الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

1

التحرير العريب

2

1

2

مبادئ الرتبية

2

1

3

مقدمة يف الرتبية اخلاصة

2

1

4

مبادئ اإلحصاء الرتبوم

2

1

5

اللغة اإلصلليزية

3

1

6

مبادئ علم النفس

2

1

توصيف المقرر
األمناط الكتابية( :ادلقالة ،الرسالة ،التلخيص ،التقرير) ،كالتدريب عليها .أىم قواعد النحو العريب:
(ادلعرب كادلبين ،عالمات اإلعراب ،إعراب الفعل ،الفعل كالفاعل ،كنائب الفاعل ،ادلبتدأ كاخلرب،
النواسخ ،ادلفاعيل ،احلاؿ ،التمييز ،العدد ،التوابع ،اإلضافة .)...أىم القواعد اإلمالئية( :مهزة الوصل
كالقطع ،اذلمزة ادلتوسطة ،اذلمزة ادلتطرفة ،األلف الليّنة ،التّاء ادلفتوحة كادلربوطة( ،أؿ) الشمسية
كالقمرية ،الزيادة كاحلذؼ يف رسم بعض الكلمات ،ما يوصل كما يفصل يف الرسم اإلمالئي.)...
عالمات الرتقيم ،كمواضعها .البحث يف ادلعاجم (معجم قدمي ،كآخر حديث) .نصوص سلتارة (دراسة
تذكقية تطبيقية على ادلوضوعات السابقة).
 مفهوـ كأىداؼ الرتبية اخلاصة . األطفاؿ ذكل االحتياجات اخلاصة (مفاىيم كتعريفات). تاريخ الرتبية اخلاصة  ،الركاد يف رلاؿ الرتبية اخلاصة. التخلف العقلي ( :التعريف ،األسباب،اخلصائص،التصنيفات ،التشخيص ،طرؽ تقدمي اخلدمة). صعوبات التعلم ( :التعريف – األسباب – اخلصائص – التصنيفات – التشخيص  -تصميمالربامج الرتبوية) .
 اإلعاقة السمعية  (:التعريف ،األسباب،اخلصائص ،التصنيفات ،التشخيص ،تصميم الربامجالرتبوية)
 اإلعاقة البصرية ( التعريف،األسباب،اخلصائص ،التصنيفات ،التشخيص ،طرؽ تقدمي اخلدمة) التفوؽ كادلوىبة ( التعريف ، ،اخلصائص، ،التشخيص ،الرعايا الرتبوية ) .مفاىيم أساسية  :اإلحصاء الوصفي ،اإلحصاء االستداليل ،ادلتغًن النوعي كالكمي  ،ادلتغًن ادلتصل
كادلنفصل  ،مستويات القياس .
التوزيعات التكرارية  :اجلدكؿ التكرارم للقيم غًن ادلبوبة (التكرار ،النسبة ادلئوية للتكرار،التكرار ادلتجمع
الصاعد  ،التكرار ادلتجمع النازؿ  ،رلموع الدرجات من اجلدكؿ التكرارم للقيم غًن ادلبوبة )  -اجلدكؿ
التكرارم للقيم ادلبوبة (التكرار ,النسبة ادلئوية للتكرار،التكرار ادلتجمع الصاعد  ،التكرار ادلتجمع النازؿ
 ،رلموع الدرجات من اجلدكؿ التكرارم للقيم ادلبوبة )  -األشكاؿ كالرسوـ البيانية (ادلدرج التكرارم,
ادلضلع التكرارم ,ادلنحىن التكرارم )  -أنواع التوزيعات كادلنحنيات التكرارية (التوزيع االعتدايل
كالتوزيعات ادللتوية  ,التوزيع ادلدبب ,التوزيع ادلفلطح )  -مقاييس النزعة ادلركزية (ادلتوسط احلسايب
كالوسيط كادلنواؿ ) من القيم غًن اجملدكلة  ،كمن اجلدكؿ التكرارم للقيم غًن ادلبوبة  ،كمن اجلدكؿ
التكرارم للقيم ادلبوبة  -خصائص مقاييس النزعة ادلركزية  -مقاييس التشتت (ادلدل ,ادلدل الربيعي,
التباين ,االضلراؼ ادلعيارم )  -الدرجات احملولة (الدرجات ادلعيارية كالدرجات التائية كادلئينات
كاإلعشاريات كاإلرباعيات)  -مقاييس العالقة (معامل االرتباط  -االرتباط السليب _ االرتباط اإلجيايب
 حساب معامل االرتباط عن طريق معادلة بًنسوف  -حساب معامل االرتباط عن طريق معادلةسبًنماف)
This is an integrated English language skill course with an emphasis on
recognition and use of basic grammatical structures. Students improve their
skills through intensive practice of basic sentence pattern, reinforced by
exercises in listening, speaking, reading and writing.
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

توصيف المقرر

7

الصحة كاللياقة

2

1

يتضمن ىذا ادلقرر ادلبادئ األساسية كادلعلومات الضركرية ادلرتبطة بالعادات الصحية يف احلياة اليومية
اليت تتضمن الوقاية من األمراض ،كنبذ العادات السلبية ادلضرة بالصحة ،كاإلسعافات األكلية
لإلصابات ،كالغذاء مكوناتو كطبيعتو ،كالنشاط البدين كاحلفاظ على اجلسم ،مث البحث يف أشكاؿ
الضغوط النفسية كاالجتماعية ككيفية التعامل معها ،كذلك للسعي ضلو تعديل سلوؾ الطالب
كالطالبات يف حياهتم اليومية.

8

العقيدة اإلسالمية
كادلذاىب ادلعاصرة

2

2

العقيدة (تعريفها ،أمهية دراستها ،مصادرىا ،خصائصها ،منهج االستدالؿ عليها عند السلف ،أركاف
اإلدياف يف ضوء حديث جربيل ادلشهور ،أثرىا يف حياة الفرد كاجملتمع ،نواقض اإلدياف ،ضوابط التكفًن )
 دراسة لبعض ادلذاىب الفكرية ادلعاصرة (العلمانية  ،عبدة الشيطاف ،البهائية ،القاديانية ،الصهيونية،ادلاسونية ،األصولية النصرانية)  -يكلف الطالب حبفظ جزء عم.

9

التذكؽ األديب

2

2

مفهوـ التذكؽ األديب ،كأمهيتو يف تعلم العربية ،كفهم كتب الرتاث ،ككيفية امتالكو ،مث نصوص سلتارة
من ركائع األدب العريب على رلاالتو ادلختلفة (الشعر –قدديو كحديثو ،-اخلطابة ،ادلناظرات ،ادلقامات،
الوصايا ،ادلقاؿ ،القصة ،اخلاطرة) .موازنات بٌن نصوص أدبية قددية كحديثة ،موازنات بٌن نصوص
عربية كأجنبية مرتمجة.

10

إدارة تربوية

2

2

التطور التارخيي لإلدارة كمفاىيمها  -مدارس الفكر اإلدارم كركاده  -مفهوـ اإلدارة ادلدرسية كأىدافها
كرلاالهتا  -السلطات التعليمية كىياكلها ادلختلفة يف مؤسسات التعليم كالنظاـ ادلدرسي -
العمليات كالوظائف اإلدارية األساسية للقائد اإلدارم :التخطيط كالتنظيم كالتوجيو كالرقابة
كاالتصاؿ كصنع القرارات كتنفيذىا  -أدكار القائد الرتبوم كمهاراتو  -إدارة الصف الدراسي -
عالقة ادلدرسة باجملتمع كاخلدمات كاألنشطة اليت تقدمها ادلدرسة.

11

مهارات البحث الرتبوم

2

2

12

علم الننفس النمو

2

2

أكالن  /موضوع علم نفس النمو .
 معىن النمو ػ أمناط التغًن يف النمو ػ مظاىر النمو ػ قوانٌن كمبادئ النمو ػ مطالب النمو أه ػمية دراسة النمو .ثانيان  /نظريات النمو ( التحليلية كالسلوكية كادلعرفية )
ثالثان  /زلددات النمو ( الوراثة كالبيئة كالثقافة )
كالعوامل ادلؤثرة فيو ػ البيئة كالنمو اإلنساين ػ البيئة قبل الوالدة ػ البيئة بعد الوالدة
 البيئة الطبيعية كاالجتماعية ػ أثر التفاعل بٌن الوراثة كالبيئة يف عملية النمو .رابعان  /مرحلة ما قبل الوالدة .
خامسان  /مراحل منو اجلنٌن كالعوامل ادلؤثرة فيو .
 مرحلة ادلهد ( النمو اجلسمي كاحلسي احلركي كالعقلي كاللغوم كاالنفعايل ) .سادسان  /مرحلة الطفولة ادلبكرة .
النمو اجلسمي كالفسيولوجي كاحلسي كاحلركي كالعقلي كاللغوم كاالنفعايل كاالجتماعي كاخللقي
مشكالت الطفولة يف مرحلة ادلهد كالطفولة ادلبكرة .
سابعان  /طفل ادلدرسة االبتدائية .
النمو اجلسمي كاحلركي كاحلسي كالعقلي كاللغوم كاالنفعايل كاالجتماعي كاخللقي .
 مشكالت الطفولة الوسطى كادلتأخرةثامن  /ادلراىقة .
ان
 -تعريفها كأزماهتا  ،مظاىر النمو اجلسمي كالفسيولوجي كاالنفعايل كاالجتماعي كاخللقي .
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م

اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

13

بناء كتطوير ادلناىج

2

2

14

تقنيات التعليم

2

2

توصيف المقرر

يشتمل ادلقرر على عدة موضوعات تتمثل فيما يلي:
أكال :تطور مفهوـ ادلنهج
ثانيا  :أسس بناء ادلناىج الدراسية كتشمل  :طبيعة اجملتمع من حيث فلسفتو كقيمو كعاداتو كتقاليده
كثقافتو كأىدافو ،كتأثًن ذلك يف بناء ادلناىج  -طبيعة ادلتعلم من حيث طبيعة منوه العقلي كاالجتماعي
كالوجداين كاحلسي احلركي ،كقدراتو كاستعداداتو كاىتماماتو كالفركؽ الفردية اليت توجد بٌن ادلتعلمٌن،
كتأثًن ذلك يف بناء ادلناىج  -طبيعة ادلعرفة من حيث طبيعة ادلعايًن اليت ينبغي اختيار ادلعارؼ يف
 طبيعة التطورات العلمية احلديثةضوئها ،كإجراءات اختيار ادلعارؼ دلختلف ادلناىج الدراسية
كادلعاصرة يف رلاؿ بناء ادلنهج كتنفيذه كتقوديو كتطويره ،كتأثًن ذلك يف عمليات ادلنهج على ادلستول
التخطيطي كادلستول التنفيذم.
ثالثا :مكونات ادلنهج
( أ ) األىداؼ كمستوياهتا ادلختلفة كتشمل  :مصادر اشتقاؽ األىداؼ  -رلاالت األىداؼ (ادلعريف،
الوجداين ،النهارم)  -األىداؼ كعالقتها ببقية عناصر ادلنهج
( ب ) احملتول كعالقتو بأىداؼ ادلنهج ،كأسس بناء ادلنهج كتشمل  :تنظيم احملتول  -شركط اختيار
احملتول
( ج ) طرؽ التدريس كالوسائل التعليمية كتشمل  :العالقة بٌن كل من الطريقة كالوسيلة  -الفرؽ بٌن
ادلدخل كالطريقة كاألسلوب  -العالقة بٌن الطريقة كالوسيلة كبٌن األىداؼ كاحملتول  -الشركط
الواجب توافرىا يف الطريقة كالوسيلة ادلختارة  -مواصفات طريقة التدريس الفعالة
( د ) األنشطة التعليمية كتشمل  :األنشطة الصفية  -األنشطة الالصفية
( ىػ ) أساليب التقومي كتشمل  :التقومي مفهومو كأمهيتو كعالقتو جبميع عناصر ادلنهج  -أساليب
التقومي
(ك ) كتاب ادلعلم كيشمل  :أمهية كتاب ادلعلم كزلتوياتو .
رابعا  :بعض تنظيمات ادلناىج كتشمل  :منهج ادلواد الدراسية ادلنفصلة  -منهج النشاط  -منهج
التفكًن  -ادلنهج احملورم  -منهج الوحدات الدراسية .
 مفهوـ تقنيات التعليم كادلفاىيم ذات الصلة . مفهوـ الوسائل التعليمية كتصنيفاهتا . اختيار الوسائل التعليمية كاستخدامها الوظيفي . االتصاؿ التعليمي . نػماذج االتصاؿ التعليمي . التصميم التعليمي . أىػمية التصميم التعليمي . مراكز مصادر التعلم . التعليم ادلفرد . -تقنيات الوسائط ادلتعددة .
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15

اختيارم ()1
[التوجيو كاإلرشاد]

2

2

 تعريف مفاىيم كل من التوجيو كاإلرشاد النفسي . الفرؽ بٌن اإلرشاد النفسي كادلفاىيم األخرل كالتوجيو كالنصح كالعالج . تعريف النظرية اإلرشادية . نظريات اإلرشاد السيكودينامية  :التحليل النفسي لػ " فركيد "  ،اإلرشاد التحليلي لػ "يونج " ،اإلرشاد النفسي الفردم لػ " أدلر " .
 نظريات اإلرشاد السلوكية كادلعرفية  ،اإلرشاد السلوكي اإلنفعايل لػ أليس  ،السلوكي ادلعريف عندر ػاممي .
 نظريات اإلرشاد الظاىراتية كاإلنسانية . اإلرشاد ادلتمركز حوؿ الشخص . اإلرشاد كالعالج بالواقع . اإلرشاد كالعالج اجلشطاليت . اإلرشاد كالعالج الوجودم . اإلرشاد االنتقائي الوظيفي لػ " ىارت " . أساليب اإلرشاد .ػ اإلرشاد الفردم ػ اجلماعي ػ ادلباشر ػ غًن ادلباشر . -رلاالت اإلرشاد ( الرتبوم ػ األسرم ػ ادلهين )

16

األخالؽ اإلسالمية
كآداب ادلهنة

2

3

األخالؽ :تعريفها كأسسها ،كخصائصها ،دراسة مناذج من أخالؽ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم،
كسائل الرتبية اخللقية يف اإلسالـ.
مفهوـ ادلهنة ،أمهيتها يف احلياة اإلنسانية ،مقومات أخالقيات ادلهنة ،ضوابط أخالقيات ادلهنة ،مناذج
من أخالقيات ادلهن يف اإلسالـ ( ملحوظة :خيتار منها ما يناسب ختصص الطالب ).
تكليف الطالب حبفظ سوريت لقماف كاحلجرات.

17

علم النفس الرتبوم

2

3

 مفهوـ علم النفس الرتبوم كعالقتو بالعلوـ األخرل . تعريف التعلم كالتمييز بٌن التعلم كالنضج كاالستعداد للتعلم . دكر النظرية كالبحث يف دراسة التعلم ( السلوكية ػ كادلعرفية ػ كاإلنسانية ) . أنواع حبوث التعلم ( االرتباطية ػ التجريبية ػ الوصفية الكيفية ) . طرؽ قياس التعلم ( ادلالحظة ادلباشرة ػ االستجابات التحريرية كالشفوية ػ تقدير الذات  ،تقديراآلخرين .
 الدافعية  :عرض للتصورات السلوكية كادلعرفية كاإلنسانية للدكافع كعالقتها بالتعلم مع االىتماـبربامج تنمية الدكافع  ،دافعية اإلصلاز  ،العزك  ،نظرية القيمة ػ التوقع  ،كالنظرية ادلعرفية االجتماعية
.
 اجلذكر التارخيية لنظريات التعلم  :احملاكلة كاخلطأ  ،كاالشرتاط الكالسيكي . االشرتاط اإلجرائي  ،الفرؽ بٌن االشرتاط اإلجرائي كالكالسيكي  ،جداكؿ التعزيز  ،تشكيلالسلوؾ  ،تعديل السلوؾ
 التعلم االجتماعي  ،احملاكاة  ،منوذج فعالية الذات  ،كالعوامل اليت تؤثر يف التعلم االجتماعي النظريات ادلعرفية  :نظرية اجلشطالت . نظرية التعلم ادلعرفية  :نظرية بركنر ػ نظرية أكزكبل . جتهيز ادلعلومات  :الذاكرة ( ادلسجل احلسي  ،الذاكرة العاملة  ،الذاكرة طويلة ادلدل  ،عملياتاالنتباه كالتشفًن
 نواتج التعلم  :تعلم ادلهارات احلركية ػ تعلم ادلفاىيم ػ تعلم مهارات حل ادلشكالت ػ تعلم التفكًناإلبداعي

4
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ساعات المستوى الدراسي

يتكوف ىذا ادلقرر من شقٌن أساسيٌن :أحدمها نظرم كاآلخر عملي ،كمها جزآف متكامالف:

أوال :الجزء النظري ،ويتناول -:

ات
 تعريف الكمبيوتر كشليز ػو اللغات ادلستخدمة يف بررلة احلاسوب كخاصة أنظمة التأليف(Authoring Systems ادلفاتيح األساسية يف لوحة ادلفاتيح ككظائفو ا .اخلارجي .
ة
 ادلكونات ادلادية كأكساط التخزين الداخلية ك فًنكس الكمبيوتر :تعريفو  ،أعراضو  ،طرؽ الكشف عنو كمسحو ،كطرؽ الوقاية منق . الربرليات التطبيقية اجلاىزة كتوظيفها يف إدارة العملية التعليمية ( نظاـ التشغيل /ككرد  /اكسلقواعد البيانات)
-شبكة االنرتنت تعريفها كخدماهتا.

18

تطبيقات احلاسب يف
التعليم

2

3

19

مهارات التعليم كالتفكًن

2

3

يشتمل ادلقرر على األسس اليت تبىن عليها مهارات التعلم كالتفكًن كما يرتبط هبا من عمليات إدارة
الذات كاكتشافها ،كيقف ادلقرر عند التعريفات اإلجرائية لكل من ادلفهومٌن السابقٌن مث يبٌن كيفية
تنميتهما كالتحكم بالعمليات العقلية العليا كتفعيلها كصوالن إىل التطبيقات العملية كالتدريبات اخلاصة
اليت تتعلق بتنظيم ادلعرفة كإنتاجها عن طريق التفكًن االبتكارم.

20

مقدمة يف تأىيل ذكم
االحتياجات اخلاص

2

3

 مقدمة تارخيية لتطور مفهوـ تأىيل ادلعاقٌن كتعريفاتو. فلسفة التأىيل كمربراتو ،كأنواع التأىيل. خدمات التأىيل كمبادئو ،كادلفاىيم كادلصطلحات األساسية يف التأىيل. التأىيل الطيب. التأىيل النفسي. التأىيل االجتماعي التأىيل األكادديي. التأىيل ادلهين التأىيل اجملتمعي احمللي. التشغيل. -قضايا كتوجهات حديثة يف رلاؿ تأىيل ادلعاقٌن.

/

ثانيا  :الجزء العملي  ،ويتناول -:
اؼ Windows.
 تشغيل احلاسوب كبرنامج النو ػذ استخداـ ادلفاتيح الرئيسة يف لوحة ادلفاتيح . تدريبات كأنشطة دلعرفة مكونات احلاسب . التدريب على استخداـ أكامر نظاـ التشغيل كيندكز . استخداـ الربرليات التطبيقية اجلاىزة (ككرد/باكربوينت /اكسل /كقواعد البيانات) كتوظيفها يف إدارةالعملية التعليمية ( فتح ادللفات كالوثائق اإللكرتكنية كإدخاؿ البيانات فيها كتعديلىا كإضافة التأثًنات
كختزينها كطباعتو ا) .
 -استخداـ االنرتنت كتصفح بعض ادلواقع التعليمية كاستخداـ الربيد االلكرتكين

5

الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

توصيف المقرر

ساعات المستوى الدراسي
 أه ػمية برامج ادلوىوبٌن. عرض موجز لتاريخ رعاية ادلوىوبٌن. تعريف ادلوىبة كادلوىوب. النظريات األساسية يف تربية ادلوىوبٌن. -النظرة اإلسالمية لرعاية ادلوىوبٌن.

21

مدخل إىل تربية
ادلوىوبٌن

2

3

22

مدخل إىل اإلعاقة
العقلية

2

3

23

الرتبية اخلاصة يف
ادلملكة

2

3

 األسس اليت تقوـ عليها أساليب دتييز ادلوىبة كأنواعها. اخلصائص الشخصية كالعلمية كالعقلية للتالميذ ادلوىوبٌن. اخلصائص الشخصية كالعلمية كالعقلية دلعلمي ادلوىوبٌن. إشكاالت حوؿ برامج رعاية ادلوىوبٌن. تصورات خاطئة حوؿ التالميذ ادلوىوبٌن. اجتاىات ادلعلمٌن ضلو التالميذ ادلوىوبٌن. سبل التواصل مع اآلباء كاجملتمع فيما خيدـ التالميذ ادلوىوبوف. التطور التارخيي دلفهوـ اإلعاقة العقلية كالفرؽ بينها كبٌن ادلرض العقلي. تعريفات اإلعاقة العقلية. العوامل ادلسببة لإلعاقة العقلية. األساليب الوقائية للحد من اإلعاقة العقلية. التشخيص التكاملي لإلعاقة العقلية . تصنيفات اإلعاقة العقلية. خصائص ادلعاقٌن عقليان. حاجات ادلعاقٌن عقليان كأمهية إشباعها. اسرتاتيجيات التدخل ادلبكر كدكرىا يف رلاؿ اإلعاقة العقلية. -برامج التأىيل النفسي كالرتبوم ادلقدمة للمعاقٌن عقليان.

 اإلرشاد النفسي كاألسرم لذكم اإلعاقة العقلية . نبذة تارخيية عن :الرتبية اخلاصة عادليا كعربيا مث ىف ادلملكة العربية السعودم حقوؽ الطفل كاحلقوؽ اليت كفلها اإلسالـ لرعاية ذكل االحتياجات اخلاصة. مفهوـ كأىداؼ الرتبية اخلاصة. ادلعامل الرئيسية لرتبية ادلعاقٌن يف بعض دكؿ العامل (ادلتقدـ ك النامي). ػأفماط تقدمي خدمات الرتبية اخلاصة. اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة(أىدافها ك اختصاصاهتا ك الوحدات الفنية كاإلدارية). الوحدات ادلساندة باألمانة العامة للرتبية اخلاصة. معاىد كبرامج الرتبية اخلاصة. النمو الكمي كالتطور النوعي دلعاىد كبرامج الرتبية اخلاصة. رلاالت الرعاية لطالب معاىد كبرامج الرتبية اخلاصة. إعداد معلم الرتبية اخلاصة. اللوائح كالقوانٌن ادلنظمة دلعاىد كبرامج الرتبية اخلاصة. اللوائح كالقوانٌن اليت خيضع ذلا معلم الرتبية اخلاصة. -التشريعات كالقوانٌن اليت حتكم تقدمي اخلدمات لطالب معاىد كبرامج الرتبية اخلاصة.
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

24

الصحة النفسية لذكم
االحتياجات اخلاصة

ساعات المستوى الدراسي

2

3

قضايا ثقافية معاصرة

2

25

4

النظاـ االقتصادم يف
اإلسالـ

26

التقومي الرتبوم

2

4

توصيف المقرر
 تعريف مفهوـ الصحة النفسية . مفهوـ التوافق النفسي كاالجتماعي . زلددات السواء ك االضطراب .معاممر الصحة النفسية .
 ػػ مفهوـ الصحة النفسية يف ضوء النظريات ادلختلفة . تصنيف االضطرابات النفسية كاألمراض النفسية كالعقلية . دكر األسرة كأساليب التنشئة السوية كغًن السوية يف الصحة النفسية . ادلشكالت اليت تواجو ادلعوؽ كأسرتو . التوافق النفسي ك االجتماعي للمعاقٌن .الوسطية ،عادلية اإلسالـ كالركابط البشرية ،العنصرية كالقومية ،اللغة العربية كعاء التعليم كالثقافة ،العلم
كالدين ،التجديد كالتطوير ،احلوار بٌن احلضارات ،االستشراؽ ،التنصًن ،االستعمار ،التغريب ،احلداثة
يف األدب ،العودلة ،اإلرىاب ،تأخر ادلسلمٌن كالنهوض هبم.
مع تكليف الطالب حبفظ جزء تبارؾ.
االقتصاد اإلسالمي( :ماىيتو كنشأتو كتطوره ،أمهيتو ،مبادؤه ،خصائصو ) .كادلشكلة االقتصادية كسبل
مواجهتها ،النظم االقتصادية ادلعاصرة (الرأمسالية كاالشرتاكية ) ،كالعودلة االقتصادية أىدافها كموقف
اإلسالـ منها ،البنك الدكيل كأىدافو ،كمنظمة التجارة العادلية كأىدافها .كادللكية يف اإلسالـ :تعريفها،
أنواعها ،رلاالهتا ،طرقها ادلشركعة ،قيودىا .كاإلسالـ كاحلرية االقتصادية كتطبيقاهتا االقتصادية،
اإلنتاج ،التوزيع ،االستهالؾ كاإلنفاؽ ،السياسة االقتصادية يف العقود كادلعامالت
مع تكليف الطالب حبفظ اآليات الكردية من أكؿ اجلزء الثالث (تلك الرسل) إىل آخر سورة البقرة.
تعريفات القياس كالتقييم كالتقومي -الفرؽ بٌن القياس كالتقييم كالتقومي -طبيعة كخصائص القياس
الرتبوم -أخطاء القياس  - -رلاالت التقومي – كظائف(أغراض) التقومي -مبادئ كأسس التقومي-
 –،التصنيفات ادلختلفة للتقومي – التقومي الصفي كأىدافو –األىداؼ التعليمية كعالقتها بعملية
التقومي  -ختطيط ك تصميم االختبارات التحصيلية  -جدكؿ ادلواصفات – أنوع االختبارات
التحصيلية -االختبار ادلقايل – االختبارات ادلوضوعية :االختيار من متعدد ,الصح خطأ ,
ادلزاكجة ,تكملة الفراغ  -التقومي البديل كأنواعو – تقومي األداء– ملف االصلاز (البورتفوليو) –
طرؽ كأساليب التصحيح – مداخل كأنظمة إعطاء كتوزيع الدرجات  -شركط االختبار اجليد:
ادلوضوعية ,الصدؽ ،الثبات – حتليل األسئلة :معامالت الصعوبة كالتمييز  -قضايا كمشاكل
كأخالقيات التقومػم .
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

27

اسرتاتيجيات التدريس

2

4

28

مهارات التواصل لذكم
االحتياجات اخلاصة

3

4

توصيف المقرر
يشتمل ادلقرر على عدة موضوعات تتمثل فيما يلي:
 التفريق بٌن بعض ادلصطلحات  :الطريقة ػ اخلطة ػ اإلسرتاتيجية ػ األسلوب ػ الوسيلة خصائص طريقة التدريس الناجحة . عالقة طريقة التدريس بسائر عناصر ادلنهج. التصنيفات ادلختلفة لطرائق التدريس : طرائق التدريس الال منهجية : اإللقاء كالشرح . احملاضرة. طرائق التدريس ادلنهجية : احملاضرة ادلنهجية . طريقة أكزبل . طرائق التدريس التفاعلية : الطريقة السقراطية . طريقة ادلناقشة . طريقة لعب األدكار. طريقة حل ادلشكالت . التفاعل اللفظي داخل الصف ( تعريفو ,أمهيتو ,كيفية قياسو ) مكونات عملية االتصاؿ؛ كعناصره .إرساؿ ادلعلومات :أساليب االتصاؿ (الرتميز باللغة -الرتميزبالفعل).كاستقباؿ ادلعلومات ..االتصاالت الشفهية كادلكتوبة.
 التطور التارخيي للتواصل. فلسفة كسيكولوجية االتصاؿ الرتبوم؛ أشكالو -سيكولوجية ادلرسل كادلستقبل كأثرىا يف نقلالرسالة.
 خطوات االتصاؿ البناء. عوامل صلاح االتصاؿ كمقوماتو. ػأفماط االتصاؿ. معوقات االتصاؿ. النظريات ادلفسرة لسلوؾ االتصاؿ :نظرية التوازف -نظرية األبنية اإلدراكية -النظرية التحليلية-النظريات السلوكية -نظريات احلاجات ادلتكاملة -نظرية التبادؿ ادلشرتؾ -نظرية القرب
االجتماعي -نظرية الصراع اإلنساين -نظرية التحفيز اإلنساين -النظرية اإلنسانية – نظرية
االتصاؿ اإلنساين.
 طرؽ التواصل مع ادلعاقٌن عقليا ..كالتوحيديٌن.سمعيان .
 طرؽ التواصل مع ادلعاقٌن ػ طرؽ التواصل مع ادلعاقٌن بصريان . -اضطرابات التواصل  :األنواع – التدريب كالعالج الكتساب ادلهارات األساسية يف التواصل.
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

29

مدخل إىل اإلعاقة
السمعية

2

4

30

مدخل إىل صعوبات
التعلم

2

4

31

مدخل إىل اإلعاقة
البصرية

2

4

توصيف المقرر

 حاسة السمع كتطورىا . تركيب اجلهاز السمعي. مفهوـ اإلعاقة السمعية ( الصمم – ضعف السمع ). أسباب اإلعاقة السمعية كطرؽ الوقاية منها . تصنيفات اإلعاقة السمعية . ادلعينات السمعية طرؽ التواصل مع ادلعاقٌن مسعيان . تقييم كتشخيص ادلعاقٌن مسعيان. خصائص ادلعاقٌن مسعيان . تاريخ صعوبات التعلم. مقدمة عن مفهوـ ك أنواع ك أسباب صعوبات التعلم. صعوبات التعلم اإلمنائية ،أنواعها كأسباهبا. -خصائص التالميذ ذكم صعوبات التعلم

 صعوبات التعلم (احلركية ،الفكرية ،االجتماعية ،النفعالية). صعوبات التعلم اإلمنائية األكلية ( النتباه ،الذاكرة ،اإلدراؾ). صعوبات التعلم الثانوية ( التفكًن ،اللغة الشفهية). صعوبات التعلم األكادديية (الكتابة ،اإلمالء ،احلساب ،القراءة). العالقة بٌن صعوبات التعلم اإلمنائية كالصعوبات األكادديية تشخيص صعوبات التعلم الفرؽ بٌن تالميذ ذكم صعوبات التعلم كادلتخلفٌن عقليا كبطيء التعلم أساليب التعامل مع التالميذ ذكم صعوبات التعلم دكر الوالدين كادلدرسٌن يف التعامل مع ذكم صعوبات التعلم تعريف اإلعاقة البصرية كضعف البصر . التعريفات الطبية كالرتبوية . تصنيفات اإلعاقة البصرية . أسباب اإلعاقة البصرية . الكشف كالتدخل ادلبكر . تأثًن اإلعاقة البصرية على مظاىر النمو ادلختلفة . اآلثار النفسية كاالجتماعية لإلعاقة البصرية . أساليب تعليم ادلعاقٌن بصريان . ادلشكالت اليت تواجو ادلعاؽ بصريان . -أرشاد اسر ادلعاقٌن بصريان .
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

32

االضطرابات السلوكية
كتعديل السلوؾ

2

4

33

إعاقات النمو الشامل

2

5

توصيف المقرر
 تعريف االضطرابات السلوكية . زلددات السواء كاالضطراب . التصنيفات ادلختلفة الضطرابات السلوؾ كفق األدلة العادلية . أساليب الكشف عن اضطرابات السلوؾ .سمات األطفاؿ ادلضطربوف سلوكيان .
 ػ مفهوـ تعديل السلوؾ . األسس النظرية لتعديل السلوؾ . فنيات تعديل السلوؾ كتصميماتو ادلتعددة -اضطرابات السلوؾ . اضطراب نقص االنتباه كفرط النشاط احلركي . اضطراب ادلسلك(التصرؼ) . اضطرابات العادات . اضطرابات اإلخراج . اضطرابات األكل . اضطرابات النوـ . اضطرابات الكالـ . اضطرابات السلوؾ غًن االجتماعي . الوقاية من اضطرابات السلوؾ . مقدمة تارخيية عن إعاقات النمو الشامل . رلموعة إعاقات النمو الشامل من حيث التعريف ك األسباب . إعاقة التوحد ( ادلظاىر السلوكية ك األسباب ك زلكات التشخيص ) . إعاقات تصاحب التوحد ك التوقعات ادلستقبلية للتوحد . إعاقة االسربجر ( ادلظاىر السلوكية ك األسباب كزلكات التشخيص ) . التشخيص الفارؽ بٌن حاالت االسربجر كالتوحد . إعاقة متالزمة ريت (ادلظاىر السلوكية ك األسباب ك زلكات التشخيص ) . التشخيص الفارؽ بٌن حاالت متالزمة ريت كالتوحد . اضطراب الطفولة االنتكاسي (ادلظاىر السلوكية كزلكات التشخيص ). التشخيص الفارؽ بٌن حاالت اضطراب الطفولة االنتكاسي كالتوحد . اضطراب النمو الشامل غًنا حملدد (ادلظاىر السلوكية ك زلكات التشخيص ). التشخيص الفارؽ بٌن حاالت اضطراب النمو الشامل غًن احملدد كالتوحد . -التدخالت العالجية ك التعليمية ادلناسبة لكل إعاقة من إعاقات النمو الشامل.

10

الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
ساعات المستوى الدراسي

م

اسم المقرر

34

اإلعاقات ادلتعددة

2

35

التوجيو كاإلرشاد
النفسي كاألسرم لذكم
االحتياجات اخلاصة

2

توصيف المقرر
 مقدمة :ادلفهوـ كالتعريف. -التطور التارخيي دلسار االىتماـ بتعدد اإلعاقة.

5

5

 أسباب تعدد اإلعاقات. احتياجات األطفاؿ متعددم اإلعاقة. ػفماذج فرؽ الرعاية الرتبوية دلتعددم اإلعاقة طرؽ البحث كالكشف لإلعاقات ادلتعددة. برامج التدخل ادلبكر. اخلصائص العامة دلتعددم اإلعاقة :اجلسمية ,النفسية ,كاالجتماعية. متعددم العوؽ اجلسدم كالصحي. التعدد مع اإلعاقات احلسية :السمعية –البصرية. األطفاؿ الصم ادلكفوفٌن. التالزـ ادلرضي بٌن التوحد كمتالزمة داكف. ذكم صعوبات التعلم كالنشاط الزائد.البامج الرتبوية كاإلرشادية كبرامج التدخل العالجي دلتعددم العوؽ.
 ػر تعريف اإلرشاد النفسي ك أمهيتو ك احلاجة إيل إرشاد ذكم االحتياجات اخلاصة . خصائص ادلرشد الفعاؿ . الفركؽ بٌن إرشاد ذكم االحتياجات اخلاصة كالعاديٌن . نظريات اإلرشاد النفسي . معوقات العمل مع األطفاؿ ذكم االحتياجات اخلاصة . مراحل اكتشاؼ اإلعاقة كردكد أفعاؿ الوالدين كاإلخوة ضلو ذكم االحتياجات اخلاصة. اآلثار ادلختلفة اليت يرتكها ذكم االحتياجات اخلاصة علي األسر (النفسية ك االقتصادية.كاالجتماعية)
 دكر الوالدين يف التعامل مع أفراد ذكم االحتياجات اخلاصة( ادلعوقٌن عقليا مسعيا – بصريا -جسميا  -صعوبات التعلم  -التوحد) .
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

36

اسرتاتيجيات التدخل
ادلبكر كالدمج

ساعات المستوى الدراسي

2

5

2

5

النظاـ السياسي كحقوؽ
اإلنساف يف اإلسالـ

39

التخلف العقلي يف ضوء
النظريات
[مسار اإلعاقة
العقلية]

ادلبادئ األساسية للتدخل ادلبكر.
 الفئات ادلستهدفة يف برامج التدخل ادلبكر. فريق العمل يف التدخل ادلبكر. إدارة برامج التدخل ادلبكر. الكشف ادلبكر عن اإلعاقة. التدخل للوقاية من اإلعاقة. استخداـ األنشطة يف برامج التدخل ادلبكر كالدمج. دكر األسرة يف برامج التدخل ادلبكر كالدمج. البيئة التعليمية يف مراكز التدخل ادلبكر. الربامج العادلية ادلستخدمة يف التدخل ادلبكر كالدمج. اخلدمات الوقائية كالعالجية كالتنبؤية يف التدخل ادلبكر كالدمج.اجملتمع :تعريفو ،اإلنساف يف اإلسالـ ،أسس بناء اجملتمع كعناية اإلسالـ بو ،مسات اجملتمع اإلسالمي،
تقوية الركابط االجتماعية ،األسرة يف اإلسالـ :تعريفها ،مكانتها ،أمهيتها ،أسس بناء األسرة ،الزكاج
كمقاصده ،حقوؽ الزكجٌن ،حقوؽ اآلباء كاألكالد كاألقارب ،مكانة ادلرأة كحقوقها يف اإلسالـ،
الشبهات حوؿ النظاـ األسرم يف اإلسالـ كالرد عليها ( :تعدد الزكجات ،مًناث ادلرأة ،دية ادلرأة،
احلجاب ،الطالؽ ،حتديد النسل) ،ادلشكالت األسرية كعالجها ( عمل ادلرأة ،القوامة ،النفقة،
النشوز ) .مع تكليف الطالب حبفظ سورة األحزاب.

النظاـ االجتماعي يف
اإلسالـ

37

توصيف المقرر

2

5

النظاـ السياسي :تعريفو ،خصائصو ،أركاف الدكلة :الوطن ،اجملتمع ،السلطة ،أىداؼ الدكلة ،أسس
الدكلة ،مبادئ احلكم يف اإلسالـ،اختيار احلاكم ،البيعة ،كاجبات احلاكم ،سلطات الدكلة ،حقوؽ
ادلسلم كغًن ادلسلم يف الدكلة اإلسالمية.
مظاىر تطبيق النظاـ السياسي يف ادلملكة العربية السعودية :النظاـ األساسي للحكم ،الشورل،
القضاء ،األمن ،احلسبة كالدعوة.
حقوؽ اإلنساف يف اإلسالـ :تعريفها ،أمهيتها ،مصادرىا ،ضوابطها ،احلقوؽ األساسية( :ادلساكاة،
احلرية ،احلياة ،العدؿ ،السالمة) اإلعالف العادلي حلقوؽ اإلنساف يف ادلواثيق الدكلية ،كموقف ادلملكة
العربية السعودية منو .مع تكليف الطالب حبفظ سورة الكهف.
 التعريف مبفهوـ التخلف العقلي كتصنيفات كخصائص كحاجات ادلعاقٌن عقليان التعريف مبفهوـ التعلم نظرية التعلم باحملاكلة كاخلطأ كتطبيقاهتا الرتبوية يف رلاؿ اإلعاقة العقلية نظرية االشرتاط اإلجرائي كتطبيقاهتا الرتبوية يف رلاؿ اإلعاقة العقلية نظرية اجلشطلت (التعلم باالستبصار) كتطبيقاهتا الرتبوية يف رلاؿ اإلعاقة العقلية نظرية اجملاؿ كتطبيقاهتا الرتبوية يف رلاؿ اإلعاقة العقلية نظرية التعلم االجتماعي كتطبيقاهتا الرتبوية يف رلاؿ اإلعاقة العقلية نظرية التعلم بادلالحظة كتطبيقاهتا الرتبوية يف رلاؿ اإلعاقة العقلية نظرية االرتقاء ادلعريف كتطبيقاهتا الرتبوية يف رلاؿ اإلعاقة العقلية تعليم التمييز لدل ادلعاقٌن عقليان -العمليات ادلسامهة يف حتسٌن التعلم لدل ادلعاقٌن عقليان
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

39

النمو اللغوم للمعاقٌن
مسعيان
[مسار اإلعاقة

ساعات المستوى الدراسي

2

5

السمعية]

39

صعوبات التعلم يف ضوء
النظريات
[مسار صعوبات

2

5

التعلم]

40

مهارات السلوؾ
التكيفي
[مسار اإلعاقة
العقلية]

2

5

توصيف المقرر
 التواصل كاللغة كالكالـ كالعالقة بينهم اكتساب اللغة لدل األطفاؿ العاديٌن كالصم أمهية النمو اللغوم للطفل كتأثره باإلعاقة السمعية مظاىر النمو اللغوم كالعوامل ادلؤثرة فيو لدل األطفاؿ الصم العوامل ادلؤثرة يف تعلم األطفاؿ الصم للغة عمليات االكتساب الطبيعي للغة كارتقائها لدل األطفاؿ العاديٌن أمهية اكتساب اللغة لنمو الطفل ادلضموف الرتبوم لعمليات اكتساب اللغة كارتقائها طرؽ تنمية اللغة يف األطفاؿ الصم أسسها كتطبيقاهتا برامج التدخل ادلبكر لتنمية مهارات اللغة لألطفاؿ ادلعوقٌن مسعيان برامج تنمية لغة الطفل األصم يف سن ادلدرسة اعتبارات عامة يف برامج تربية األطفاؿ الصم النمو اللغوم كحتصيل ادلعارؼ عن العامل منو مهارات اللغة كالتواصل يف إطار الدمج دكر ادلعينات السمعية يف النمو اللغوم دكر األسرة يف تنمية لغة الطفل األصم نظريات كمناذج كدراسات حوؿ صعوبات التعلم النظرية السلوكية النظرية ادلعرفية كالفوؽ معرفية النظرية االجتماعية النظرية اإلدراكية نظرية الذكاءات ادلتعددة النماذج اليت فسرت صعوبات التعلم النموذج الطيب النموذج العصيب النموذج السيكولوجي النموذج الرتبوم التطبيقات الرتبوية ذلذه النظريات كالنماذج يف رلاؿ صعوبات التعلم دراسات حديثة حوؿ ما استجد من نظريات أك مناذج ( حيدد سنويا) السلوؾ بٌن السواء ك االضطراب .األفماط السلوكية ك عالقتها بادلراحل النمائية .
 ػ تعريف السلوؾ التكيفي . مكانة السلوؾ التكيفي يف التعريفات احلديثة لإلعاقة العقلية . مكانة السلوؾ التكيفي يف قياس ك تشخيص اإلعاقة العقلية . العالقة بٌن الذكاء ك السلوؾ التكيفي . مظاىر السلوؾ التكيفي كمعايًن السلوؾ غًن التكيفي . مقاييس السلوؾ التكيفي كمربرات ظهور ىذه ادلقاييس . االستفادة من نتائج مقاييس السلوؾ التكيفي يف إعداد الربامج الرتبوية الفردية . مفهوـ ادلهارة كحتليلها . مهارات احلياة اليومية ك تدريب الطفل علي اكتساب ادلهارة .13

الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

40

اسم المقرر

طرؽ التواصل الشفهي
كاليدكم كالكلي ()1
[مسار اإلعاقة

ساعات المستوى الدراسي

2

5

السمعية]

صعوبات التعلم النمائية
40

[مسار صعوبات
التعلم]

2

5

توصيف المقرر
 مفهوـ التواصل كعناصره عناصر التواصل دتهيد لطرؽ التواصل للصم أثر اإلعاقة السمعية على التواصل للمعاؽ مسعيا . طريقة التهجي األصبعى مفهوـ التهجي األصبعى أسس كقواعد التهجي األصبعى اجيابيات كسلبيات التهجي األصبعى تطبيقات عملية (احلركؼ األجبدية  /األرقاـ اإلشارية ) أسس كقواعد لغة اإلشارة اجيابيات كسلبيات لغة اإلشارة عرض كتدريب الطالب على بعض كحدات القاموس اإلشارم العريب ادلوحد للصم مفهوـ قراءة الشفاه أسس كقواعد قراءة الشفاه اجيابيات كسلبيات قراءة الشفاه عرض كتدريب الطالب على بعض كحدات القاموس اإلشارم العريب ادلوحد للصم مثل البيت ،مالبس  ،صفات كحاالت)
 عرض كتدريب الطالب على بعض كحدات القاموس اإلشارل العريب ادلوحد للصم مثل الرتبيةكالتعليم  ،ألقاب ككظائف كمهن)
 عرض أنشطة الطالب ادلختلفة ( درس بلغة اإلشارة). تعريف مفهوـ صعوبات التعلم النمائية. خصائص صعوبات التعلم يف مرحلة ما قبل ادلدرسة. عالقة صعوبات التعلم األكادديية بالصعوبات النمائية. تعريف االنتباه كتصنيفاتو كطرؽ التقييم كالعالج. مقاييس االنتباه كطرؽ تنفيذىا. تعريف اإلدراؾ كتصنيفاتو كطرؽ التقييم كالعالج. مقاييس اإلدراؾ كطرؽ تنفيذىا. تعريف الذاكرة كأىم التصنيفات  ,كطرؽ التقييم كالعالج. مقاييس الذاكرة كطرؽ تنفيذىا. تعريف التفكًن كتشكيل ادلفهوـ كحل ادلشكالت. تقييم التفكًن كطرؼ العالج . -تعريف اللغة الشفهية  ,أنواعها  ,التشخيص  ,العالج .
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

41

طرؽ تدريس خاصة

2

6

42

التخاطب كاضطرابات
النطق كالكالـ

3

6

توصيف المقرر

يشتمل ادلقرر على عدة موضوعات تتمثل فيما يلي:
 مفاىيم كمبادئ عن الرتبية اخلاصة كبرارلها ادلختلفة. التنظيمات التعليمية كالرتبوية اخلاصة بالطالب ذكل االحتياجات اخلاصة. أساليب تكييف التدريس مبا يتناسب مع الطالب ذكل االحتياجات اخلاصة.(التدريس للمعاقين عقليا)  :اخلصائص العامة للطالب ادلعاقٌن عقليا  -ادلبادئ العامة للتدريس
للمعاقٌن عقليا  -أدكار ادلعلم يف هتيئة بيئة التعلم (أركاف حجرة الدراسة )  -طبيعة الربامج الرتبوية
للطالب ادلعاقٌن عقليا القابلٌن للتعلم  -عناصر ختطيط األنشطة التعليمية للطالب ادلعاقٌن عقليا،
كتطبيقات عملية على كيفية تنفيذىا  -طرؽ كأساليب تدريب الطالب ادلعاقٌن عقليا على ادلهارات
احلياتية (حتليل ادلهمة – تشكيل السلوؾ – النمذجة )  -ػفماذج من مداخل كطرؽ التدريس ادلناسبة
للطالب ادلعاقٌن عقليا  -التدريس للمعاقٌن عقليا يف ضوء الربنامج الرتبوم الفردم.
(التدريس لذوى صعوبات التعلم )  :أساليب التقييم الرتبوم النفسي لألطفاؿ ذكل صعوبات التعلم
 طرؽ كأساليب التدريس لذكم صعوبات التعلم (القراءة – الكتابة – احلساب )  -غرفة ادلصادركعالقتها بربامج ذكم صعوبات التعلم .
(التدريس للمعاقين سمعيا)  :مستويات فقداف السمع كعالقتها باالحتياجات الرتبوية للمعاقٌن مسعيا
 طرؽ التواصل مع الطالب ادلعاقٌن مسعيا كعالقتها بطرؽ التدريس  -التدريس الفعاؿ للطالبادلعاقٌن مسعيا .
سمات األطفاؿ ادلصابٌن بالتوحد  -العناصر اليت تعتمد عليها
(التدريس لألطفال التوحديون)  :ػ
برامج تعليم األطفاؿ ادلصابٌن بالتوحد  -برنامج تيتش  -برنامج حتليل السلوؾ التطبيقي  -ػفموذج
اللعب على األرض  -اسرتاتيجيات تنمية التواصل مع الطفل التوحدم .
(التدريس للمعاقين بصريا)  :اخلصائص العامة للمعاقٌن بصريا  -مناىج ادلعاقٌن بصريا ككيفية
تكييفها مبا يتناسب مع طبيعتهم  -ادلبادئ األساسية الواجب إتباعها عند تعليم ادلكفوفٌن كليا.
(التدريس للمتفوقين والموهوبين)  :خصائص ادلتفوقٌن كادلوىوبٌن  -طرؽ كاسرتاتيجيات التدريس
اليت تتناسب مع ادلتفوقٌن كادلوىوبٌن  -أدكار ادلعلم يف رعاية ادلتفوقٌن كادلوىوبٌن.
 خلفية عامة عن عملية الكالـ . مفاىيم أساسية (التواصل-اللغة-الكالـ-النطق-أصوات الكالـ) . تشريح اجلهاز الكالمي . عملية الكالـ مراحلها كأجهزهتا . مرحلة االستقباؿ – مرحلة ادلعاجلة – مرحلة اإلرساؿ (شلارسة الكالـ) . مرحلة النمو اللغوم عند األطفاؿ . عملية نطق أصوات الكالـ  :تصنيف أصوات احلركؼ-مراكز جهاز الكالـ . صفات أصوات احلركؼ . اضطرابات النطق كالكالـ (ادلفهوـ-انتشارىا -تصنيفها –تشخيصها كأسباهبا ) . مظاىر اضطرابات النطق ( احلذؼ ،اإلبداؿ ،اإلضافة) . التحريف أك التشويو(اخلصائص كاألسباب كالتقييم كالتشخيص كالتدريب كالعالج) . أشكاؿ اضطرابات الكالـ . طالقة الكالـ العادم كادلضطرب . مظاىر االضطراب (التهتهة –الثأثاة-التلعثم-الفأفأة-الطمطمة. ).......- اللجلجة(تعريفها-انتشارىا –صورىا-األسباب كالتقييم كالتشخيص كالتدريب كالعالج). اضطرابات الصوت (ادلفهوـ-اخلصائص كاألسباب كالتقييم كالتشخيص كالعالج) . بعض مناذج من اضطراب الصوت(اخلنف – اخلمخمة . ).... - اضطرابات اللغة (ادلفهوـ-اخلصائص كاألسباب كالتقييم كالتشخيص كالعالج) . بعض مناذج اضطراب اللغة التواصل . -سيكولوجية التواصل لدل ( ادلعاؽ مسعيان  ،ادلتخلف عقليا  ،الكفيف  ،صعوبات التعلم) .
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الخطة الدراسية لطالب وطالبات كلية التربية/تخصص تربية خاصة
م

اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

43

اللغة العربية دلعلم الرتبية
اخلاصة

2

6

44

التقومي كالتشخيص يف
الرتبية اخلاصة

3

6

45

اختيارم 3

2

6

46

إعداد برامج تربوية
لذكم اإلعاقة العقلية
[مسار اإلعاقة
العقلية]

3

6

توصيف المقرر
 اللغة العربية:كظيفتها ,أمهيتها ,خصائصها. أىداؼ تدريس اللغة العربية. األسس العامة يف تدريس اللغة العربية. مدرس اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية :صفاتو,كاجباتو ,إعداده. االستماع كأمهيتو. طرؽ التدريس اخلاصة باللغة العربية. أدب األطفاؿ. التقومي يف تدريس اللغة العربية. مشاىدة بعض دركس فركع اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائية. تطبيقات يف حتضًن دركس اللغة العربية يف ادلرحلة االبتدائية. مفهوـ القياس كأنواع ادلقاييس . أغراض كأنواع التقييم الرتبوم ادلسح التشخيص كالتوجيو . رلاالت التقييم(تقييم ادلتعلم – ادلعلم –ادلنهج -اإلدارة) . مبادئ التقييم كأساليبو ( ادلالحظة كقوائم التقدير كاالستمارات كاالستبيانات) . تقييم الطالب غًن العاديٌن . أساليب القياس كالتشخيص ادلبكر لألطفاؿ ادلعرضٌن للخطر . أساليب قياس كتشخيص اإلعاقة العقلية . أساليب قياس كتشخيص ادلوىوبٌن . أساليب قياس كتشخيص صعوبات التعلم . أساليب قياس كتشخيص اإلعاقة السمعية . مفهوـ ادلنهج بصفة عامة (القدمي كاحلديث). مفهوـ منهج ذكم اإلعاقة العقلية . خصائص ذكم اإلعاقة العقلية من منطلق الربامج. األسس اليت يقوـ عليها بناء مناىج ذكم اإلعاقة العقلية. أىداؼ ادلنهج (تعريف اذلدؼ – أنواع األىداؼ – كيفية صياغة األىداؼ التعليمية). أنواع اخلربات كاألنشطة التعليمية يف ادلنهج كيفية القياـ بالتقومي لربنامج ذكم اإلعاقة العقلية – أنواعو – أساليبو – أدكاتو. الربنامج الرتبوم الفردم كمنهج للمعوؽ عقليا. -ػفماذج من برامج ذكم اإلعاقة العقلية برنامج بورتيدج كبكس كلوفاس كتيتش ....اخل .
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م

46

اسم المقرر

إعداد برامج تربوية
لذكم اإلعاقة السمعية
[مسار اإلعاقة

ساعات المستوى الدراسي

3

6

السمعية]

46

إعداد برامج تربوية
لذكم صعوبات التعلم
[مسار صعوبات
التعلم]

3

6

توصيف المقرر
 مفهوـ الربامج الرتبوية. تاريخ تربية كتعليم الصم. ادلهارات األساسية للمعاقٌن مسعيان. أىداؼ تربية كتعليم التلميذ األصم. ادلهارات األساسية ادلتضمنة يف الربامج الرتبوية لتعليم ذكم اإلعاقة السمعية. دكر التكنولوجيا احلديثة يف تربية كتعليم ادلعاقٌن مسعيا. الفرؽ بٌن ادلفهوـ ادلعاصر للربنامج كادلفهوـ التقليدم للربنامج. األسس كادلبادئ الرتبوية كالنفسية كاالجتماعية اليت تستند عليها عملية إعداد الربامج  -الرتبويةللمعاقٌن مسعيان.
 تصنيف الربامج الرتبوية يف رلاؿ اإلعاقة السمعية. الربامج الرتبوية القائمة علي األنشطة يف تعليم ادلعاقٌن مسعيا. الربامج الرتبوية القائمة علي التعليم الفردم. برامج التدخل ادلبكر. الربامج اإلرشادية للطفل األصم. برامج تأىيل ذكم اإلعاقة السمعية. برامج إعداد معلم الطفل األصم. إسرتاتيجية "كلهٌن ككًنكين" التعليمية للمعاقٌن مسعيان. إرشادات عامة دلساعدات الطالب ادلعاؽ مسعيا يف عملية التعلم. ػفماذج من الربامج العادلية لرتبية كتعليم الصم مفهوـ الربنامج الرتبوم الفردم كأسس بناء كتصميم الربامج الرتبوم كالتعليمية لذكل صعوباتالتعلم
 أنواع كتصنيفات الربامج الرتبوية لذكل صعوبات التعلم كالفئات ادلتداخلة معهاػفماذج تصميم الربامج الرتبوية كالعالجية كالتمييز بينها لذكل صعوبات التعلم
 اخلطط الرتبوية الفردية ككتابة كصياغة األىداؼ بأنواعها ادلختلفة إعداد كاختيار زلتول الربامج الرتبوية لذكل صعوبات التعلم يف الصعوبات األكادديية(قراءة-رياضيات -إمالء -تعبًن حتريرم -خط ) كالصعوبات النمائية ( انتباه – إدراؾ -ذاكرة -تفكًن
– لغة شفهية)
التقوممية .
 عرض ألىم الوسائل كاألدكات التعليمية كطرؽ إعداد األنشطة التدريبية كالعالجية ك ػ أساليب التعزيز كالتغذية الراجعة كطرؽ ضبط معدؿ التقدـ يف الربنامج . -أساليب التقومي كأنواعو ادلختلفة كطرؽ حتقيق معدؿ التحسن كالعالج .
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م

47

اسم المقرر

دراسة حالة يف رلاؿ
اإلعاقة العقلية
[مسار اإلعاقة

ساعات المستوى الدراسي

3

6

العقلية]

47

دراسة حالة يف رلاؿ
اإلعاقة السمعية
[مسار اإلعاقة
السمعية]

توصيف المقرر
احملػتػول الػنػظرم :
 مفهوـ دراسة احلالة كالتطور التارخيي ذلا. األسس العلمية كادلنهجية اليت تقوـ عليها دراسة احلالة إجراءات دراسة احلالة كأساليب مجع ادلعلومات كالبيانات الفرؽ بٌن دراسة احلالة كأداة كدراسة احلالة كمنهج للبحث خطوات كمراحل دراسة احلالة مع ذكل اإلعاقة العقلية احلقائب التعليمية كعالقتها بدراسة احلالة عرض حاالت لذكل اإلعاقة العقلية كتوضيح كيفية كتابة تقرير احلالة كمكوناتو تفسًن نتائج دراسة احلالة كأىم اإلبعاد كاالستنتاجات ادلتعلقة هبااحملػتػول الػعملػي :
 -تدريب الطالب على استخداـ أدكات دراسة احلالة من مقاييس كاختبارات

3

6

 دراسة شاملة حلالة طالب من ذكل اإلعاقة العقلية من حيث:تقييم احلالة -حتليل ادلهارات اليتحيتاج ذلا الطالب ككضع خطة عالجية – كتابة التقرير النهائي.
 دراسة احلالة (ادلفهوـ – كاألىداؼ) التطور التارخيي دلفهوـ دراسة احلالة دراسة احلالة كمنهج دراسة احلالة كأداة األسس ادلنهجية اليت تقوـ عليها دراسة احلالة إجراءات دراسة احلالة مصادر دراسة احلالة الفحوص الطبية ادلقابلة التشخيصية كاالستبيانات االختبارات كادلقاييس ادلستخدمة تقييم الشخصية كقياسها دراسة احلالة كالتقاء الدالالت نتائج دراسة احلالة -ػفماذج من دراسة احلالة
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اسم المقرر

توصيف المقرر

ساعات المستوى الدراسي
المحـتـوى الـنـظري :

47

دراسة حالة يف رلاؿ
صعوبات التعلم
[مسار صعوبات

3

6

التعلم]

 مفهوـ دراسة احلالة كالتطور التارخيي ذلا. األسس العلمية كادلنهجية اليت تقوـ عليها دراسة احلالة إجراءات دراسة احلالة كأساليب مجع ادلعلومات كالبيانات الفرؽ بٌن دراسة احلالة كأداة كدراسة احلالة كمنهج للبحث خطوات كمراحل دراسة احلالة مع ذكل صعوبات التعلم احلقائب التعليمية كعالقتها بدراسة احلالة عرض حاالت لذكل صعوبات التعلم كتوضيح كيفية كتابة تقرير احلالة كمكوناتو تفسًن نتائج دراسة احلالة كأىم اإلبعاد كاالستنتاجات ادلتعلقة هباالمحـتـوى الـعملـي :
 تدريب الطالب على استخداـ أدكات دراسة احلالة من مقاييس كاختبارات دراسة شاملة حلالة طالب من ذكل صعوبات التعلم من حيث:تقييم احلالة -حتليل ادلهارات اليتحيتاج ذلا الطالب
 -كضع خطة عالجية – كتابة التقرير النهائي.

48

تصميم كتطوير الدركس

2

7

يشتمل ادلقرر على عدة موضوعات تتمثل فيما يلي :
التقومـ -
ػ
 العالقة بٌن تصميم الدركس كبقية عناصر عملية التدريس (التخطيط – التنفيذ –التطوير ) .
 أه ػمية ختطيط الدركس كعالقتو بالتدريس الفعاؿ .تقوم الدركس كإجراء عملية التطوير .
 العالقة ػيبف ػـ عناصر ختطيط الدركس . رلاالت األىداؼ التعليمية ،كمستوياهتا ككيفية صياغتها مبا يتناسب مع طبيعة ذكم االحتياجاتاخلاصة .
 الوسائل كاألنشطة التعليمية ادلناسبة كفقا لطبيعة احملتول ،كطبيعة ذكم االحتياجات اخلاصة . عناصر ختطيط الربنامج الرتبوم الفردم .البنامج الرتبوم الفردم .
 ختطيط الدركس يف ضوء تصميم ػر أساليب حتليل احملتول ،كتنظيم ادلادة التعليمية دتهيدا لتخطيط الدركس . ختطيط الدركس على ىيئة أنشطة تعليمية متنوعة . ختطيط كتطوير الدركس لذكل االحتياجات اخلاصة يف ضوء طريقة حتليل ادلهمة. ختطيط الدركس لذكم االحتياجات اخلاصة يف ضوء استخداـ طريقة تدريس األقراف . ختطيط الدركس لذكم االحتياجات اخلاصة يف ضوء استخداـ ادلدخل البيئي . ختطيط الدركس لذكم االحتياجات اخلاصة يف ضوء استخداـ ادلدخل الدرامي . ختطيط الدركس لذكم االحتياجات اخلاصة يف ضوء استخداـ مدخل اللعب . ختطيط الدركس لذكم االحتياجات اخلاصة يف ضوء استخداـ مدخل القصص . ختطيط الدركس لذكم االحتياجات اخلاصة يف ضوء استخداـ طريقة التعلم التعاكين . -ختطيط الدركس لذكم االحتياجات اخلاصة يف ضوء استخداـ نظرية الذكاءات ادلتعددة .
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اسم المقرر

ساعات المستوى الدراسي

49

منهج األنشطة لذكم
االحتياجات

2

7

50

الرياضيات دلعلم الرتبية
اخلاصة

2

7

51

علم النفس الفسيولوجي

2

7

توصيف المقرر
 مفهوـ ادلنهج بصفة عامة (القدمي كاحلديث). مفهوـ منهج ذكم احلاجات اخلاصة األسس اليت يقوـ عليها بناء ادلنهج أىداؼ ادلنهج (تعريف اذلدؼ – أنواع األىداؼ – كيفية صياغة األىداؼ التعليمية). زلتول ادلنهج. تعريف مفهوـ منهج األنشطة اخلصائص كادلتطلبات النمائية لذكل االحتياجات اخلاصة فاعلية استخداـ األنشطة ادلختلفة (اللعب -األنشطة الفنية –ادلوسيقية-احلركية-الدرامية)ذكل االحتياجات اخلاصة
اخلبات كاألنشطة التعليمية يف ادلنهج .
 أنواع ػر ماىية الرياضيات أىداؼ تدريس الرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية تدريس اجملموعات كربطها ببعض ادلفاىيم الرياضية تدريس األنظمة العددية اذلندسة ادلفاىيم الرياضية نظريات التعليم يف الرياضيات علم الرياضيات كالنمو العقلي عند األطفاؿ طرؽ تدريس الرياضيات التقييم االجتاىات احلديثة يف تدريس الرياضيات -مشاىدة بعض دركس الرياضيات يف ادلرحلة االبتدائية

لتعليم

 تطبيقات عملية يف حتضًن درس الرياضيات عالقة علم النفس باجلوانب الفسيولوجية اجلهاز العصيب ادلركزم ككظائفو كظائف ادلخ كمكوناتو عمل األجهزة احلسية السمعية كالبصرية كجهاز النطق كالكالـ الغدد كدكرىا يف السلوؾ اإلنساين غًن السوم الدالالت الفسيولوجية يف تفسًن السلوؾ اإلنساين مظاىر االضطراب الفسيولوجي كانعكاساهتا على اجملاالت السلوكية -العالقة بٌن ادلظاىر الوجدانية كاالنفعالية كاألسباب الفسيولوجية
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52

اسم المقرر

اسرتاتيجيات تعليم ذكم
اإلعاقة العقلية
[مسار اإلعاقة

ساعات المستوى الدراسي

2

7

العقلية]

توصيف المقرر
 مقدمة  :التعريف كادلفهوـ – األىداؼ – حملة تارخيية لتطور مناىج ذكم اإلعاقة العقلية. ادلناىج يف الرتبية اخلاصة :ماىيتها – رلاالهتا - -ادلهارات األساسية ادلستهدفة هبا -األسس اليتتبىن عليها.
Programmed
Environment
 فػماذج ادلنهاج يف الرتبية اخلاصة( .منهاج البيئة ادلربرلة -curriculumمنهاج التطور اإلمنائي  - Developmental Progression Curriculumادلنهاج
التقليدم  – ) Traditional Curriculumادلنهج التكاملي.
 مصادر ادلنهاج يف تربية كتعليم ادلعاؽ عقليا ,كزلتوياتو. خطوات كضع ادلنهاج لذكم اإلعاقة العقلية. تكييف كتعديل ادلناىج لذكم اإلعاقة العقلية. تضمينات ادلنهج كادلداخل التعليمية لإلعاقات احلادة. تصميم األنشطة اخلاصة بادلعاقٌن عقليا. التدريس لذكم اإلعاقة العقلية :مكونات التدريس -اعتبارات خاصة عند التدريس لذكم اإلعاقةالعقلية.
 طرؽ كأساليب التدريس لذكم اإلعاقة العقلية. اخلطة الفردية. إعداد البيئة التعليمية للمعاقٌن عقليان. تدريس ادلعاقٌن عقليا يف فصوؿ التعليم العاـ. اخلصائص ادلهنية كالشخصية للمعلم. التكنولوجيا ادلساعدة يف التدريس للمعاقٌن عقليا. تاريخ تربية كتعليم الصم يف العامل كاألسس كادلبادئ الرتبوية كالنفسية كاالجتماعية اليت تقوـ عليهاعملية أعداد الربامج الرتبوية اخلاصة بالصم.
 أسس ختطيط كبناء مناىج الصم. طبيعة األصم كبناء ادلنهج. مكونات مناىج الصم ( األىداؼ – احملتوم – طرؽ التدريس – الوسائل التعليمية – أساليبالتقومي)

52

اسرتاتيجيات تعليم ذكم
اإلعاقة السمعية
[مسار اإلعاقة
السمعية]

 أدكار ادلعلم كادلريب اخلاص بالصم مع عرض ألىم أساليب تعليم الصم كأمناط تعليمهم للموادالدراسية.
2

7

 األسس اليت تقوـ عليها اسرتاتيجيات التدريس للتالميذ الصم. الوسائل التعليمية ادلستخدمة يف التدريس بوجو عاـ للتالميذ الصم. خصائص منو التلميذ األصم كمطالبها الرتبوية الالزـ توظيفها يف التدريس. كيفية أعداد درس لذكم اإلعاقة السمعية (منوذج لتخطيط درس لذكم اإلعاقة السمعية). إدارة الصف كأمهية التعزيز. ادلعلم كدكره يف ختطيط الدرس الكفايات التعليمية الواجب توافرىا دلعلم الصم كضعاؼ السمع. كفايات ختطيط الدرس. -كفايات تنفيذ الدرس.
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اسم المقرر

اسرتاتيجيات تعليم ذكم
صعوبات التعلم
[مسار صعوبات

ساعات المستوى الدراسي

2

7

التعلم]

إعاقة التوحد
53

[مسار اإلعاقة
العقلية]

2

7

توصيف المقرر
 األساليب العامة للتدريس ,التدريس ادلباشر,التدريس التشخيصي ,التدريس الدقيق ,األسلوبالنمائى كأسلوب القدرات اخلاصة كمعاجلة ادلعلومات.
 مفهوـ اإلسرتاجتية كأنواعها  ,كاستخداـ االسرتاجتيات يف التدريس ,خصائص اإلسرتاجتية الفاعلة ,األسس العامة لتدريس اإلسرتاجتية كطرؽ تدريسها
 اسرتاجتيات تدريس القراءة لذكل صعوبات التعلم تدريس ادلهارات األساسية طرؽ التعرؼ على الكلمات حتسٌن ادلركنة يف القراءة كإدراؾ ادلقركء اسرتاجتيات تعليم الرياضيات لذكل صعوبات التعلم التعرؼ على احلقائق الرياضية إجراء العمليات احلسابية اسرتاجتيات حل ادلسائل اللفظية اسرتاجتيات تعليم اإلمالء لذكل صعوبات التعلم اسرتاجتيات كطرؽ تعليم الكتابة كالتعبًن التحريرم لذكل صعوبات التعلم مقدمة تارخيية إلعاقة التوحد تعريفات التوحد العوامل ادلسببة للتوحد تشخيص إعاقة التوحد التشخيص الفارؽ بٌن حاالت التوحد ك إعاقات أخرم إعاقات قد تصاحب إعاقة التوحد التقييم الشامل حلاالت التوحد التدخالت العالجية ك التعليمية حلاالت التوحد التوقعات ادلستقبلية حلاالت التوحد -إعداد الربنامج الرتبوم الفردم حلاالت التوحد
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53

اسم المقرر

طرؽ التواصل الشفهي
كاليدكم كالكلي ()2
[مسار اإلعاقة

ساعات المستوى الدراسي

2

7

السمعية]

53

ادلوىوبوف ذكك صعوبات
التعلم
[مسار صعوبات
التعلم]

2

7

توصيف المقرر
 التدريب السمعياخللفية كادلفهوـ كمربرات االستخداـ
أىداؼ التدريب السمعي
التدريب السمعي  :القواعد – كاألسس – كادلهارات األساسية
اجلمع بٌن قراءة الكالـ كالتدريب السمعي
دكر األسرة كادلعلمٌن يف برامج التدريب السمعي للمعاقٌن مسعيان
تطبيقات تربوية
التواصل الكلي
اخللفية كادلفهوـ كمربرات االستخداـ
دلاذا التواصل الكلي؟
أىداؼ التواصل الكلي
شليزات التواصل الكلي
االنتقادات ادلوجهة لطريقة التواصل الكلي
تطبيقات تربوية
التدريب على إشارات كحدات القياس (األكقات كاألحجاـ كاألطواؿ) -قواعد اللغة العربية
التدريب على إشارات الغذاء  -الصحة
التدريب على إشارات الوزارات كاذليئات  -الدكؿ العربية كاألجنبية كالقارات
التدريب على إشارات العمالت  -البيئة كاحمليط
التدريب على إشارات الطرؽ ككسائل ادلواصالت – األفعاؿ ادلشرتكة
التدريب على إشارات االجتاىات كادلواضع -الفنوف
التدريب على إشارات األلواف – العالقات االجتماعية
التدريب على إشارات احلاسوب.
 تكوين خلفية نظرية عن مفهوـ ادلوىوبٌن ذكل صعوبات التعلم. التمييز بٌن فئات ادلوىوبٌن ذكل صعوبات التعلم. التعرؼ على (ثنائيو غًن العادية)كخصائصهم السلوكية. اإلدلاـ بأىم القضايا النظرية كاالفرتاضات األساسية ادلتعلقة ادلوىوبٌن ذكل صعوبات التعلم. األسس اخلاصة بالكشف كالتشخيص ادلبكر للموىوبٌن ذكل صعوبات التعلم . التضمينات الرتبوية لثنائيو غًن العادية (التعريف -التحديد -التدريس -ديناميات التفاعل داخلالفصل) .
 توضيح دكر اإلباء كادلعلمٌن ضلو ادلوىوبٌن ذكل صعوبات التعلم . ذكل التفريط التحصيلي (التعريف -التحديد-طرؽ الكشف ادلبكر) . أسس كأساليب التمييز بٌن ادلوىوبٌن ذكل صعوبات التعلم كذكل التفريط التحصيلي كغًنىم منالفئات األخرل .
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الرتبية الفنية لذكم
االحتياجات اخلاصة
[مسار اإلعاقة

ساعات المستوى الدراسي

2

7

العقلية]

54

تربية كتعليم ضعاؼ
السمع
[مسار اإلعاقة

2

7

السمعية]

54

صعوبات التعلم
األكادديية
[مسار صعوبات
التعلم]

2

7

توصيف المقرر
 مقدمة يف الرتبية الفنية  :النشأة كالتاريخ -مفهوـ الرتبية الفنية –األطفاؿ ذكم االحتياجاتاخلاصة.
 أىداؼ كأمهية شلارسة الفن يف رلاؿ رعاية ذكم االحتياجات اخلاصة. سيكولوجية رسوـ األطفاؿ كأعماذلم الفنية. الفن كوسيلة لتعديل السلوؾ كعالج االضطرابات :األسس اليت يستند إليها العالج بالفن-اجتاىات
 نظريات يف العالج بالفن -مراحل العالج بالفن -تفسًن العمل الفين -رلاالت العالج بالفن -دكرادلواد كاألساليب الفنية يف العالج كدتثيل األفكار.
 إعداد الربامج الفنية لذكم االحتياجات اخلاصة:إعداد الربامج حسب الفئة  -نوع اإلعاقة –مستول اإلعاقة
 دكر معلم الفن مع ذكم االحتياجات اخلاصة. دكر معلم الرتبية اخلاصة -اخلصائص الشخصية كادلهنية للمريب بالفن. فئات ذكم االحتياجات اخلاصة كخصائص تعبًناهتم الفنية :ادلوىوبٌن -ادلعاقٌن عقليا -ادلعاقٌنمسعيا –ادلكفوفٌن -ذكم صعوبات التعلم كادلضطربوف انفعاليا.
 رلاالت الرتبية الفنية لذكم االحتياجات اخلاصة :الرسم باألصابع -الرسم –التشكيل بالورؽ –طباعة ادلنسوجات –التشكيل اجملسم – اللوحات احلائطية – النجارة كاألشغاؿ الفنية اخلشبية .
 مفهوـ الرتبية اخلاصة احلديث كالقدمي – الفرؽ بٌن الرتبية اخلاصة كالعامة اإلعاقة السمعية حملة تارخيية عن تطور تعليم ادلعاقٌن مسعيان -أىداؼ تعليم ادلعاقٌن مسعيا نشأة كتطوير مدارس كفصوؿ ادلعاقٌن مسعيان – أنواع مدارس كفصوؿ ادلعاقٌن مسعيا الربامج ادلتبعة يف تعليم ضعاؼ السمع يف ادلملكة برامج الدمج الرتبوم:شركط القبوؿ -التخطيط لو-حتديد ادلسئوليات. برنامج غرفة ادلصادر لضعاؼ السمع ك النطق يف مدارس التعليم العاـ برنامج ادلعلم ادلستشار لضعاؼ السمع ك النطق يف مدارس التعليم العاـ. برنامج ادلعلم ادلتجوؿ لضعاؼ السمع ك النطق يف مدارس التعليم العاـ. تعليم الصم(التعليم النهارم :ادلعاىد  -الربامج  -شركط القبوؿ  -ادلراحل ك ادلناىج الدراسية. التدخل ادلبكر – أسس اختيار الربنامج التعليمي للمعاقٌن مسعيا كعناصر الربنامج الناجح . تصميم صفوؼ ادلعوقٌن مسعيا  -أىم الصعوبات يف رلاؿ تربية كرعاية ادلعوقٌن مسعيان. تعريفات صعوبات التعلم األكادديية . ادلراحل النمائية كاألسباب لكل عملية ( القراءة -الكتابة – احلساب -التهجيئة -التعبًن الكتايب) . خصائص ذكل صعوبات التعلم األكادديية . التقدير الرمسي كغًن الرمسي لصعوبات التعلم األكادديية . -األساليب العالجية لصعوبات التعلم األكادديية .
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55

الرتبية العملية

ساعات المستوى الدراسي

8

8

توصيف المقرر
 يقوـ الطالب يف األسبوع األكؿ كالثاين مبشاىدة مجيع رلاالت العمل مع ذكل االحتياجات اخلاصةداخل ادلؤسسة التعليمية ,باإلضافة إىل مشاىدة مناذج تدريسية مثالية مع ادلعلم االستفادة منها .
 يقوـ الطالب بإجراء عملية التعرؼ على احلاالت كادلسح كالتشخيص كذلك لالستعداد لعمليةاإلحالة لغرفة ادلصادر
 مجع ادلعلومات عن احلاالت من خالؿ ادلالحظة كشهادات التالميذ كرأل معلم الصف كرألادلرشد الطاليب
 إجراء ادلقابلة كجتهيز إذف كىل األمر كتعبئة منوذج البيانات الشاملة تقدمي االختبارات التشخيصية للحاالت يف اجملاالت األكادديية مث االختبارات النمائية كحتليلاألخطاء .
 كتابة تقرير احلالة كحتديد نقاط القوة كالضعف يف كل حالة من احلاالت . كتابة اخلطة الرتبوية الفردية كصياغة األىداؼ بأنواعها . -تدريس اخلطة الرتبوية الفردية مع االىتماـ بالوسائل كالتعزيز .
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