ... 

للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع التخرج مشروع مشكلة وتحديد موضوع اختيار القدرة لديه  تكون  أن  . 1.1 

2ع الفروض  وفرض المشكلة   حول السابقة والدراسات النظري   اإلطار الطالب يجمع أن   1.2 

3ع متغيراتها بين والعالقة المشكلة لطبيعة وفقا الفروض فرض مهارة على يتعرف أن  . 1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م التخصص مجال في  المشروع تصميم خطوات الطالب يخطط أن  . 2.1 

2م المناسب  العلمي البحث مناهج باستخدام الطالب يبحث أن  . 2.2 

3م التخصص  مجال في ويستقصي ويجري  مشروعا الطالب ينتج أن    2.3 

التخصص  مجال في  المشروع تصميم خطوات الطالب يخطط أن   2… 

 3 الكفاءات

1ك النزيهةمبادئ األخالقية المهنية ومعايير الممارسة البحثية ال الطالب يمارس أن   3.1 

2ك يمتلك الرغبة في تطوير ذاته مهنيا ويقدر دور الطرق الذاتية في البحث والتقصي  أن   3.2 

3ك والجماعي الفردي التأمل ممارسات الطالب يمارس أن   3.3 

   3.4 
 



المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر 

مباشرغير  الطالب تقييم طرق فاعلة الزميل -الطالب    

للمقرر التعلم مخرجات تحصيل مدى  الزميل مباشر  

التعلم مصادر العضو  مباشر  
 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 السمعية  اإلعاقة  في  وأبحاث  دراسات  أسم المقرر : 

 خاص  532 رمز المقرر: 

 السمعية  اإلعاقة  مسار البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
العلمي البحث وعناصر وخطواته،  العلمي البحث بمفهوم الطالب تعريف إلى الحالي المقرر يهدف  

التحليل وتقديم المحكمة العلمية المجالت في والمنشورة السمعية اإلعاقة مجال في واألبحاث الدراسات مراجعة في وتوظيفها  
التخرج مشروع أو الماجستير لرسالة بحثهم خطة اختيار من يمكنهم بما لها،  الدقيقة والمراجعة  

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

ضوء في العلمي البحث عليها يقوم التي واألسس وخطواته،  البحث بمفهوم الطالب معرفة إلى المقرر يهدف  APAS  ، جميع وحصر 

 إعداد وخطوات. بحث خطة إجراء بكيفية الطالب ومعرفة نقدها،  على والعمل السمعية اإلعاقة بمجال المرتبطة واألبحاث الدراسات

مقياس أو استبانة .... 

للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع وخطواته البحث مفهوم المتخصص يعرف   1.1 

2ع ضوء في  العلمي البحث  أسس المتخصص يذكر   APAS 1.2 

3ع حصرها تم التي الدراسات نقد بكيفية معرفة  لديه المتخصص يكون  .. 1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م  المتصلة اليومية  ومنجزاته  التدريسية ممارساته في تأمالت المتخصص يكتب 
فيه يدرس الذي بالبرنامج . 2.1 

2م مستهدفا  الفاعلة التعلم ونظريات   النمو نظريات  على  مرتكزة  تعلمية  مواقف  المتخصص  يخطط   
البيئي  السياق  ومراعيا  بتخصصه، ومرتبطة   فيه يدرس  الذي  البرنامج وفق  محددة عمرية  فئات   

وقدراتهم  خلفياتهم وتباين  للطالب   النمائية والخصائص . 
2.2 

3م    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك على والمتمركزة الذاتية الطرق دور ويقدر الطالب بين  التباين ويتفهم التنوع المتخصص يقدر   
اليها ينتمي  التي والمؤسسة ولزمالئه له المهني التطوير في المدرسة  

3.1 

2ك مقترحة بحث خطة إعداد على قادرا المتخصص يكونأ   3.2 

3ك   3.3 

   3.4 
 



المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب غير مباشر 

 فاعلة طرق تقييم الطالب التدريس هيئة عضو مباشر
التعلم   مصادر فاعلية التدريس هيئة عضو مباشر  
للمقرر التعلم مخرجات تحقق التدريس هيئة عضو مباشر  

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 التعلم  صعوبات   مجال في  وأبحاث  دراسات  أسم المقرر : 

 خاص  534 رمز المقرر: 

 تعلم   صعوبات  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
 عن وأبحاث دراسات تدريس بعملية الصلة ذات التعليم بمبادئ الطالب تعريفيقوم المقرر علي 

التعليمية بالعملية المتعلقة االستراتيجيات بأهم الطالب وتزويدهم التعلم صعوبات ذوي من التالميذ . 
. للمقرر الرئيس الهدف:2  

عن  وأبحاث دراسات تدريس بعملية الصلة ذات التعليم بمبادئ الطالب تعريف إلى المقرر هدف  
 مع التعليمية بالعملية المتعلقة االستراتيجيات بأهم الطالب وتزويدهم التعلم صعوبات ذوي من التالميذ
المناهج  على التركيز  
 ، التعلم صعوبات لذوي البحث مجال في الحديثة اإلطارات كأحد الفردي التربوي البرنامج و البحثية

ممارسة يتم حيث  
وتوثيقها لبرامج لتوظيف باالعتبار األخذ مع المختلفة التحليلية األساليب من العديد  A.P.A 

للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع املختص متطلبات خطة البحث ومكوانهتا أن يعرف    1.1 

2ع  1.2 أن يتعرف املختص على توجهات البحث الرتبوية النظرية والتطبيقية يف جمال صعوابت التعلم 

3ع  1.3 . تعرف املتخصص على طريقة التوثيق العلمي وفق نظامأ 

  1… 

 2 المهارات

1م النظرية والتطبيقية املتعلقة بصعوابت التعلم أن ينقد املختص الدراسات الرتبوية    2.1 

2م  2.2 أن يحلل المختا الدراسات النظرية والتطبيقية في المجا التربوي لصعوبات التعلم 

3م    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك دراسات عربية واجنبية في المجا لصعوبات التعلم ص يقيم المخت أن    3.1 

2ك خطة بحث في مجا صعوبات التعلم صيصمم المخت   3.2 

3ك التغذية الراجعة والنقد البناء المقدم من الزمالء صأن يتقبل المخت   3.3 



   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس طالب غير مباشر 

للمقرر التعلم مخرجات التدريس هيئة عضو مباشر   
التعلم  مصادر زميل  التدريس هيئة عضو مباشر  
الطالب تقييم طرق زميل   التدريس هيئة عضو مباشر  

 توصيف المقرر الدراسي

 الفكرية  اإلعاقة  مجال في  وأبحاث  دراسات  أسم المقرر : 

 خاص  541 رمز المقرر: 

 عقلية   اعاقة ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
 الفكرية اإلعاقة ذوي تخص التي التربوية المجاالت بجميع تتعلق وأبحاث دراسات المقرر يشمل

الصفية  واإلدارة السلوكي الضبط التدريس، استراتيجيات والتشخيص، كالتقييم  
. للمقرر الرئيس الهدف:2  

عن  وأبحاث دراسات تدريس بعملية الصلة ذات التعليم بمبادئ الطالب تعريف إلى المقرر هدف  
 مع التعليمية بالعملية المتعلقة االستراتيجيات بأهم الطالب وتزويدهم الفكرية اإلعاقة ذوي من التالميذ
 لذوي البحث مجال في الحديثة اإلطارات كأحد  الفردي التربوي والبرنامج البحثية المناهج على التركيز
 لتوظيف باالعتبار األخذ مع المختلفة التحليلية األساليب من العديد ممارسة يتم حيث الفكرية، اإلعاقة

وتوثيقها لبرامج  A.P.A 
للمقرر  التعلم مخرجات  

رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع قة المنط في التالميذ وعادد ةاإلعاق  درجة ضاوة على المناسب نوعن اختيار كيفية يعرف أن 

والبحوث الدراسات في التعليمية  
1.1 

2ع منها كل ومحتويات الفاعلة الخطة متطلبات الطالب يعرف أن   . 1.2 

3ع   1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م  مان التالميذ تميز التاي االعتبارات لالخ مان والعينة واألدوات هجنالم الطالب يختار أن 

تعليمهم في وتؤثر العقلي التخلف ذوي  
2.1 

2م   2.2 

3م    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك  ويحال ويجمع هب يعمل التاي التربوية والمنظمة زمالئه وأداة أداة يقيم نأ 
مؤسسية وال الفردية المهنية الممارسات تحسين بهدف التقييم معلومات  

3.1 

2ك معها والتعادل مشاكالت مان يوجهه ما لتشخيص اإلجرائية والبحوث تاالستقصاءا يجري أن   
المهنية ممارساته تحسين بهدف النتائج ضو في  

3.2 

3ك   3.3 

   3.4 



 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب  غير مباشر 

 مخرجات المقرر أعضاء هيئة التدريس  مباشر 
 أعضاء هيئة التدريس  مباشر

 أستال المقرر

 مصادر التعلم

   
 

 توصيف المقرر الدراسي

 السلوكية  االضطرابات  مجال في  وابحاث  دراسات  أسم المقرر : 

 خاص  535 رمز المقرر: 

 سلوكية  اضطرابات  مسار  خاصة   تربية  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
واالنفعالية  االضطراابت السلوكية  جمال  يف  البحثية  والتطبيقية  النظرية  ابلتوجهات ة/    الطالب  تعريف  إيل  املقرر  هذا  يهدف  

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

 الدراسات مراجعة خالل من وذلك واالنفعالية االضطراابت السلوكية جمال يف البحثية والتطبيقية النظرية ابلتوجهات ة/  الطالب تعريف إيل املقرر هذا يهدف
 من العديد منظور وفق واالنفعالية السلوكية االضطراابت طبيعة يف تبحث الدراسات اليت تلك وابلتحديد ونقدها وحتليلها اجملال يف واألجنبية العربية

 النظرايت و مفهوم و طبيعة تتناول الدراسات هذه ،)اخل...النفسي والقياس والرتبوي والطيب الوظيفي واالجتماعي كاملنظور(   املختلفة العلمية التخصصات
 ابالضطراابت القضااي املتعلقة و واالنفعالية السلوكية االضطراابت لذوي املختلفة التدخل وبرامج الرتبوية الربامج واالنفعالية، السلوكية تفسر االضطراابت اليت

 يف واألحباث الدراسات مراجعة يف وتوظيفها البحث العلمي عناصر على التعرف إىل املقرر هذا يهدف كما.  هبا ويرتبط عليها يرتتب وما واالنفعالية السلوكية
هلا الدقيقة واملراجعة التحليل احملكمة وتقدمي العلمية اجملالت يف املنشورة واالنفعالية السلوكية االضطراابت جمال  

للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع  APA .) 1.1 ( يعرف املتخصص على طريقة التوثيق العلمي وفق نظام 

2ع  1.2 .يعرف املتخصص الدراسات النظرية والتطبيقية العربية واألجنبية يف جمال االضطراابت السلوكية واالنفعالية 

3ع شورةيتعرف املتخصص على مفهوم وتنظري االضطراابت السلوكية واالنفعالية من خالل الدراسات املن   . 1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م واالنفعالية   حيلل املتخصص جوانب القوة والضعف يف الدراسات النظرية والتطبيقية املتعلقة ابالضطراابت السلوكية   2.1 

2م السلوكية واالنفعالية  يلخص املتخصص خطوات دعدا وأخالقيات الدراسات العربية واألجنبية يف جمال االضطراابت  . 2.2 

3م    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك واالنفعالية  لوكيةس طراابت الضاال   لمميزات وسلبيات الدراسات العربية واألجنبية يف جما  صيقيم املتخص   3.1 

2ك االضطراابت السلوكية واالنفعالية  لخطة حبث يف جما  صملتخصايصمم  أ   3.2 

3ك التغذية الراجعة والنقد البناء املقدم من الزمالء   صأن يتقبل املخت   3.3 

   3.4 
 



المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   

 فاعلية التدريس الطالب  غير مباشر 

المقرر  اذعضو هيئة التدريس(أست  غير مباشر  مصادر التعلم  )

المقرر  اذعضو هيئة التدريس(أست  مباشر /غير مباشر  فاعلية طرق التقييم )

 أداء المعلم  )عضو هيئة التدريس اخر (زميل مباشر /غير مباشر
 

 توصيف المقرر الدراسي

 االنتقالية  البرامج  و الخدمات  أسم المقرر : 

 خاص  565 رمز المقرر: 

 عام   اعداد  مواد  ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
مهيتها الثانوية املرحلة يف االعاقة ذوي لألفراد املقدمة االنتقالية الربامج املقرر يتناول  التخطيط اىل ابإلضافة املرحلة هذه يف تقدم اليت اخلدمات وأبرز وأ

االنتقالية للمرحلة  

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

مهيتها وتطورها، االنتقالية، الربامج مبفهوم الطالب تعريف إىل املقرر يهدف  وميول رغبات حتديد كيفية  على التعرف إىل املقرر هذا يهدف كما  اإلعاقة، لذوي وأ
 من كجزء  ت اإلعاقة ذوي للتالميذ املناسبة االنتقالية اخلطة إعداد كيفية  معرفة إىل إضافة املختلفة التقييم ادوات ابستخدام اإلعاقة ذوي وإمكانيات وقدرات
العالقة ذات اجلهات مع ابلتعاون الفردي الرتبوي الربانمج  

للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع التنظيمية   والقواعد  العاملية  القواني  يف  التشريعية  وجذورها  االنتقالية  الربامج  علي  ة/ صاملخت  يتعرف  أن   1.1 

2ع اإلعاقة   ذوي  من  الشباب  تواجه  اليت  التحدايت  على  ة/ صاملخت  يتعرف  أن  . 1.2 

3ع اإلعاقة  لذوي  وأمهيتها  االنتقالية،  الربامج  خمرجات  على  ة/صاملخت   يتعرف  ان  . 1.3 

االنتقالية  اخلدمات  تقدمي  جمال  يف  علميا  املثبتة  املمارسات   أفضل  على  ة/صاملخت   يتعرف  ان  . 1… 

 2 المهارات

1م انتقالية   خطة  ة/صاملخت  يعد  أن   2.1 

2م املقرر   مبوضوعات  العالقة  ذات  العلمية  الدراسات  ة/ صاملخت  صيلخ  أن   2.2 

3م    2.3 

  2… 

 3 الكفاءات

1ك املعلومات   على  احلصول  يف  التقنية  ة/ صاملخت  يوظف  أن   3.1 

2ك زمالئه   مع  ة/ صاملخت  يتعاون  أن   3.2 

3ك   3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   



 فاعلية التدريس الطالب  غير مباشر 

 فاعلية طرق التقييم أستاذ المقرر مباشر

التعلم مصادر  الطاب والزميل غير مباشر  

   
 

 

 

 توصيف المقرر الدراسي

 الخاصة  التربية  في  وتطبيقاته  البحث  تصميم أسم المقرر : 

 خاص  520 رمز المقرر: 

 عام  اعداد  مواد  الخاصة التربية ماجستير البرنامج : 

 الخاصة  التربية  القسم العلمي : 

 - التربية كلية سعود  الملك جامعة المؤسسة : 
 1440-6-29 التوصيف اعتماد تاريخ

 

ة التعليمي ومخرجاته  المقرر  هدف    

للمقرر العام الوصف :1 
اخلاصة الرتبية جمال يف التحليلية الوصفية االحباث من مناذج على االطالع اخلاصة الرتبية مبجال وتطبيقاته وأساليبه أدواته مفهومه العلمي ابلبحث ابإلملام املقرر يهدف  

. للمقرر الرئيس الهدف:2  

 والتفريق. اخلاصة الرتبية جمال يف التحليلية الوصفية االحباث من مناذج على االطالع اخلاصة الرتبية مبجال وتطبيقاته وأساليبه أدواته مفهومه العلمي ابلبحث ابإلملام املقرر يهدف
الفردية النزعة ذو كالبحث  البحثية كالتصميمات  والتجرييب التحليلي الوصفي البحث أنواع بي  ) One Single Subject Design ( جمال يناسب والذي  
الببلومرتية ابألحباث االهتمام جانب إىل. اخلاصة الرتبية  bibliom etric الرتبية جمال يف العملية ابملمارسات وعالقتها  

 .اخلاصة

للمقرر  التعلم مخرجات  
رمز التعلم المخرج 

 المرتبط للبرنامج
للمقرر التعلم مخرجات  

 1 المعارف

1ع اخلاصة   الرتبية  جمال  يف  الرتبوي  البحث  تصاميم  عن  اترخيية  خلفية  على  يتعرف  . 1.1 

2ع الواحدة   احلالة  أحباث  تصميم  على  يتعرف   1.2 

3ع والتطبيق  النظرية  بي  الرتبوي  البحث  على  يتعرف   1.3 

  1… 

 2 المهارات

1م البحثية   التصميمات  عليها  تبىن  اليت  الفلسفية  االجتاهات  يناقش   2.1 

2م التعليمية   والسياسات  الرتبوي  البحث  بي  تربط  اليت  العوامل  أهم  حيدد   2.2 

3م حبث   خطة  يصمم    2.3 

البحثية   التصميمات  عليها  تبىن  اليت  الفلسفية  االجتاهات  يناقش   2… 

 3 الكفاءات

1ك ويكتسبها   العلمي  البحث   اخالقيات  حنو  إجيابية  اجتاهات  يكون   3.1 

2ك حبثي  فريق  يف  العمل  حنو  اجيايب  اجتاه  يكون   3.2 

3ك   3.3 

   3.4 
 

المقرر  جودة  تقويم   

التقييم طرق التقويم مجاالت المقيمون   



 فاعلية التدريس الطالب  غير مباشر 

مباشر  زميل  عضو  الطالب تقييم طرق فاعلة   

زميل  عضو مباشر  للمقرر التعلم مخرجات تحصيل مدى   

زميل  عضو مباشر  التعلم  مصادر   
 


