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 11من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 SEDU  223    المقرر:رمز          الوسائل المساعدة واألجهزة التعويضية المقرر: اسم- 1 .1
 (3) الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2
 ) عام( صةبكالوريوس تربية خا أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  البرنامج- 3 .3
 العربية  .5 لغة تدريس المقرر:  – 4 .4
 د. عبدالعزيز آل عثمان اسم منسق المقرر الدراسي: - 5 .6
 الرابع السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -6 .7
 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:- 7 .8

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

  ال يوجد 
 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:- 9
 (_ كلية التربيةالمبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية)داخل  

 التدريس اسلوب – 10
  %80 النسبة المئوية:  √ محاضرات تقليدية –أ 

  ....... % النسبة المئوية:   مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة المئوية:   التعلم االلكتروني –ج 
  ....... % النسبة المئوية:   مراسله –د 
  %20 النسبة المئوية:  √ أخرى-هـ 

 مالحظات:
  ( األهداف:ب
 ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1
 المسجلين في المقرر: وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة-1
إعداد ملف صحفي يضم أحدث ما صدر من األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة في عالم اإلعاقة ونقد -أ 

كل جهاز، وذلك لتنمية مهارات البحث والنقد لدى الطالب ومساعدتها على االطالع على كل ما هو حديث في 
 مجال األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة.

، وذلك لتنمية مهارات االتصال لدى توجيه الطالب لزيارة مركز تأهيل للوسائل المساعدة واألجهزة التعويضية -ب
 الطالب.



 

 
 11من  3الصفحة 

استخدام أسلوب الحوار والمناقشة في المحاضرات، وذلك لتمنية مهارة المناقشة والحوار لدى الطالب،       -ت
 ومساعدتهم على استيعاب المقرر.

الوسائل المساعدة، وذلك لمساعدة الطالب جهزة التعويضية و أللى صور ومقاطع فيديو لإطالع الطالب ع-ث
 على استيعاب المقرر.

 عملية التعليمية.وذلك لتشجيع الطالب للمشاركة بالاستخدام أسلوب التعليم التعاوني في المحاضرات، -ج
 سئولية لدى الطالب.تشجيع الطالب على التعليم الذاتي، وذلك لتنمية مهارات تحمل الم-ح

 :الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
حاث الجديدة )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألب

 لتحديد األولويات وتحديث مصادر في مجال الدراسة(. يتم اآلن إعادة مراجعه مفردات المنهج وذلك لتطويره و 
 التعلم للمقرر باستخدام شبكة االنترنت وغيرها من المصادر.

 
 : الدراسيج( توصيف المقرر 

 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 قائمة الموضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 3 1 التعريف بالمقرر وتحديد أهدافه وواجبات الطالب
جراءاته.المفاهيم األساس ية للتأهيل وا   1 3 

 3 1 مدخل إلى األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة.
 3 1 األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوي اإلعاقات الجسمية.

 3 1 األجهزة التقويمية.
 3 1 اختبار أول 

 3 1  الكراسي المتحركة.  ، األجهزة المساعدة على الحركة والتنقل
ألجهزة المساعدة على الحياة اليومية واالندماج في المجتمع.الوسائل وا  2 6 

 3 1 األجهزة والوسائل المساعدة لذوي اإلعاقات الحسية.
 3 1 الكراسي المتحركة.

 3 1 األجهزة والوسائل المساعدة لذوي اإلعاقات البصرية.
 3 1 اختبار ثاني 
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ة.األجهزة والوسائل المساعدة لذوي اإلعاقات السمعي  1 3 
جراءاته.  3 1 المفاهيم األساسية للتأهيل وا 

 
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -

 
 المحاضرة

فصول 
 دراسية

 المختبر
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 اإلجمالي أخرى

ساعات 
 التدريس

3 

 ال يوجد فصل واحد 

زيارات ميدانية 
لمراكز 

أومعاهد أو 
دارس م

أوجمعيات 
تعني بتقديم  
خدمات لذوي 
اإلحتياجات 

 الخاصة 

عمل عرض  
power-

point 
عن أي 

موضوع مرتبط 
 بالمقرر

45 

الساعات 
 المعتمدة

3 
 

 

 
 
 
 
 

  3 

 
 

 ال يوجد ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
 
الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطاروفقا لمجاالت التعلم مخرجات التعلم المستهدفة  – 4

 واستراتيجيات التدريس.
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

A المهارات المعرفية 
A1 الحقائق الخاصة بعض  ان يتعرف الطالب على

وسائل المساعدة واألجهزة التعويضية للماذج لتصاميم والناب
 .االحتياجات الخاصة ذوي لخدمةالمستخدمة 

عروض تقدمية  -
.بوربوينت  

المناقشة والحوار -  
مقاطع يوتيوب -  
المحاضرة -  

المشاركة -  
االمتحانات -
 لتحصيلية       ا

 العروض التقدمية 
 التقارير

A2    

A3  الوسائل ى إجراءات تصميم علالطالب  يتعرفأن
ات ذوي االحتياج لخدمةالمساعدة واألجهزة التعويضية 

 الخاصة.

عروض تقدمية  -
 بوربوينت.

المناقشة والحوار -  
مقاطع يوتيوب -  

التغذية الراجعة -  

 المشاركة 
االمتحانات -

-التحصيلية        
 العروض التقدمية 

 -التقارير
التطبيق -  

A4    
B دراكيةالمهارات اال 
B1    
B2  أن يطبق الطالب الحلول اإلبداعية في حل المشكالت

المتعلقة بالوسائل المساعدة واألجهزة التعويضية لخدمة 
 ذوي الحاجات الخاصة.

عروض تقدمية  -
  بوربوينت.

المناقشة والحوار -  
 

 المشاركة -
العروض  -

 التقديمية.

B3 لوصول أن يستخدم الطالب المصادر العلمية المتنوعة ل
ألفضل النتائج لتطوير الوسائل المساعدة واألجهزة 

 التعويضية لخدمة ذوي الحاجات الخاصة. 

عروض تقدمية  -
  بوربوينت.

المناقشة والحوار -  
 

 المشاركة -
العروض  -

 التقديمية.
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

C مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 
C1  وسائل الباإللمام بأن يطور الطالب من شخصيته المهنية

ذوي وخدمة  لللتعام المساعدة واألجهزة التعويضية
  .االحتياجات الخاصة

 المناقشة والحوار -
عروض تقدميه  -

 بوربوينت

المشاركة -  
االمتحانات -

 التحصيلية      

C2  العمل بروح الفريق لخدمة ذوي الطالب  ينمو عندأن
 االحتياجات الخاصة.

 
 
 
 

استخدام الطالب مهارة  -
من خالل وسائل البحث 

 تقنية المعلومات 
المناقشة والحوار -  

المشاركة -  
االمتحانات -

التحصيلية        
 العروض التقدمية 

 -التقارير
 التطبيق -

C3  أن يتصرف الطالب بمسؤولية في عالقاته الشخصية
 والمهنية تجاه ذوي الحاجات الخاصة.

المناقشة والحوار- المشاركة -   
التقارير -  

D  ات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العدديةمهار 
D1 كتابي مهارات التواصل الشفهي ، وال الطالب أن يكتسب

 بشكل فعال .
ات استخدام برامج وتقني-

وينت حديثة كبرنامج البورب
 في عرض المادة العلمية.

النقاش والحوار -   

المشاركة -  
ة العروض التقدمي-  

 -التقارير
التطبيق -  

D2  كفاءة يستخدم الطالب تقنية المعلومات واالتصاالت بأن
وسائل وفاعلية للحصول على البيانات والمعلومات عن ال
خاصةالمساعدة واألجهزة التعويضية لذوي االحتياجات ال   

 استخدام شبكة االنترنت. -
 النقاش والحوار -

المشاركة -   
ميةالعروض التقدي -  

D3    

E مهارات النفس حركية 
E1    
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو5

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

 %15  7أو ال -6 اختبار أول  1
 %15    13أو ال12 اختبار ثاني   2
 % 5 جميع األسابيع   االنضباط في الحضور والمشاركات الفردية أو الجماعية  3
 %5 جميع األسابيع  عن موضوعات المقرر عروض أوراق عمل  4
 %60 األسبوع األخير  االختبار النهائي 5

 
 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية. *
 التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو موقع عضو هيئة التدريس. *
 رية للمرشد األكاديمي.االجتماعات الدو *

 
 هـ   مصادر التعلم 

 الكتب المقررة المطلوبة:-1
  (.أكاديمية 2002األجهزة التعويضية والوسائل المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة، وائل مسعود.)

 التربية الخاصة.

 المراجع الرئيسة:-2
  أطلس األجهزة التعويضية، األسس الميكانيكية الحيوية وتطبيقاتها، المركز المشترك لبحوث األطراف

 (.1995االصطناعية واألجهزة التعويضية برنامج تأهيل المعوقين بالرياض. الطريقي محمد ) 
 ة واألجهزة دليل األطراف االصطناعية واألجهزة التعويضية، المركز المشترك لبحوث األطراف االصطناعي

 (. 1988التعويضية، مركز التأهيل الطبي بالرياض . هايرمان ، هارون وسليمان رفقيق ) 
  كتاب األجهزة التعويضية واألطراف االصطناعية ) دليل وصفي ( ، المركز المشترك لبحوث االطراف

 ستوجي الطريفي محمد وال  االصطناعية واألجهزة التعويضية ، مركز التأهيل الطبي بالرياض.
     (1992.) 
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  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3

 :مجلة أبحاث اإلعاقة:نشرة فصلية متخصصة تصدر عن مركز األمير سلمان ألبحاث اإلعاقة/ هاتف 
4884355  

  /مجلة اإلعاقة و التأهيل:نشرة دورية متخصصة يصدرها المركز المشترك لبحوث األطراف الصناعية
  4932897هاتف:

 4932897: فاكس 

  المجلة السعودية لإلعاقة و التأهيل:مجلة دورية متخصصة باللغة االنجليزية يصدرها مجلس العالم اإلسالمي
لإلعاقة و التأهيل باالشتراك مع المركز المشترك لبحوث األطراف االصطناعية و األجهزة التعويضية و 

 برامج تأهيل المعاقين.

 :4932897  هاتف  
      4932897فاكس  :   

  المجلة السعودية لإلعاقة والتأهيل / مجلس العالم اإلسالمي لإلعاقة والتأهيل ، المركز المشترك لبحوث
 4826164/ فاكس: اإلطراف االصطناعية واألجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين

 ..الخ:المراجع اإللكترونية، مواقع ا إلنترنت.-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   
  

http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1228382306V1P.145408&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20=%20%20SAUDI%20JOURNAL%20OF%20DISABILITY%20and%20REHABILITATION%20/&term=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20=%20%20SAUDI%20JOURNAL%20OF%20DISABILITY%20and%20REHABILITATION%20/%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86%20&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
http://www.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1228382306V1P.145408&profile=akfnl&uri=search=TL@!%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20=%20%20SAUDI%20JOURNAL%20OF%20DISABILITY%20and%20REHABILITATION%20/&term=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20=%20%20SAUDI%20JOURNAL%20OF%20DISABILITY%20and%20REHABILITATION%20/%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%20%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%86%20&aspect=power&menu=search&source=172.16.16.74@!kfnl1256
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
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5- Journal of the American Academy of Special Education Professionals  
 
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 
  

 مواد تعليمية أخرى:-5
 . ورش العمل 
 . الدورات التدريبية 
 الندوات والمؤتمرات 
  أفالم تعليمية 
  معامل التدريس المصغر 

 
 
 
 

http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
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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 و. المرافق الالزمة:
 المباني:-1

  قاعة مجهزة 
 مصادر الحاسب اآللي:-2

 للمحاضرات  قاعة 
  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 مصادر أخرى:-3
  معامل 
 مركز للقياس والتشخيص 

 
 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:-1
  االستبيانات  
  ار مع الطالبالنقاش والحو 
 مالحظات الطالب 
 

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:-2
 .تطبيق استبانه التقييم الذاتي 
 .مناقشة ملف انجاز الطالب 
 تقرير األداء السنوي للقسم 
 .تقييم األقران 

 عمليات تطوير التدريس:-3
  المقرر.تطبيق إستراتيجية تعليم األقران بين مدرسي 
  تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة

 بالمناهج، وتحفيز طلبة المقرر على المشاركة فيها 
 التغيير المستمر وفق  االتجاهات الحديثة أو ما يستجد في المجال . 
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 .االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة 
 ت التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:عمليا-4

  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح
 االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ) مراجعة أوراق  اإلجابة من  قبل أعضاء القسم .) المصحح  الثاني 
 ات انجاز الطالب...فحص ملف 
 .تدقيق تصحيح عينة عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين . 
  مقارنة عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة مناظرة  لنفس المقرر 
 التكاليف  

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

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 عبدالعزيز بن عبدهللا آل عثمان االسم:  د. عبدالعزيز بن عبدهللا آل عثمان االسم:
  التوقيع:   التوقيع:
 ـ هــ 1437/  3/  23 التاريخ:  ـ هــ 1437/  3/  23 التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
ــ هــ 1436/  11/  16بتاريخ  (2)سة القسم رقم في جل  

 
   

 


