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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

كلمة سعادة رئيس القسم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـد هلل رب العالميـن والصـاة والسـام على أشـرف األنبياء والمرسـلين نبينـا ومعلمنا 
محمـد عليـه أفضل الصـاة والسـام ، وبعد 

مـر قسـم التربيـة الخاصـة منذ نشـأته فـي كلية العلـوم اإلداريـة واإلنسـانية ، ومـرورًا 
بانضمامـه إلـى كليـة التربيـة  بعـدة مراحـل ، حيث كانـت المرحلـة األولـى – المرحلة التأسيسـية - فقـد بادر 
القسـم بوضـع الخطـط و البرامـج األكاديميـة التـي تؤهـل الملتحقيـن بـه كمعلميـن مؤهليـن علميـا ومهنيـا 
للتعامـل مـع الطاب مـن ذوي االحتياجـات الخاصة ثـم اعتماد الخطة الدراسـية واسـتقطاب أعضـاء هيئة تدريس 
ومـن فـي حكمهـم ذو كفـاءة عالية من السـعوديين وغيـر السـعوديين ، والبـدء في اسـتقبال الدفعـات األولى من 

أبنائنـا الطـاب واتسـمت هـذه المرحلـة بالتأسـيس الحقيقي لقسـم التربيـة الخاصة  .

وانطلقـت بذلـك المرحلـة الثانيـة وهي ـ المرحلة االنتقالية ـ توسـع القسـم فـي هذه المرحلة في اسـتقطاب 
العامليـن بالقسـم مـن أعضـاء هيئـة التدريس من الجنسـين حيث بـدأ اسـتقبال بناتنـا الطالبات في القسـم وكان 
ذلـك تزامنـا مع تطبيق الخطة الدراسـية الجديدة للقسـم، وشـهدت هذه المرحلـة تزايد أعداد الطـاب والطالبات 

الدارسـين في القسم .

وهـا نحـن نواكـب المرحلـة الثالثـة لتطور قسـم التربيـة الخاصة وهـي مرحلة األعتمـاد االكاديمي للقسـم 
،حيـث قـام القسـم بتطبيق جميـع معاييـر الهيئة الوطنيـة لاعتماد األكاديمي ، حيث شـهد القسـم اعتمـاد الخطة 
الدراسـية وكذلـك توصيـف البرنامـج والتوصيـف العلمي لجميع مقررات الخطة الدراسـية للقسـم ، كما شـهد 
القسـم تعييـن أعضـاء هيئـة تدريـس ومـن فـي حكمهم مـن السـعوديين )ذكـور ، إنـاث ( وإعـادة تأهيـل القاعات 
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قسم 
التربية الخاصة

الدراسـية بمـا يسـهم في رفـع المسـتوى العلمـي والمعرفي للطلبـة وتحقيـق أعلى مسـتويات النجـاح ،وكذلك 
إعـادة تأهيـل مكاتـب أعضـاء هيئـة التدريـس بالقسـم ،  كمـا اسـتمر القسـم فـي ابتعـاث المعيديـن والمعيـدات 
والمحاضريـن والمحاضـرات وفقـًا لخطـة القسـم لابتعاث ، كمـا زادت  الجهود فـي تفعيل الشـراكة المجتمعية 
حيـث تعـد المشـاركة المجتمعية إحدى األدوات التـي يمكن من خالها النهـوض بالمجتمع واالرتقـاء به ، وتقديم 

الخدمـات لـذوي االحتياجات الخاصة وأسـرهم  .

كمـا يسـعى القسـم إلى تحقيـق الجـودة والتميز وتبـوء مكانة مرموقـة على خريطة أقسـام التربيـة الخاصة 
، وذلـك بتوفيـر بيئـة متميـزة للتعليـم والتعلـم ومـن هـذا المنطلـق وجدنـا أنـه البـد مـن تقديـم هـذا الدليل 
كإطـار عـام يضـم بين دفتيـه كل ما يخص قسـم التربية الخاصة مـن حيث النشـأة والرؤية والرسـالة واألهداف 

،والخطـة الدراسـية المعتمـدة،  والمسـارات التـي يقدمها القسـم ، والعديد مـن الماحق التعريفية بالقسـم .

ومـا كان أن يتحقـق هـذا النجـاح المتواصـل والتطـور الكبير لقسـم التربية الخاصـة إال بتوفيق اهلل سـبحانه 
وتعالـى ، ثـم بالجهـود المخلصـة مـن أعضـاء هيئة لتدريـس بالقسـم ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد هلل رب العالمين 

والصـاة والسـام علـى نبينـا محمد صلـى اهلل عليه وسـلم .

رئيس قسم التربية الخاصة         

عبد الرحمن بن عبد الكريم الناصر         
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

رابعا  :  الرؤية والرسالة واألهداف : 
انطاقًا من رؤية الجامعة، والكلية، ورسالتيهما؛ تتحدد رؤية قسم التربية الخاصة ورسالته فيما يلي:

أواًل: الرؤية
أن يكون البرنامج رائدًا في مجال التربية الخاصة على مستوى البرامج المناظرة محليًا و إقليميًا و عالميًا 

ثانيًا: الرسالة
إعـداد المؤهليـن علميـًا و تربويـًا و مهنيـًا في مجـال التربيـة الخاصة من خـال برامج علمية متطـورة قادرة 
علـى المنافسـة فـي الميـدان العلمي و التربـوي و تقديـم الخدمات البحثيـة التي تلبـي حاجة المجتمـع في خدمة 

ذوي االحتياجـات الخاصة .

ثالثًا: األهداف
إعداد المؤهلين علميًا و تربويًا ومهنيًا في مجال التربية الخاصة. ●  

تزويد الطاب ببرامج علمية متطورة قادرة على المنافسة في الميدان العلمي و التربوي.  ●  

  تقديم الخدمات البحثية التي تلبي حاجة المجتمع في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة . ●

تحسين مستوى خدمات التربية الخاصة المقدمة للفئات المستهدفة.  ●  

رابعًا: القيم
االحترام: نسعى إلى تحقيقه بما يسهم في إشعار اإلنسان بمكانته وكرامته.  .1

التعاون: نؤمن بالعمل الجماعي المثمر والعمل بروح الفريق الواحد.  .2

المسؤولية: نمنح المسؤولية الفردية والجماعية والقيادية ونتحاسب في ضوئها.  .3

اإلتقان: نلتزم بتحسين األداء بما يتفق ومعايير الجودة الازمة فإن اهلل يحب إذا عِمل أحدكم عمًا أن يتقنه.  .4

اإلبداع: نعمل على إشاعة جو اإلبداع بجميع مستوياته، والعناية بعناصره ومكوناته.  .5
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قسم 
التربية الخاصة

الهيكل التنظيمي للقسم

مجلس القسم 

رئيس القسم 

مساعد 
رئيس 
القسم

لجنة إدارة 
الجودة

جودة 
التعليم 
والتعلم

لجنة دعم 
تعليم 
الطلبة

سكرتاريا القسم  منسقة  الشعب بالزلفي 

لجنة البنية 
التحتية 
المساندة 

لجنة خدمة 
المجتمع

لجنة 
اإلرشاد 

األكاديمي

منسق 
الجودة

لجنة 
المعادالت 

لجنة 
الجداول 

لجنة 
اإلختبارات

لجنة القياس 
والتقويم
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

الخطة الدراسية بالقسم : 
يقـدم القسـم برنامجـا متكاما لتأهيل معلمـي ومعلمات طاب وطالبـات ذوي االحتياجات الخاصـة حيث   يتألف 

من )144( وحدة دراسـية تتضمن:

)100(    وحدة إجبارية تخصصية في قسم التربية الخاصة. 

) 12(  وحدة متطلبات جامعة.

) 32(    وحدة متطلبات كلية.

متطلبات الجامعة:  12 ساعة )متطلبات جامعة اختيارية( تكون على النحو اآلتي:

المتطلبـات االختياريـة )1( : 6 سـاعات مـن أصـل ثمان سـاعات من مقررات السـلم التـي تطرحها الجامعة )سـلم 
101,سـلم 102, سـلم 103,سـلم 104( , وتسـمى مقررات اختيارية1 .

المتطلبـات االختياريـة  )2(:  سـاعتان مـن أصل 14 سـاعة من مقـررات العرب التـي تطرحهـا الجامعة)عرب 101, 
عرب 103( وتسـمى مقـررات اختيارية 2 .

المتطلبـات االختياريـة  )3(:  4 سـاعات مـن أصل 14 سـاعة من المقـررات االختيارية: )قضايـا مجتمعية معاصرة, 
اللغـة اإلنجليزيـة, األسـرة والطفولـة, العمل التطوعي, أساسـيات الصحة واللياقـة ,ريادة األعمـال, األنظمة وحقوق 

اإلنسـان( وتسـمى مقررات اختيارية 3 .



8

قسم 
التربية الخاصة

جدول بالخطة الدراسية بقسم التربية الخاصة

رقم رمز المقرراسم المقرر
المقرر

عدد 
رمز اسم المقررالوحدات

المقرر
رقم 

المقرر
عدد 

الوحدات
المستوى الثانيالمستوى األول

SEDU1233مقدمة في التدخل المبكرSEDU1113مقدمة في التربية الخاصة
النمو النفسي لذوى االحتياجات 

كفايات معلم التربية SEDU1123الخاصة
الخاصة

SEDU1252

نظام وسياسية التعليم في 
SEDU1213اضطرابات التواصلEDU1182المملكة العربية السعودية

SEDU1223اإلعاقة الجسمية والصحيةEDU1172أصول التربية اإلسامية

الوسائل السمعية في التربية EDU1162تقنيات التعلم ومهارات االتصال
الخاصة

SEDU1243

المدخل إلى الثقافة اإلسامية 
EDU1262علم نفس النموSALAM1012)اختياري(

ARAB1012المهارات اللغوية )اختياري (

المستوى الرابعالمستوى الثالث
مبادئ تعديل سلوك ذوي 

االحتياجات الخاصة
SEDU2113 التقييم والتشخيص في

التربية الخاصة )2(
SEDU2212

االضطرابات السلوكية لدى 
األطفال

SEDU2123مقدمة في تأهيل المعاقينSEDU2223

التقييم والتشخيص في 
التربية الخاصة )1(

SEDU2133 الوسائل المساعدة واألجهزة
التعويضية

SEDU2233
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

علم وظائف األعضاء لذوي SEDU2143توعية المجتمع باإلعاقة
االحتياجات الخاصة

SEDU2243

الصحة النفسية لذوي EDU2172مبادئ البحث التربوي
االحتياجات الخاصة

SEDU2253

EDU2262علم النفس التربويEDU2162صحة نفسية
مسار صعوبات التعلم

المستوى السادسالمستوى الخامس
صعوبات التعلم في ضوء 

النظريات
LED3112 مناهج غير العاديين وأسس

بنائها
LED3212

دمج ذوي االحتياجات LED3123مدخل إلى صعوبات التعلم
الخاصة في المدارس العادية

LED3223

التقييم والتشخيص لذوي LED3133صعوبات التعلم النمائية
صعوبات التعلم

LED3233

اإلدارة واإلشراف في التربية 
الخاصة

SEDU3143 قضايا معاصرة في التربية
الخاصة

LED3243

صعوبات التعلم في القراءة SEDU3153مدخل في الموهبة والتفوق
والكتابة

LED3253

EDU3262استراتيجيات التدريسEDU3162إدارة وتخطيط تربوي

إنتاج مصادر التعلم 
اإللكترونية

EDU3172المناهج التعليميةEDU3172
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قسم 
التربية الخاصة

المستوى الثامنالمستوى السابع
البرامج التدريبية لذوي 

صعوبات التعلم
LED4112قراءات باللغة اإلنجليزيةSEDU4213

طرق تدريس ذوي صعوبات 
التعلم

LED4123أسس التدريب الميدانيSEDU4223

SEDU4233أخاقيات المهنةLED4133صعوبات التعلم األكاديمية
دراسة حالة في صعوبات 

التعلم
LED4143 مشروع بحثي في صعوبات

التعلم
LED4243

اإلرشاد النفسي 
LED4246التربية الميدانيةSEDU4153لذوي االحتياجات الخاصة

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU4162

EDU4172التقويم التربوي
مسار اإلعاقة العقلية

المستوى السادسالمستوى الخامس

مناهج غير العاديين وأسس LED3142مدخل إلى صعوبات التعلم
بنائها

LED3212

دمج ذوي االحتياجات MED3133مدخل إلى اإلعاقة العقلية
الخاصة في المدارس العادية

LED3223

التقييم والتشخيص لذوي MED3163متازمات اإلعاقة العقلية
اإلعاقة العقلية

MED3233

مدخل في الموهبة واإلبداع 
والتفوق

SEDU3152 البرامج الفردية لذوي
اإلعاقة العقلية

MED3243
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

اإلدارة واإلشراف في التربية 
الخاصة

SEDU3143 قضايا معاصرة في التربية
الخاصة

SEDU3243

EDU3262استراتيجيات التدريسEDU3162إدارة وتخطيط تربوي
إنتاج مصادر التعلم 

اإللكترونية
EDU3172المناهج التعليميةEDU3272

المستوى الثامنالمستوى السابع

SEDU4213قراءات باللغة اإلنجليزيةLED4162صعوبات التعلم النمائية

مهارات السلوك التكيفي 
لذوي اإلعاقة العقلية

MED4113أسس التدريب الميدانيSEDU4223

طرق تدريس
 ذوي اإلعاقة العقلية

MED4123أخاقيات المهنةSEDU4233

التخلف العقلي 
في ضوء النظريات

MED4133 مشروع بحثي
في اإلعاقة العقلية

MED4243

اإلرشاد النفسي 
لذوي االحتياجات الخاصة

SEDU4153التربية الميدانيةMED4246

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU4162

EDU4172التقويم التربوي
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قسم 
التربية الخاصة

مسار اضطرابات التوحد

المستوى السادسالمستوى الخامس

Edu3262استراتيجيات التدريسEdu3162إدارة وتخطيط تربوي

إنتاج ومصادر التعلم 
االلكترونية

Edu3172المناهج التعليميةEdu3272

دمج ذوي االحتياجات AUD3113مدخل إلى اضطرابات التوحد
الخاصة في المدارس العادية

Sedu3223

اضطراب التوحد في ضوء 
النظريات

AUD3123 التقييم والتشخيص لذوي
اضطراب التوحد

AUD3213

اإلدارة واإلشراف في التربية 
الخاصة

Sedu3143 البرامج الفردية لذوي
اضطراب التوحد

AUD3223

قضايا معاصرة في التربية Led3162مدخل إلى صعوبات التعلم
الخاصة

Sedu3243

مدخل في الموهبة واإلبداع 
والتفوق  

Sedu3153 مناهج غير العاديين وأسس
بنائها

Sedu3212
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى الثامنالمستوى السابع

اتجاهات حديثة في 
Sedu4213قراءات باللغة اإلنجليزيةEdu4162استراتيجيات التدريس

Sedu4223أسس التدريب الميدانيEdu4172التقويم التربوي

الوسائل المساعدة لذوي 
Sedu4233أخاقيات المهنةAUD4113اضطراب التوحد

مهارات السلوك التكيفي 
مشروع بحثي في اضطرابات AUD4122لذوي اضطرابات التوحد

AUD4253التوحد

طرق تدريس ذوي 
Edu4246التربية الميدانيةAUD4133اضطرابات التوحد

اإلرشاد النفسي لذوي 
Sedu4153االحتياجات الخاصة

دراسة حالة في اضطرابات 
AUD4143التوحد
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قسم 
التربية الخاصة

المجالالرمزمخرجات التعلم

) A  ( المعارف

a1.أن يتعرف الطالب على الحقائق   العلمية الخاصة  التي تخدم ميدان التربية الخاصة

a2 أن يتعرف الطالب على النظريات المفسرة لنشوء اإلعاقات المختلفة ويوظفها في خدمة ذوي
االحتياجات الخاصة

..aأن يتعرف الطالب على إجراءات تصميم البرامج التربوية العاجية لذوي االحتياجات الخاصة
A4 . أن يتعرف الطالب على األنظمة واللوائح التنظيمية بمهنة التدريس وكيفية تطويرها وفق المتغيرات

)B(  المهارا ت 
المعرفية

b1.  أن يطبق الطالب المفاهيم والنظريات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة لخدمة هذه الفئات
b2.أن يطبق  الطالب الحلول اإلبداعية في حل المشكات المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة

..a أن يستخدم  الطالب المصادر العلمية المتنوعة للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم ذوي
االحتياجات الخاصة

)C( مهارات 
التعامل مع 

اآلخرين والقدرة 
على تحمل 
المسؤولية

c1 أن يطور الطالب  من شخصيته المهنية ويتحمل مسؤولية النمو الذاتي  للتعامل مع ذوي
االحتياجات الخاصة .

c2 .أن  يعمل الطالب  بروح الفريق الواحد لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة

C3.أن يتصرف الطالب بمسؤولية في عاقاته الشخصية والمهنية

) D ( مهارات 
التواصل، 

واستخدام تقنية 
المعلومات، 
والمهارات 

العددية

d1.أن يكون  الطالب قادرًا على التواصل شفهيًا وكتابيًا مع اآلخرين بشكل فعال
d2.أن يوظف الطالب تقنية المعلومات واالتصاالت في مسيرته المهنية بكفاءة وفاعلية

D3 أن يستخدم  الطالب األساليب الحسابية واإلحصائية في استخاص النتائج وتفسير المعلومات
واقتراح الحلول المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة.

) E( المهارات 
أن يستطيع  الطالب إجراء التشخيص الازم لتصميم البرامج العاجية بدقة ومهارة وإتقان Eالنفس-حركية

لذوي االحتياجات الخاصة.

مخرجات تعلم  البرنامج :
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الشروط الخاصة بالقبول في البرنامج 
يشترط  لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي  :  

- أن يكون حاصًا على شهادة الثانوية العامة أو  ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها
- أال يكـون قـد مضـى علـى حصولـه على الثانويـة العامـة أو ما يعادلهـا مدة تزيد عـن  خمس سـنوات، ويجوز 

لمجلـس الجامعة  االسـتثناء إذا توفرت أسـباب مقنعة
- أن يكون حسن السيرة والسلوك

- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة
- أن يكون الئقًا طبيًا

- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة 
- أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم

- أال يكـون مفصـواًل مـن جامعـة أخرى ألسـباب تأديبيـة أو تعليمية، وإذا اتضح بعـد قبوله أنه سـبق فصله فيعد 
قبولـه ٌملغى مـن تاريخ قبوله

- اليجـوز قبـول الحاصليـن على شـهادة البكالوريوس أو مـا يعادلها للحصـول على بكالوريوس آخـر ، ولمدير 
الجامعة االسـتثناء من ذلكـ

- اليجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونها سواء في نفس الجامعة أو في غيرها.

نظام اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج   : 
يقـوم نظـام اإلرشـاد األكاديمـي بقسـم التربيـة الخاصـة علـى تقديـم الدعـم واإلرشـاد لطلبة القسـم  سـعيًا 
لاسـتفادة مـن قدراتهـم الذاتيـة ، والعمل علـى تطويـر مهاراتهم ، وتشـجيعهم علـى التميز واإلبـداع األكاديمي 

مـن خـال الوسـائل  التالية : 
إنشاء قاعدة بيانات للطاب.  •
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تعريف الطاب بالخطة الدراسية ومتطلبات الجامعة والكلية والقسم .  •
تنظيـم لقـاءات مـع الطـاب الجـدد لتعريفهـم بأهميـة اإلرشـاد األكاديمـي و دور المرشـد األكاديمي في   •
توجيـه الطالـب للتخطيط المسـتقبلي التعليمـي و تعرفهم علـى الحياة الجامعيـة و الخدمـات الداعمة لهم, 
و الموقـع اإللكترونـي للقسـم و  الخطـة الدراسـية و االختبـارات و األعـذار المقبولـة فـي حالـة الغياب و 

الحرمـان واالنقطـاع و الــتأجيل و االعتـذار ، و ذلـك وفـق خطـة مدروسـة تنفـذ في أوقـات محددة .
تنظيم لقاء دوري بين الطاب و أعضاء هيئة التدريس في القسم لتعزيز الثقة بينهم .  •

متابعـة بعـض الحـاالت : الطالب المثالـي , المتميز, المتغيـب , المحـروم , المتعثر دراسـيًا و المتوقع تعثره   •
الزائـر , المحـول, و إحالـة أوراقهـم للجنـة المختصـة لمعالجـة الحالة و تزويد رئيس القسـم باألسـماء و 

. الحالة  
متابعة ملفات الطاب المتميزين وحثهم على مواصلة تميزهم وتشجيعهم من خال برامج خاصة بهم.  •
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الرسم الشجري التالي يوضح مقررات الخطة الدراسية  لمسارات البرنامج : 

  

 تز
ا ا



Sedu 423 

ا ت اأ 

Sedu221 

   وا ا

) ا ٢ا( 

 ت ات

 تلورات ا

EDU 116 

Sedu211 

دئ تی اك وي  

ت اا 

Sedu212 

 اات اآ ى ال

)  ریت ار ١اا ی   :(

 س ست      ( رات)

  س  اس ار  ر ار

SALM101   إ ا

 ا

سا 

٢  

SALM102   مسا

وء 

 ا 

٢  

SALM103   ما

ادي 

  اسم 

٢  

SALM104   ما أس

  سا

م اس 

٢  

  ٨  اع

  

 شداتإر

)  ریت ا٢ا ر سا ی  :(

 ست      ( رات)

 ر

  ار

  س  اس ار

SOCI 

101  

  ی

 ة

٢  

ENG 

101  

  ٢ ا انی

ENT 

101  

  ٢ ریدة ال

FCH 

110  

اسة 

وا 

٢  

HAF 

101  

أسست 

  وا ا 

٢  

LHR 

101  

 نا

وق 

 انن

٢  

VOW ا ٢ ا  

Sedu213 

 ا  وا ا

) ١ا( 

 ١م

 ٢م

 ٤م

 ٥م

Sedu112 
 ا ا

وى ات 
ا 

  

 م اري

 

  

 م اري

 ٦م

    

 اري

   ا سم وسن

دیا ا ا 

EDU 118 

Med 323 

   وا ا
ا ا

Sedu214 

 ا ت 

Sedu121 
ات ااا 


طرق تدريس ذوى 

االعاقة العقلية

Sedu 322 

د ذوى ات 

ا 

 

Sedu122 

وا ا ا 



  ا إ 

ا

Sedu222 

ا هت   

 

Med 324 

  وى ا  دیا اا
ا



 

 

Sedu223 

اس اة واة 

یا  

ا   افشدارة وا

 ا ا واق

Sedu324 

  ی ة 

ا ا 

 

Med 424 

ا ا   وع

Sedu123 
ا ا   

 دئ ا

 اي

EDU 217 

Sedu224 

 و اء وي  

ت اا 

Sedu315 

  ها 

 وااع واق

Sedu124 

ا ا  ا سا 

 ها
ا 

EDU32

اساتت 
ریا 

EDU326

 ٣م

 ر ا ا–  اراس ریس ا ا ا

 ٧م


مهارات السلوك التكيفي 
لذوى اإلعاقة العقلية


صعوبات التعلم 

النمائية


التخلف العقلي في ضوء 

النظريات

ارشد ا وى 

 ت اا 

Sedu 415 

 یا
 اي

EDU417 

  ی تهات
ریت ااتاس 

16EDU4 

 



18

قسم 
التربية الخاصة
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لجنة االختبارات   
         مهام اللجنة:

إعداد جدول االختبارات .   
استطاع آراء الطاب بالقسم حول جداول االختبارات النهائية.   

جمـع كشـوف حضـور الطـاب االختبـارات النهائيـة وحصـر أعـداد الطـاب المسـجات وأعـداد الطـاب    
بالقسـم. المحرومـات 

التنسـيق مـع وحـدة الشـؤون التعليميـة إلعـداد جـداول االختبـارات النهائيـة وجـدول القاعـات وجـدول    
المراقبـة.

المتابعة اليومية لسير االختبارات النهائية وإعداد تقرير عنها لرئيس القسم.   
إعداد التقارير الكمية والكيفية عن االختبارات وتحليل النتائج    

العمل على تحقيق جودة االختبارات.   

لجنة اإلرشاد األكاديمي:   
مهام اللجنة:

عقد لقاء مفتوح مع الطاب الجدد لغايات اإلرشاد والتعارف.   
إرشـاد الطالبـة وتوجيههـا فـي اختيار المقررات الدراسـية المناسـبة حسـب الخطة األكاديميـة الموضوعة    

للحصـول علـى الدرجـة العلميـة بنجاح.
معاونـة الطالبـة علـى تذليـل العقبـات التـي تصادفها في دراسـتها بالكليـة، وتقديـم النصح في األمـور التي    
تؤثـر فـي دراسـتها، وبعبـارة عامـة اإلرشـاد األكاديمـي ال يتعـدى تقديم العـون للطالبـات مما يـؤدي إلى 
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اسـتفادتهن مـن إمكانيـة البيئـة الجامعيـة والى حب االنتمـاء لمؤسسـاتهن التعليميـة والتوفيق بيـن أهداف 
التعليـم الجامعـي وحاجـة الطالبة.

التنسـيق مع مرشـدات الطاب  بشـأن المشـكات الطابيـة والعمل علـى حلها. مـع التوجيه بعقـد اجتماعات    
مـع الطلبـة ألخـذ ماحظاتهم.

إعداد االستبيانات المتعلقة باإلرشاد األكاديمي وتوزيعها وجمع البيانات وتحليلها وتقديم التوصيات.   
إعداد التقارير الازمة بالقسم بالتنسيق مع وحدة اإلرشاد األكاديمي بالكلية.   

إعداد تقرير فصلي عن اإلرشاد األكاديمي بالقسم ومقترحات التحسين لرئيس القسم.   

            

لجنة الجداول الدراسية:   
مهام اللجنة:

توزيع المقررات وتجهيز الجداول الدراسية ألعضاء القسم.   
إعداد الجداول الدراسية للقسم.   

توزيع العبء التدريسي مع مراعاة التخصص.   
النظر في إمكانية تقسيم الشعب عند الضرورة.   
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لجنة الجودة:    
مهام اللجنة:

المتابعة، والتنسيق مع مركز الجودة بالكلية فيما يتعلق بأنشطة الجودة بالقسم.   
إعداد مقترح بلجان الجودة بالقسم ، وتحديد المهام الموكلة لكل لجنة.   

عرض موضوعات وشؤون الجودة على مجلس القسم للمناقشة.   
إعداد توصيف البرنامج والتقرير السنوي للبرنامج.   

اإلشراف على توصيف المقررات بالقسم وإعداد تقارير المقررات عقب إعان النتائج.   
إعـداد وتوزيـع وجمـع اسـتبيانات الطـاب عـن تقويـم البرنامج،)تقويـم المقـرر، خبـرة الطالـب( وأي    
اسـتبيانات أخـرى تتطلبهـا أنشـطة ضمـان الجـودة بالقسـم وتبوبيهـا وتحليـل البيانـات وتفسـير النتائج ، 

التوصيـات. وتقديـم 
حضور اللقاءات والندوات المتعلقة بالجودة.   

تقرير التقويم الذاتي للبرنامج.   
وضع خطة لتحسين الجودة بالقسم.   
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 لجنة القياس والتقويم: 
إعـداد تقريـر يومي عن سـير االختبارات ، يشـمل بيـان درجة الضبط والسـير وفق الخطـة المطلوبة . بداية    
ونهايـة كل اختبـار فـي موعده ، حضـور المراقبيـن قبل وقـت كاٍف ، مطابقـة أوراق األسـئلة للمواصفات 

الفنيـة المعمـول بها ،ملء كشـف حضـور وغياب الطـاب ،المخالفـات وحـاالت الغش...الخ.
رصـد نمـاذج تقييـم االختبـارات لمقررات القسـم للفصل الدراسـي المعني. سـواء تعلقت بما هـو خاص منها    

لفتـرة  قبـل االختبـارات ،أو اثنائها ، أو بعـد االختبارات.
اإلشـراف علـى تطبيـق أدوات القيـاس المختلفة , وتحليلها , لاسـتفادة منها فـي تعزيز الجوانـب اإليجابية ,    

ومعالجـة الجوانـب السـلبية) إن وجدت(.
   تحليـل نتائـج اختبـارات المقـررات الدراسـية الفصليـة والنهائيـة ، وتقديـم بعـض المؤشـرات اإلحصائية 
لجـودة االختبـار , مثـل مدى توفر شـروط وضـع االختبار و صعوبـة األسـئلة , ومدى مائمة األسـئلة التي 

يسـتخدمها لقيـاس تحصيـل الطـاب األكاديمي. 
إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطاب وإعداد إحصائية إجمالية بذلك.   

مصادر التعلم بالقسم : 
مكتبة القسم  -

القاعات الدراسية المجهزة بالمنصات االلكترونية .  -
الدوريات والمجات المتخصصة بقضايا ذوي االحتياجات الخاصة .  -
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سادسا : وسائل التواصل مع القسم : 

هاتف  مكتب رئيس القسم :0164043565
منسقة القسم  بتربية المجمعة :  0164043592
منسقة القسم بتربية الزلفـــي: 0164043891

se.cem@mu.edu.sa )بريد الكتروني )قسم الطاب
dse.cem@mu.edu.sa: )بريد الكتروني )قسم الطالبات

موقع القسم  :جامعة المجمعة – كلية التربية بالمجمعة – قسم التربية الخاصة – الدور الرابع


