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 10من  2الصفحة 

االضطرابات السلوكية لدى  ر:اسم المقر - 1 .1
 األطفال غير العاديين

 Sedu212 رمز المقرر:

 (    3  )  عدد الساعات المعتمدة: - 2 .2
 اإلعداد العام – التربية الخاصة البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. - 3 .3
 اللغة العربية  .5 لغة تدريس المقرر:  – 4 .4
 نعمان األسمر اسي: اسم منسق المقرر الدر - 5 .6
 المستوى الثالث هـ1437السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -6 .7
 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:- 7 .8

 المدخل إلى التربية الخاصة. SEDU111 
 المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 ال يوجد 
 إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: موقع تقديم المقرر - 9

 ( القاعات التدريسية)
 التدريس اسلوب – 10

  %80 النسبة المئوية:  36 محاضرات تقليدية –أ 
  % 0 النسبة المئوية:  ــــ مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 

  %20 النسبة المئوية:  9 التعلم االلكتروني –ج 
  %0 لنسبة المئوية:ا  ــــ مراسله –د 

  %0 النسبة المئوية:  ـــ اخرى-هـ 
 مالحظات:

 ال يوجد                     



 

 
 10من  3الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 
  ( األهداف:ب
 ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1

 . وكيفية الوقاية منها وعالجهات حدوثها والنظريات التي فسر االضطرابات السلوكية وأنواع معرفة مفهوم وأسباب 
 

 :الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
 توفير األدوات التقنية والمعامل وخدمات االنترنت وخدمات الطباعة والتصوير والعرض 
 لمؤتمرات المنعقدة االطالع على الدوريات واألبحاث المنشورة والرسائل العلمية وحضور ورش العمل وا

 بالجامعة لالستفادة منها في التطوير والتحسين 
 .فحص استمارة االستبيان للوقوف على رأى الطالب حول المقرر ومدى االستفادة منه 
  استطالع رأى أولياء األمور حال زيارتهم للقسم عن مدى استفادة طفلهم المعاق من خريجي قسم التربية

 الخاصة
 
 

 : الدراسي ج( توصيف المقرر
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

مقدمـــة اـــي االضـــطرابات الســـلوكية واالنيعاليـــة ) أهميـــة مرحلـــة الطيولـــة المبكـــر   -

الســلوو والبيئــة ، ميهــوم االضــطرابات وخصائصــها ، أســاليب المعاملــة الوالديــة ، 

 كاتها ، أسباب االضطرابات السلوكية وتصنيياتها (السلوكية ونسبة انتشارها ومح

3 9 

أســاليب القيــال والتقيــيم لاضــطرابات الســلوكية واالنيعاليــة    ) اليحــ  الطبــي ،  -

 الماحظة ، المقابلة ، دراسة الحالة ، قوائم التقدير ، المقاييل واالختبارات ( .

3 9 
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النظريــة الســلوكية ، نظريــة نظريــات تيســير االضــطرابات الســلوكية واالنيعاليــة )  -

 التحليل النيسي ، النظرية البيواسيولوجية ، النظرية البيئية ( .

3 9 

أشكال االضـطرابات السـلوكية واالنيعاليـة ) الكـ ب ، العنـاد ،  ال ضـب ، العـدوان ،  -

 السرقة ، م  اإلصبع ، قضم األظاار(.

3 9 

االنتباه ، اضطرابات  ) اضطراب النشاط الزائد وضعفاالضطرابات السلوكية   -
 النطق والكالم ، واضطرابات صعوبات التعلم (

3 9 

 
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريل لكل اصل دراسي(: -2
 

 المحاضر 
اصول 
 دراسية

المخ
 تبر

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 أخرى
االجمال

 ي

ساعات 
 التدريس

3  
  

  
45 

الساعات 
  ساعة 3 المعتمد 

 
 
 
 
 

  3 

 
 

 ال يوجد ساعات التعلم المتوقع أن يستوايها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضااية-3
 
 
 
 



 

 
 10من  5الصفحة 

الوطني للمؤهات ومائمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهداة واقا لمجاالت التعلم  – 4
 واستراتيجيات التدريل.

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهات 
 خرجات التعلم المستهداة للمقرر()م

استراتيجيات 
 التدريل

 طرق التقويم

A المهارات المعراية 
A.1  االضطرابات  الحقائق العلمية الخاصة ب ويان يتعرف على

.السلوكية واالنيعالية  
 األسئلة الشيهية  المحاضر  

A.2 سلوكية االضطرابات ال النظريات التي اسرت ان يتعرف الطالب على  المشاركات   لمحاضر  ا 
A.3 ال ينطبق   
A.4 ال ينطبق   
B المهارات االدراكية 

B.1  االضطرابات  ب وي المياهيم والنظريات الخاصةالطالب  يطبقان
 .السلوكية واالنيعالية

 األسئلة الشيهية  المحاضر  

B.2  الحلول اإلبداعية اي حل المشكات المتعلقةان يدرو الطالب 
 .طرابات السلوكية واالنيعاليةاالض ب وي

 المشاركات   المحاضر  

B.3 ال ينطبق 
  

C مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 
C.1  ي من شخصيته ويتحمل مسؤولية النمو ال ات البالط يطوران

.االضطرابات السلوكية واالنيعالية للتعامل مع  وي  
تحديد مشرف عام 

 على المجموعة 
المباشر  الماحظة 

والمستمر  طول 
 اليصل الدراسي

C.2 االضطرابات  ان يعمل الطالب بروح اليريق الواحد لخدمة  وي
.السلوكية واالنيعالية  

 الماحظة المحاضر  

C.3 ال ينطبق   
D مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 

D.1 رين يا مع االخان يكون الطالب قادرا على التواصل شيهيا وكتاب
 بشكل اعال.

تشجيع الطاب 
على استخدام 

االرقام على شكل 

وضع درجات على 
مدى جود  

 العروض التقدمية
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهات 
 خرجات التعلم المستهداة للمقرر()م

استراتيجيات 
 التدريل

 طرق التقويم

 نسب
D.2 ال ينطبق   
D.3 ال ينطبق   
E المهارات النيل حركية 

E.1 ال ينطبق 
E.2  

E.3  

 
 خال اليصل الدراسي تقويم الطابمهام  ل. جدو5

 النسبة  بوعاألس مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1-  
 

 %15 7أو ال -6 ر أولاختبا

2-  
 

 %15 13أو ال12 اختبار ثاني

3-  
 

االنضباط اي الحضور والمشاركات اليردية أو 
 الجماعية

 % 5 جميع األسابيع

 %5 جميع األسابيع عروض أوراق عمل عن موضوعات المقرر  -4
 %60 األسبوع األخير االختبار النهائي  -5

 
 
 للطاب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

 .الساعات المكتبية * استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء 
 أو موقع عضو هيئة التدريس . التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال* 

  * االجتماعات الدورية للمرشد  األكاديمي .
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 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب المقررة المطلوبة:-1

 ( مدخل الى االضطرابات السلوكية  واالنيعالية ) األسباب 2011ى ، أسامة  ااروق )مصطي– 
 .األردن –عمان  – المسير دار  -العاج (  –التشخي  

 

 المراجع الرئيسة:-2
 ( االضطرابات السلوكية  واالنيعالية الطبعة الخامسة  2012يحيى ، خولة )-  األردن –عمان  –دار اليكر  
 األسباب ( مدخل الى االضطرابات السلوكية  واالنيعالية 2011امة  ااروق )مصطيى ، أس (– 

 .األردن –عمان  – المسير دار  -العاج (  –التشخي  
 

  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3
  صالح ، قاسم حسين ، االضطرابات النيسية والعقلية والسلوكية من منظوراتها النيسية واإلسامية ، مكبة

 اليمن . –يل ، صنعاء الج
 دار الطريق للنشر مدخل الى االضطرابات السلوكية  واالنيعالية (2012) القبالي، يحيى _ . 
 ــ جمهورية مصر العربية. ( اإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية2012) داود ، إيمان أحمد عزب 

 لمملكة العربية السعودية.( ا 1416) مقالة ( )  الشمري،  طارش االضطرابات السلوكية واالنيعالية 

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4
1- International Journal of Special Education 

 

 

2- The Journal of Special Education Exceptional Children 

 

3- Teaching Exceptional Children- 

           

4- European Journal of Special Needs Education   

  

5- Journal of the American Academy of Special Education Professionals  

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://www.ingentaconnect.com/content/proedcw/jse
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
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6- Journal of Special Education 

 

 

7-  British Journal of Special Education- 

 

8- Learning Disabilities Association of America 

 

9- http://www.ldaamerica.org 
 

10- http://www.ninds.nih.gov/disorders/ learningdisab 

 

11- http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti 

       

 

12- http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp 

    
 أخرى:مواد تعليمية -5

 . ورش العمل 
 . الدورات التدريبية 
 الندوات والمؤتمرات 
  أفالم تعليمية 
   معامل التدريس المصغر 
 
 ااق الازمة:المر  و.
 المباني:-1

 القاعات التدريسية
 مصادر الحاسب اآللي:.2

  قاعة للمحاضرات 
  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 مصادر أخرى:.3

http://www.proedinc.com/jse.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-3383&site=1
http://www.ldaamerica.org/
http://www.ninds.nih.gov/disorders/learningdisab
http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti
http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp
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  معامل 
  مركز للقياس والتشخيص

 
 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 
 غذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على الت-1

  االستبيانات  
 النقاش والحوار مع الطالب 
 مالحظات الطالب 

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:-2
 .تطبيق استبانه التقييم الذاتي 
 .تقييم األقران 

 عمليات تطوير التدريس:-3
  األقران بين مدرسي المقرر. تعليم إستراتيجيةتطبيق 
 تحفيز طلبة المقرر على المشاركة فيها  
 التغيير المستمر وفق  االتجاهات الحديثة أو ما يستجد في المجال . 

 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
  ،تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين 
 قبل أعضاء القسم .) المصحح  الثاني (  مراجعة أوراق  اإلجابة من 
 الطالب..أعمال ملفات انجاز  تقييم 
 .تدقيق تصحيح عينة عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين . 
 التكاليف.. 

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: -5
  المقرر، واالختبارات التحصيلية.عمل مراجعة دورية لمحتوى 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
  االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر 
  ـ كتابة تقرير   المقرر ومناقشة  ايجابيات وسلبيات المقرر 
 ين والتطويرـ تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحس 
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 منسق المقرر

 
 

 رئيل القسم األكاديمي
 د. عبد العزيز بن عبد هللا آل عثمان االسم:    نعمان األسمر     االسم:

 د. عبد العزيز بن عبد هللا آل عثمان التوقيع:    نعمان األسمر     التوقيع:
 1437    / 4 / 10 التاريخ:  1437    / 4 / 10     التاريخ:

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 6143/  11/  16بتاريخ  (3)اي جلسة القسم رقم   

 
   

 


