
 

 

  

 

 

 

 

 

 متطلبات التخصص االجبارية ملسار االضطرابات السلوكية و التوحد

 

 املدخل إلى االضطرابات السلوكية 

 المقرر  اسم

( Course title ) 

ت 1٣٥خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

 من حزمة ضمن  يقدم ت(  ٣٥1)  خاص االضطرابات السلوكيةالى  دخلاملمقرر 

 برنامج في  والتوحد السلوكية االضطرابات مسار  في التخصصية املقررات

  ،السنة الخامس املستوى  في يدرس والذي ، الخاصة التربية قسمب البكالوريوس

  االساسية املفاهيم بأهم املقرر  ُيعنى.  معتمدة  ساعات ثالث بمعدل الثالثة

وانماطها واسبابها وخصائصها    االنفعالية/  الوجدانية و  السلوكية لالضطرابات

كما يعطي املقرر نظرة عامة على أساليب وطرق التشخيص وبرامج التدخل .

 . بتوجهاتها املختلفة

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 

 املدخل إلى اضطراب التوحد

 المقرر  اسم

( Course title ) 

ت ٣٥٢خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

 املقررات من حزمة ضمن  يقدم( ت ٣٥٢)  خاص التوحد  اضطراب الى املدخل مقرر 

 برنامج في  والتوحد السلوكية االضطرابات  مسار  في  التخصصية االجبارية 

  ،السنة الخامس املستوى  في يدرس والذي ، الخاصة التربية قسمب البكالوريوس

  املفسرة  النظريات و  املفاهيم بأهم املقرر  ُيعنى ، معتمدة  ساعات ثالث بمعدل الثالثة

 كما .األخرى  النمائية باالضطراباته عالقت و  خصائصه و  التوحد طيف الضطراب

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقررات على موقع الجامعة نموذج توصيف  
 التربية . : كلية  

 التربية الخاصة برنامج :  .       التربية الخاصة       قسم : . 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

  

 بتوجهاتها التدخل  وبرامج التشخيص وطرق  أساليب على عامة نظرة  املقرر  يعطي

.املختلفة  . 

التوحد و االضطرابات السلوكية   في مجال( ٣خبرة ميدانية )  المقرر  اسم 

( Course title ) 

ت التوحد و االضطرابات السلوكية 1٣6خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات تدريبية(  ٥)  معتمدة  ةساع1  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

  خمس سلسلة من  ت هو الثالث٣67ت، خاص ٣61( خاص٣مقرر خبرة ميدانية )

 برنامج في االجبارية العامة املقررات من حزمة ضمن  ويقدم ميدانية، مشاهدات

 باملستوى  الثةالث  السنة في يدرس والذي الخاصة التربية قسم في البكالوريوس

 7 ملدة  نظرية)  معتمدة   واحدة  ساعة املقرر  يغطيها التي الساعات عدد و  ،الخامس

  الطالب  تخدم التي  املراكز  أو  املدارس في للمالحظة أولية فرصة املقرر  يوفر  اسابيع

 تنمية  على القدرة  لديها لتصبح املتدربة الطالبة  إعداد و  ،  الخاصة االحتياجات ذوي 

  الخاصة االحتياجات ذوي  من األطفال بمالحظة الفرصة ،وإتاحة املالحظة مهارات

  على  املرحلة هذه  في املتدربة الطالبة تركز  حيث (مراكز/مدارس) التعليمية البيئة في

 داخل وتنفيذها لها  والتخطيط التعليمية العملية إدارة  في املعلمة ودور  أداء مالحظة

  :ذلك ويشمل الفصل

  والوسائل واملصادر  التدريس تاستراتيجيا  وتحديد املعرفي املحتوى  ادارة •

 التقييم  وأساليب التعليمية

 تفاعل ادارة  ،( اليومي الجدول   ، اللعب و  العمل ملناطق، التخطيط) الصف ادارة •

  . فراغهم أوقات أثناء أو  عملهم أثناء األطفال مع  املعلم وتواصل

  على وقدرته واللعب والعمل  التعلم في لألطفال املعلم توجيه أساليب ووضوح •مدى

. مواجهتها  وطرق  الدراسية الفصول  في املناسبة وغير  املناسبة السلوكيات   مالحظة

 .  املتدربة للطالبة التخصص ي املسار   مراعاة  مع

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 المقرر  اسم تشخيص االضطرابات السلوكية والتوحد 

( Course title ) 

ت ٣٥4خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة  ساعة ٢ساعات معتمدة٣ساعةعملي٢ساعة نظري، ٢

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

خاص   التوحد  و  السلوكية  االضطرابات  تشخيص  حزمةيقدم     ت٣٥4مقرر   من ضمن 

 برنامج   في  ، والتوحد السلوكية  االضطرابات مسار في التخصصية االجبارية  املقررات

 الثالثة   ،السنة  السادس  املستوى   في  يدرس  والذي  ،  الخاصة  التربية  قسمب  البكالوريوس

نظري،  ٢)معتمدة   ساعات  ثالث  بمعدل نتائج  باملقرر   عنىيُ  .ساعةعملي(٢ساعة  توظيف 

التربوية  التشخيص و  ، ، التقييم في بناء الخطط  التعرف على املفاهيم االساسية  من خالل 

في والتقييم  والتشخيص  املسح  واساليب  وادوات  السلوكية    مجال  ومعايير  االضطرابات 

 . لهؤالء الفئة ةتقييميبجانب تصميم الطالبة ملقياس او اداة تشخيصية أو   ،والتوحد

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم ( 1طرق تدريس االضطرابات السلوكية والتوحد )

( Course title ) 

 ر رمز المقر  ت٣٥٣خاص 

( Course code ) 

 المعتمدة عدد الوحدات  ساعات معتمدة ٣

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

ضمن ت ، يقدم   ٣٥٣خاص  -( 1طرق تدريس االضطرابات السلوكية والتوحد ) مقرر 

 في ، والتوحد السلوكية االضطرابات مسار في التخصصية االجبارية املقررات من حزمة

 ،السنة  السادس املستوى  في يدرس والذي ، الخاصة التربية قسمب البكالوريوس برنامج

  اإلدارة  دراسة :املقرر  يتضمنها التي املواضيع من  و  ، معتمدة  ساعات ثالث بمعدل ، الثالثة

  سلوكيا املضطربين األطفال  مع تستخدم التي املطورة  املكانية والتجهيزات الصفية

  والسلوكيات التعليمية، البيئات:  تناولها يتم التي املواضيع ومن. التوحد أطفالو  وانفعالًيا

  بيئات إيجاد كيفية على املقرر  ويركز . املنظم  والتعليم االنتقالية،  والسلوكيات الروتينية،

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 البحوث على  املبنية املناسبة واالستراتيجيات الفنيات  استخدام مع ،  مناسبة تعليمية

  اقامة إلى باإلضافة ،( الحسية واالنشطة البصري، التلقين: املثال سبيل على) العلمية

 . املشاركة على تحفز  أنشطة

التوحد و االضطرابات السلوكية   في مجال( 4خبرة ميدانية )  المقرر  اسم 

( Course title ) 

ت التوحد و االضطرابات السلوكية ٢٣6خاص   ر المقر رمز   

( Course code ) 

ساعات تدريبية(  ٥)  معتمدة  ةساع1  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

  مشاهدات  خمس سلسلة من ت  هو الرابع٣60ت، خاص٣6٢( خاص4مقرر خبرة ميدانية )

  قسم في البكالوريوس برنامج في االجبارية العامة املقررات من حزمة ضمن  ويقدم ميدانية،

 التي الساعات عدد و  ،السادس باملستوى  الثةالث السنة في يدرس والذي الخاصة التربية

  أولية فرصة املقرر  يوفر  اسابيع 7 ملدة  نظرية)  معتمدة   واحدة  ساعة املقرر  يغطيها

   إعداد و  ،  الخاصة االحتياجات ذوي  الطالب  تخدم التي املراكز   أو  املدارس في للمالحظة

  الفرصة ،وإتاحة املالحظة مهارات تنمية  على القدرة  لديها لتصبح املتدربة الطالبة

 حيث (مراكز/مدارس) التعليمية البيئة في  الخاصة  االحتياجات ذوي  من األطفال بمالحظة

 كيفية على تركز  التي املنظمة املالحظةاجراء  على  املرحلة هذه  في املتدربة الطالبة تركز 

 القبلي)  املختلفة  بمستوياته  رسمي والغير  الرسمي والتقويم التقييم وادوات اساليب تطبيق

 : في التقييم مستويات من مستوى  كل وأهمية( والبعدي ، ،التكويني
ً
  القوة  نقاط تحديد. أوال

  . املختلفة  التعليمية احتياجاتهم ومراعاة   بينهم الفردية والفروق األطفال لدى واالحتياج

 
ً
 ، الخاصة التربية برامج لتقديم التخطيط في يميالتق دور  ثانيا

ً
 رصد في  التقييم أهمية ثالثا

  التخصص ي  املسار  حسب  وذلك البرامج  تلك تقديم وبعد  أثناء الطالب أداء في التقدم

 .املتدربة للطالبة

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم ( ٢طرق تدريس االضطرابات السلوكية والتوحد )

( Course title ) 

 ر رمز المقر  ت 4٥٢خاص 

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة  ساعات معتمدة ٣

) ( Credit hours 



 

 

  

 

 

 

 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

ضرررررمن ت ، يقررررردم   4٥٢خرررراص  -( ٢االضررررطرابات السرررررلوكية والتوحرررررد )طررررررق تررررردريس  مقرررررر   

 فري ، والتوحرد السرلوكية االضرطرابات مسرار فري التخصصرية االجباريرة املقرررات مرن حزمرة

 ،السرررررنة بعالسرررررا املسرررررتوى  فررررري يررررردرس والرررررذي ، الخاصرررررة التربيرررررة قسرررررمب البكرررررالوريوس برنرررررامج

 التعرررف علررى   :املقرررر  يتضرمنها الترري املواضرريع مررن و  ، معتمردة  سرراعات ثررالث بمعرردل ، الرابعرة

الترري تسررتخدم مررع األطفررال ذوي  الحديثررة واسررتراتيجيات الترردريس  بررالبحوثاملررن ا املرردعوم 

. ومررررررن بررررررين املواضرررررريع الترررررري تمرررررر  تغطيتهررررررا  رررررري: الترررررردريس االضررررررطرابات السررررررلوكية والتوحررررررد

تحديرررد  . تررردريب املحررراوالت املنفصرررلة، املباشررررالتررردريس املرررنظم، تحليرررل السرررلوي التطبيقررري، 

يرررتم التركيرررز كمرررا ( اسرررتراتيجيات وطررررق تررردريس التالميرررذ الرررتحكم فررري سرررلوكياتهم )إدارة الرررذات

 وتحليل البيانات لتحديد فعالية التدخل.، الرسم البياني،  البيانات   على تعلم كيفية جمع

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم االضطرابات السلوكية والتوحد في  دراسة حالة

( Course title ) 

ت  4٥1خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  العربيةاللغة 

(( Medium of 

instruction 

ضمن حزمة، يقدم   ت   4٥1خاص   -دراسة حالة في االضطرابات السلوكية والتوحد  مقرر   

االجبارية املقررات من السلوكية االضطرابات مسار في التخصصية   برنامج في ، والتوحد 

  ، الرابعة ،السنة بعالسا املستوى  في يدرس والذي ، الخاصة التربية قسمب البكالوريوس

 املعرفية املهارات   :املقرر  يتضمنها التي املواضيع من و  ، معتمدة  ساعات ثالث بمعدل

،ومن االضطرابات السلوكية والتوحد  لفي مجا لحالة دراسة ملن جية النظرية واألسس

املعرفية واالجتماعية  ع التي سيتم تغطيتها هو  تحليل للقدرات والصعوبات املواضي

االضطرابات االنفعالية   واالنفعالية والتواصلية والحركية  واالكاديمية لألطفال ذوي 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

لتخطيط من ا دراس ي مناسب لألطفال بشكل فردي، ويكون التركيز   والسلوكية والتوحد

لتوحد الضطرابات االنفعالية والسلوكية واعلى تطبيق فهم خصائص االطفال ذوي ا

.ة تدريسية مالئمةلتصميم خط  

التوحد و االضطرابات السلوكية ،  في مجال(٥خبرة ميدانية )  المقرر  اسم 

( Course title ) 

ت التوحد و االضطرابات السلوكية 461خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات تدريبية( 10)  معتمدة  ةساع٢  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

( ميدانية  خبرة  خاص٥مقرر  خاص461(  هو  46٣ت،    خمس   سلسلة  من  الخامست  

 برنامج  في  االجبارية  العامة  املقررات  من   حزمة  ضمن   ويقدم  ميدانية،  مشاهدات

  و   ،بعالسا   باملستوى   الرابعة  السنة  في  يدرس  والذي  الخاصة   التربية  قسم   في  البكالوريوس

 فرصة   املقرر   يوفر  اسابيع  7  ملدة   نظرية)   معتمدة   ساعة٢  املقرر   يغطيها  التي  الساعات  عدد

  و   ،  الخاصة  االحتياجات  ذوي   الطالب   تخدم  التي  املراكز   أو   املدارس  في  للمالحظة  أولية

  الفرصة   ،وإتاحة  املالحظة  مهارات  تنمية   على  القدرة   لديها  لتصبح  املتدربة  الطالبة   إعداد

 حيث   ( مراكز /مدارس)  التعليمية  البيئة  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي   من  األطفال  بمالحظة

 وتحليل  األطفال  على  املنظمة  املالحظة  تطبيق   على   املرحلة  هذه   في  املتدربة   الطالبة  تركز 

 ،   انفعالية  ناحية  من   أدائهم  على  املناها  تلك  واثر   التعليمية  للمناها  استجابتهم  مدى

  املرحلة  هذه   في  املشاهدة   وتركز .    وخارجها  الصفوف   داخل    جسدية  ،  ادراكية  ،  اجتماعية

  أو  رياضيات )   اختياره  يتم محدد تعليمي  محتوى  في  التعليمية العملية تحليل و   مالحظة على

 الصف   وادارة   والتقييم  والتنفيذ  التخطيط   املالحظة  وتشمل(    الخ....   علوم  او   قراءة 

  حسب    وذلك  البعض  بعضهم   مع  والطالب  املعلم  مع  الطالب  وتفاعل   التعليمات  وتوجيه

 املتدربة  للطالبة التخصص ي املسار 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

السلوكية  واالضطرابات التوحد مجال في ميداني تدريب  المقرر  اسم 

( Course title ) 

ت 466خاص  ر رمز المقر  

( Course code ) 



 

 

  

 

 

 

 

 عدد الوحدات المعتمدة  (. تدريبية ساعة 40) معتمدة  ساعات8

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

   يقدم   ،   ت   466  خاص –  السلوكية   واالضطرابات   التوحد   مجال   في   ميداني   تدريب   مقرر 

  السلوكية   االضطرابات   مسار   في   التخصصية   االجبارية   املقررات   من   حزمة   ضمن 

  السنة   في   يدرس   والذي   ،   الخاصة   التربية   بقسم   البكالوريوس   برنامج   في   ،   والتوحد 

يهدف املقرر و    تدريبية(،   ساعة   40)   معتمدة  ساعات 8  بمعدل   الثامن،   باملستوى   الرابعة 

في    سواء  لكام دراس ي فصل ملدة  متمرسة معلمة مع للطالبة تدريب ميداني إلى توفير فرصة 

االحتياجات الخاصة. من املوضوعات التي تناولها التي تضم أطفال ذوي  و املراكز  أ املدارس

على  املقرر: فريق التدريس، التقييم، تخطيط املناها الدراسية، وإضفاء الخاصية الفردية

التعليم لكل طفل. التركيز على تحمل املسؤولية الكاملة تجاه مجموعة من األطفال ملدة  

 أسبوع إلى أسبوعين في نهاية الفصل الدراس ي. 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم حلقة نقاش 

( Course title ) 

ت 471خاص  ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 4  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

  التخصصية االجبارية املقررات من حزمة ضمن  يقدم ،  ت 471 خاص–حلقة نقاش   مقرر 

  ، الخاصة التربية بقسم البكالوريوس برنامج في ، والتوحد السلوكية االضطرابات مسار  في

  من و  ،  معتمدة  ساعات4 بمعدل امن،الث باملستوى  رابعةال السنة في يدرس والذي

 ذوي  األطفال مع  للعمل النظرية األسس مراجعة  : املقرر  يتضمنها التي املواضيع

 فيما وذلك والتطبيق النظرية بين املوائمةو  .معهم  العمل وآليات  الخاصة االحتياجات

 والشراكات ، النمو  مظاهر  التقييم،  آليات التعليم، آليات الدراس ي، باملن ا يتعلق

 ذلك في  بما املراكز  و  املدارس في يحدث ما تعكس التي التأمالت على التركيز بجانب .املهنية

  مسؤوليات تحمل وسبل الخاصة التعليمية  االحتياجات ذوي  من لألطفال والتعلم التعليم

 .وجه أفضل على الخاصة التربية  معلم

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 صعوبات التعلم متطلبات التخصص االجبارية ملسار

 المقرر  اسم املدخل إلى صعوبات التعلم 

( Course title ) 

 ر رمز المقر  ت(٣٢1خاص )

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة  ساعات معتمدة ٣

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 

  االجبارية املقررات من حزمة ضمن   يقدم( ت ٣٢1)  خاص صعوبات التعلم الى املدخل مقرر 

  التربية قسمب البكالوريوس برنامج فيصعوبات التعلم  االضطرابات  مسار  في  التخصصية

  ، معتمدة  ساعات ثالث بمعدل الثالثة  ،السنة الخامس املستوى  في يدرس والذي ،  الخاصة

 مجال في االساسية للمفاهيم التاريخي التطور : باملقرر  تغطيتها يتم التي املوضوعاتومن 

  التربوية، ،البرامج انواع صعوبات التعلم ،  والقوانين ،التشريعات التعلم صعوبات

 . التعلم صعوبات ذوى   برامج في واملناسبة الالزمة والتكيفات

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

( في مجال صعوبات التعلم ٣خبرة ميدانية )  المقرر  اسم 

( Course title ) 

صعوبات التعلم ت ٣67خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات تدريبية(  ٥)  معتمدة  ةساع1  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 مشاهدات خمس سلسلة من  ت هو الثالث٣67ت، خاص ٣61( خاص٣مقرر خبرة ميدانية )

  قسم في البكالوريوس برنامج في االجبارية العامة املقررات من حزمة ضمن  ويقدم ميدانية،

  التي  الساعات عدد و  ،الخامس باملستوى  الثةالث السنة في يدرس والذي الخاصة التربية

  أولية فرصة املقرر  يوفر  اسابيع 7 ملدة  نظرية)  معتمدة   واحدة  ساعة املقرر  يغطيها

   إعداد و  ،  الخاصة االحتياجات ذوي  الطالب  تخدم التي املراكز   أو  املدارس في للمالحظة

  الفرصة ،وإتاحة املالحظة مهارات تنمية  على القدرة  لديها لتصبح املتدربة الطالبة

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 حيث (مراكز/مدارس) التعليمية البيئة في  الخاصة  االحتياجات ذوي  من األطفال بمالحظة

  العملية إدارة  في املعلمة ودور  أداء مالحظة على  املرحلة هذه  في املتدربة الطالبة تركز 

  :ذلك ويشمل الفصل داخل وتنفيذها لها  والتخطيط التعليمية

 التعليمية والوسائل واملصادر  التدريس تاستراتيجيا  وتحديد املعرفي املحتوى  ادارة •

 التقييم وأساليب

 تفاعل ادارة  ،( اليومي الجدول   ، اللعب و  العمل ملناطق، التخطيط) الصف ادارة •

  . فراغهم أوقات أثناء أو  عملهم أثناء األطفال مع  املعلم وتواصل

  على وقدرته واللعب والعمل  التعلم في لألطفال املعلم توجيه أساليب ووضوح •مدى

 مع. مواجهتها  وطرق  الدراسية الفصول  في املناسبة وغير  املناسبة السلوكيات   مالحظة

 .  املتدربة للطالبة التخصص ي املسار   مراعاة 

 المقرر  اسم صعوبات التعلم النمائية واالكاديمية 

( Course title ) 

ت(٣٢4خاص )  ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

  املقررات من حزمة ضمن يقدم ت٣٢4خاص األكاديمية و   النمائية التعلم صعوبات مقرر 

 املستوى  في الثالثة السنة في يدرس م،لالتع  صعوبات مسار  في التخصصيةاالجبارية 

  التطور  بين باالختالفات الطالبة بتعريف املقرر  يعنى و  ،ساعات معتمدة  ٣بمعدل  السادس

 و   اعراض و   مؤشرات  ،ومعرفة  التعلم صعوبات  ذوي  و  العاديين االطفال لدى الطبيعي

  واالكاديمية،(  النمائية) املعرفية التعلم بصعوبات الخاصة التدخل طرق  و   تقييم اساليب

  الوظيفة مهارات و  االنفعالية/ االجتماعية التعلم صعوبات على التعرف إلى باإلضافة

التعلم بصعوبات وعالقتها التنفيذية . 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم ( 1)صعوبات التعلم طرق تدريس 

( Course title ) 

ت( ٣٣٢)خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  



 

 

  

 

 

 

 

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 املقررات من حزمة ضمن يقدم ت٣٢٣خاص (1)صعوبات التعلم طرق تدريس ر مقر 

 املستوى  في الثالثة السنة في يدرس م،لالتع  صعوبات مسار  في التخصصيةاالجبارية 

 ، معتمدة واملوضوعات   ساعات ثالث بمعدل السادس

 التدخل  ،استراتيجيات االساسية ومفاهيمها التدريس استراتيجيات :تغطيتها يتم التي

 .واملعرفية االكاديمية املهارات تدريس استراتيجيات ، املبكر 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم التعلم  صعوبات تشخيص

( Course title ) 

ت(٣٢٢خاص )  ر رمز المقر  

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة  ساعة ٢ساعات معتمدة٣ساعةعملي٢ساعة نظري، ٢

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

االجباريررررة  املقررررررات مررررن حزمررررة ضررررمن يقرررردم ت٣٢٢ر تشررررخيص صررررعوبات الررررتعلم خرررراص مقررررر 

 بمعردل السرادس املسرتوى  فري الثالثرة السرنة فري يردرس م،لالرتع صرعوبات مسار  في  التخصصية

 يررررتم الترررري املوضررروعات بررررين ومرررن  ،(  عملرررري سرررراعة ٢- نظرررري  سرررراعة ٢) معتمررردة  سرررراعات ثرررالث

 القيرررراس  أدوات شررررروط ، الررررتعلم صررررعوبات لمجررررا فرررري ميلتقررررو وا التشررررخيص مفهرررروم: تغطيتهررررا

 .والنمائية املعرفية  االختبارات وتطبيق اعداد ، للتدخل  االستجابة  ، وانواعها  والتشخيص

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

صعوبات التعلم  في مجال( 4خبرة ميدانية )  المقرر  اسم 

( Course title ) 

صعوبات التعلم ت  ٣60خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات تدريبية(  ٥)  معتمدة  ةساع1  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 توصيف مختصر للمقرر   مشاهدات  خمس سلسلة من ت  هو الرابع٣60ت، خاص٣6٢( خاص4مقرر خبرة ميدانية )



 

 

  

 

 

 

 

  قسم في البكالوريوس برنامج في االجبارية العامة املقررات من حزمة ضمن  ويقدم ميدانية،

 التي الساعات عدد و  ،السادس باملستوى  الثةالث السنة في يدرس والذي الخاصة التربية

  أولية فرصة املقرر  يوفر  اسابيع 7 ملدة  نظرية)  معتمدة   واحدة  ساعة املقرر  يغطيها

   إعداد و  ،  الخاصة االحتياجات ذوي  الطالب  تخدم التي املراكز   أو  املدارس في للمالحظة

  الفرصة ،وإتاحة املالحظة مهارات تنمية  على القدرة  لديها لتصبح املتدربة الطالبة

 حيث (مراكز/مدارس) التعليمية البيئة في  الخاصة  االحتياجات ذوي  من األطفال بمالحظة

 كيفية على تركز  التي املنظمة اجراء املالحظة على  املرحلة هذه  في املتدربة الطالبة تركز 

 القبلي)  املختلفة  بمستوياته  رسمي والغير  الرسمي والتقويم التقييم وادوات اساليب تطبيق

 : في التقييم مستويات من مستوى  كل وأهمية( والبعدي ، ،التكويني
ً
  القوة  نقاط تحديد. أوال

  . املختلفة  التعليمية احتياجاتهم ومراعاة   بينهم الفردية والفروق األطفال لدى واالحتياج

 
ً
 ، الخاصة التربية برامج لتقديم التخطيط في يميالتق دور  ثانيا

ً
 رصد في  التقييم أهمية ثالثا

  التخصص ي  املسار  حسب  وذلك البرامج  تلك تقديم وبعد  أثناء الطالب أداء في التقدم

 .املتدربة للطالبة

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم التعلم  صعوبات دراسة حالة في

( Course title ) 

ت(4٢1خاص )  ر رمز المقر  

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة  ساعات معتمدة٣

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 املقررررات مررن ضررمن حزمرة، يقردم   ت   4٢1خرراص  - الرتعلم صررعوبات دراسرة حالررة فري  مقررر 

 التربيررة قسررمب البكررالوريوس برنررامج فري ، الررتعلم صرعوبات  مسررار فرري التخصصررية االجباريرة

 معتمرردة  سراعات ثرالث بمعردل ، الرابعرة ،السرنة بعالسرا املسرتوى  فري يردرس والرذي ، الخاصرة

 دراسرررة ملن جيرررة النظريرررة واألسرررس املعرفيرررة املهرررارات   :املقررررر  يتضرررمنها التررري املواضررريع مرررن و  ،

،ومرررن املواضرريع التررري سرريتم تغطيتهرررا هررو  تحليرررل للقررردرات  الرررتعلم صرررعوبات  لفررري مجررا لحالررة

والصررعوبات املعرفيررة واالجتماعيررة واالنفعاليررة والتواصررلية والحركيررة  واالكاديميررة لألطفررال 

لتخطريط مرن ا دراسرر ي مناسرب لألطفرال بشرركل فرردي، ويكرون التركيررز  الررتعلم صرعوبات  ذوي 

 .لتصميم خطة تدريسية مالئمة  التعلم صعوبات على تطبيق فهم خصائص االطفال ذوي 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 المقرر  اسم ( ٢) التعلم  صعوبات ذوي  األطفال تدريس طرق 

( Course title ) 

ت(4٢٢خاص )  ر رمز المقر  

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة  ساعات معتمدة٣

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 املقررررات مررن ضررمن حزمرة، يقردم   ت   4٢1خرراص  - الرتعلم صررعوبات دراسرة حالررة فري  مقررر 

 التربيررة قسررمب البكررالوريوس برنررامج فري ، الررتعلم صرعوبات  مسررار فرري التخصصررية االجباريرة

 الرررررتعلم لنظريرررررات والتابعرررررة املختلفرررررة التربويرررررة التطبيقرررررات دراسرررررةب ويعنرررررى املقررررررر  ، الخاصرررررة

 التربويرررررررة التررررررردخالت اسرررررررتعراض إلرررررررى باإلضرررررررافة. الرررررررتعلم صرررررررعوبات ذوي  مرررررررع واسرررررررتخداماتها

 الررررتعلم، لصررررعوبات( االجتماعيررررة ، االنفعاليررررة السررررلوكية،)  املختلفررررة املشرررركالت مررررع للتعامررررل

 صررررعوبات مررررع املتزامنرررة أو  املصرررراحبة االضررررطرابات مرررع املسررررتخدمة الترررردريس واسرررتراتيجيات

 هرررذا يهررردف كمرررا(. الرررخ...  الزائرررد بالنشررراط املصرررحوب االنتبررراه  قصرررور  اضرررطراب مثرررل) الرررتعلم

 الخطرررررة فريرررررق ومسرررررؤوليات وأدوار  الطفرررررل، دراسرررررة فريرررررق ومسرررررؤوليات أدوار  شررررررح إلرررررى املقررررررر 

 صررررعوبات ذوي  مررررن الطررررالب مررررع املسررررتخدمة التربويررررة والبرررردائل, وتطويرهررررا الفرديررررة التربويررررة

 املرونرررررررة تنميرررررررة اسرررررررتراتيجيات, واسرررررررتخداماته للتررررررردخل االسرررررررتجابة نمررررررروذج مفهررررررروم, الرررررررتعلم

 .التعلم  صعوبات ذوي  من  للطالب

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

صعوبات التعلم في مجال ( ٥خبرة ميدانية )  المقرر  اسم 

( Course title ) 

صعوبات التعلم ت  46٣خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات تدريبية( 10)  معتمدة  ةساع٢  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

( ميدانية  خبرة  خاص٥مقرر  خاص461(  الخامس  46٣ت،  هو    خمس   سلسلة  منت  

 برنامج  في  االجبارية  العامة  املقررات  من   حزمة  ضمن   ويقدم  ميدانية،  مشاهدات

  و   ،السابع  باملستوى   الرابعة  السنة  في  يدرس  والذي  الخاصة   التربية  قسم   في  البكالوريوس

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 فرصة   املقرر   يوفر  اسابيع  7  ملدة   نظرية)   معتمدة   ساعة٢  املقرر   يغطيها  التي  الساعات  عدد

  و   ،  الخاصة  االحتياجات  ذوي   الطالب   تخدم  التي  املراكز   أو   املدارس  في  للمالحظة  أولية

  الفرصة   ،وإتاحة  املالحظة  مهارات  تنمية   على  القدرة   لديها  لتصبح  املتدربة  الطالبة   إعداد

 حيث   ( مراكز /مدارس)  التعليمية  البيئة  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي   من  األطفال  بمالحظة

 وتحليل  األطفال  على  املنظمة  املالحظة  تطبيق   على   املرحلة  هذه   في  املتدربة   الطالبة  تركز 

 ،   انفعالية  ناحية  من   أدائهم  على  املناها  تلك  واثر   التعليمية  للمناها  استجابتهم  مدى

  املرحلة  هذه   في  املشاهدة   وتركز .    وخارجها  الصفوف   داخل    جسدية  ،  ادراكية  ،  اجتماعية

  أو  رياضيات )   اختياره  يتم محدد تعليمي  محتوى  في  التعليمية العملية تحليل و   مالحظة على

 الصف   وادارة   والتقييم  والتنفيذ  التخطيط   املالحظة  وتشمل(    الخ....   علوم  او   قراءة 

  حسب    وذلك  البعض  بعضهم   مع  والطالب  املعلم  مع  الطالب  وتفاعل   التعليمات  وتوجيه

 املتدربة  للطالبة التخصص ي املسار 

 المقرر  اسم تدريب ميداني في مجال صعوبات التعلم 

( Course title ) 

ت(469خاص )  ر رمز المقر  

( Course code ) 

 الوحدات المعتمدة عدد  (. تدريبية ساعة 40) معتمدة  ساعات8

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

  ضمن    يقدم   ،   ت   466  خاص –  التعلم   صعوبات   التوحد   مجال   في   ميداني   تدريب   مقرر 

  برنامج   في   ،   التعلم   صعوبات   مسار   في   التخصصية   االجبارية   املقررات   من   حزمة 

  الثامن،   باملستوى   الرابعة   السنة   في   يدرس   والذي   ،   الخاصة   التربية   بقسم   البكالوريوس 

تدريب يهدف املقرر إلى توفير فرصة و    تدريبية(،   ساعة   40)   معتمدة  ساعات 8  بمعدل 

 و املراكز  أ في املدارس  سواء  لكام دراس ي فصل ملدة  متمرسة معلمة مع طالبة للميداني 

االحتياجات الخاصة. من املوضوعات التي تناولها املقرر: فريق  التي تضم أطفال ذوي 

التدريس، التقييم، تخطيط املناها الدراسية، وإضفاء الخاصية الفردية على التعليم لكل  

املسؤولية الكاملة تجاه مجموعة من األطفال ملدة أسبوع إلى طفل. التركيز على تحمل 

 أسبوعين في نهاية الفصل الدراس ي. 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم حلقة نقاش 

( Course title ) 

ت 447خاص  ر رمز المقر  



 

 

  

 

 

 

 

( Course code ) 

ساعات معتمدة 4  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

  التخصصية االجبارية املقررات من حزمة ضمن  يقدم ،  ت 474خاص–حلقة نقاش   مقرر 

 في يدرس والذي ، الخاصة التربية  بقسم البكالوريوس برنامج في  ، صعوبات التعلم  مسار  في

  يتضمنها التي املواضيع من و   ، معتمدة  ساعات4 بمعدل امن،الث باملستوى  رابعةال السنة

 وآليات  الخاصة االحتياجات ذوي  األطفال مع للعمل النظرية  األسس مراجعة  : املقرر 

  آليات الدراس ي، باملن ا يتعلق فيما وذلك والتطبيق النظرية  بين املوائمةو  .معهم العمل

  التي التأمالت على التركيز بجانب .املهنية والشراكات ،  النمو  مظاهر  التقييم، آليات  التعليم،

  ذوي  من لألطفال والتعلم التعليم ذلك في بما املراكز  و  املدارس في يحدث ما تعكس

 أفضل على الخاصة التربية  معلم  مسؤوليات  تحمل وسبل الخاصة  التعليمية االحتياجات

 .وجه

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 االختيارية  متطلبات التخصص

 المقرر  اسم تشريعات في التربية الخاصة 

( Course title ) 

 ر رمز المقر  ت  40٥خاص 

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 املقرررررررررات مررررررنت  يقرررررردم ضررررررمن خمسررررررة  40٥خررررررراص  -تشررررررريعات فرررررري التربيررررررة الخاصررررررة   مقرررررررر 

 الخاصررررة التربيررررة قسررررمب البكررررالوريوس برنررررامج فرررريمقررات( ٣) تختررررار الطالبررررة مررررنهم  ختياريررررةاال 

 مرن و  ، معتمردة  سراعات ثرالث بمعردلو  ، حترى السرابع بداية من املسرتوى الرابرع  يدرس  والذي

 :املقرر   يتضمنها  التي املواضيع

التطرور التراريخي للتشرريعات الخاصرة  ، و ذوي االحتياجرات الخاصرة فررادأل اوتشريعات    حقوق 

ونظررام التشررريع باململكررة العربيررة السررعودية وحقرروق ذوي بررذوي اإلعاقررة فرري املواثيررق الدوليررة 

نررة املقار  ,وعالقتهررا بررذوي االعاقررةاللرروائح والقرروانين بررأهم  االعاقرة باإلسررالم، وتزويررد الطالبررة

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

لكرل القضرايا  بين جهود املنظمات الحكومية وغير الحكوميرة التري تسراهم فري التنميرة الشراملة

اإلملررام باختصاصررات وأهررداف الوحرردات الفنيررة ، مررع الترري تتعلررق بحقرروق املعرراقين فرري اململكررة

 طرررح بعررض   واإلداريرة برراإلدارة العامررة للتربيررة الخاصرة.
ً
اقررع واخيرررا قضرايا ذوي االعاقررة  مررن و

 .واألجنبيةحاكم السعودية  امل

 المقرر  اسم مجاالت التوعية بذوي االحتياجات الخاصة 

( Course title ) 

ت(  406)خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 مررنت  يقرردم ضررمن خمسررة  406خرراص  - مجرراالت التوعيررة بررذوي االحتياجررات الخاصررة  مقرررر 

 التربيررررة قسررررمب البكررررالوريوس برنررررامج فرررريمقررات( ٣) تختررررار الطالبررررة مررررنهم  ختياريررررةاال  املقررررررات

 سررررراعات ثرررررالث بمعررررردلو  ، حترررررى السرررررابع بدايرررررة مرررررن املسرررررتوى الرابرررررع يررررردرس والرررررذي الخاصرررررة

 :املقرر   يتضمنها التي املواضيع من  و  ،  معتمدة 

 مرررررن يعررررانون  الرررررذين األفررررراد احتياجررررات و  اعاقرررررات حررررول  مفرررراهيم و  الخاصرررررة التربيررررة مجرررراالت

 التشرررابه و  االختالفررراتدراسرررة   علرررىكمرررا يركررز املقررررر . النمرررو فررري ترررأخر  او  اضرررطرابات او  اعاقررات

 مفهرروم علررى التركيررز  مررع التحررديات و  اللغررة و  املهررارات و  املظهررر  ناحيررة مررن االشررخاص هررؤالء برين

 و  اجتماعيرررررره و  انفعاليررررررة و  نفسرررررريه كاحتياجررررررات اساسرررررريه احتياجررررررات لررررررديهم البشررررررر  كافررررررة ان

 ايجررابي تفاعررل تقررديم و . الخاصررة االحتياجررات ذوي  األفررراد علررى أكثررر  املقرررر  يركررز  لكررن تعليميررة

 ذوي  ألطفررال املررودة  و  االحترررام و  املشرراعر  كإظهررار  ايجابيرره تعزيررزات تقررديممررع  األفررراد كافررة بررين

 .الخاصة التربية  برامج في  املسجلينو   الخاصة االحتياجات

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم تنظيم وإدارة مؤسسات التربية الخاصة 

( Course title ) 

ت  407خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية



 

 

  

 

 

 

 

(( Medium of 

instruction 

 مرررررنت  يقررررردم ضررررمن خمسرررررة  407خرررراص  - تنظررررريم وإدارة مؤسسررررات التربيرررررة الخاصرررررة   مقرررررر 

 التربيررررة قسررررمب البكررررالوريوس برنررررامج فرررريمقررات( ٣) تختررررار الطالبررررة مررررنهم  ختياريررررةاال  املقررررررات

 سررررراعات ثرررررالث بمعررررردلو  ، حترررررى السرررررابع بدايرررررة مرررررن املسرررررتوى الرابرررررع يررررردرس والرررررذي الخاصرررررة

 :املقرر   يتضمنها التي املواضيع من  و  ،  معتمدة 

 للتربيررررررة التعليميررررررة واملؤسسرررررات الدراسررررررية الفصرررررول  تنظرررررريم و  ألداره   شررررراملة مقدمررررررة تقرررررديم

 واهميررة ، للررتعلم انفعاليررا داعمررة باعتبارهررا الصررفية البيئررة أهميررة فهررم ذلررك فرري بمررا  الخاصررة

 اإلدارة  فرررررري األطفررررررال مهررررررارات تغطيتهررررررا تمرررررر  التررررري املواضرررررريع بررررررين ،ومررررررن التعليميررررررة السرررررياقات

 بررررررين التفاعررررررل علررررررى التركيررررررز  ويررررررتم,  الخاصررررررة التربيررررررة ومراكررررررز  فصررررررول  إدارة  فنيررررررات ،  الذاتيررررررة

 للفصررول  التنظيميررة والخطررة. السررلوي وإدارة  املعلمررين، توقعررات املحترروى، ودراسررة الطررالب،

,   الخاصررررة التربيررررة مؤسسررررات فرررري املاليررررة اإلدارة  االنظمررررة و  والتجمعررررات، املراكررررز  أو  الدراسررررية

  الخاصة التربية في  العاملية  التصاميم

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 المقرر  اسم الخدمات االنتقالية لذوي االحتياجات الخاصة 

( Course title ) 

ت(440خاص )  ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

ت  يقررردم ضرررمن خمسرررة  408خررراص  - الخررردمات االنتقاليرررة لرررذوي االحتياجرررات الخاصررة مقرررر 

 التربيرة قسرمب البكرالوريوس برنرامج فريمقررات( ٣) تختار الطالبة مرنهم  ختياريةاال  املقررات  من

 سررررراعات ثرررررالث بمعررررردلو  ، حترررررى السرررررابع بدايرررررة مرررررن املسرررررتوى الرابرررررع يررررردرس والرررررذي الخاصرررررة

 الخاصرررررررة االحتياجرررررررات لرررررررذوي  االنتقاليرررررررة الخررررررردمات مفهررررررروم شررررررررحب املقررررررررر يعنرررررررى و  ، معتمررررررردة 

كمررا . البلرو  مرحلرة مرن ابترداء الخاصرة االحتياجرات ذوي  مرن الراشردين مرع التطبيرق والالزمرة

 التربويرررررة واملمارسرررررات االنتقاليرررررة للخررررردمات األساسرررررية باملفررررراهيم يركرررررز علرررررى معرفرررررة الطالبرررررة

. الخاصررررة االحتياجررررات ذوي  مررررن للراشرررردين فعالررررة انتقاليررررة خرررردمات لتقررررديم علميررررا املحكمررررة

 بتقريرررر  والخاصررة واملجتمعيررة األكاديميررة االسررتراتيجيات علررى ترتكررز  التربويررة املمارسررات هررذه 

 املجتمررع فرري منتجررين مررواطنين ليكونرروا  الخاصررة االحتياجررات ذوي  الراشرردين ملسرراعدة  املصررير 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 .السعودي

الخاصة االحتياجات لذوي  البديل التواصل  المقرر  اسم   

( Course title ) 

ت(840خاص )  ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة ٣  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of 

instruction 

 مررنت  يقرردم ضررمن خمسررة  40٣خرراص  - لررذوي االحتياجررات الخاصررة التواصررل البررديل مقرررر 

 التربيررررة قسررررمب البكررررالوريوس برنررررامج فرررريمقررات( ٣) تختررررار الطالبررررة مررررنهم  ختياريررررةاال  املقررررررات

 سررررراعات ثرررررالث بمعررررردلو  ، حترررررى السرررررابع بدايرررررة مرررررن املسرررررتوى الرابرررررع يررررردرس والرررررذي الخاصرررررة

 ، الخاصرررة االحتياجررات ذوي  لرردى  التواصرررل طرررق  علررى الضرروء بإلقررراء املقرررر يعنررى و  ، معتمرردة 

 علرررى التعررررف ثرررم اللفظيرررة، وغيرررر  منهرررا اللفظيررة لرررديهم، البديلرررة التواصرررل  طررررق  علرررى والتعرررف

 الترررردخل برررررامج خررررالل مررررن فئررررة لكررررل املناسرررربة التواصررررل طرررررق  وتعزيررررز  تنميررررة وأسرررراليب طرررررق 

 املبكر

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 


