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مأمون حسونهد.  المقرر:منسق   

 د. يوسف العايد البرنامج:منسق 
ـ هــ 1436/   11/  16  التوصيف:تاريخ اعتماد   



  

 
 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري

علم وظائف األعضاء لذوي  المقرر: اسم- 1 .1

 االحتياجات الخاصة

 SEDU 224  رمز المقرر:

  ساعات ( 3)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2

 لخاصةالتربية ا ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 .3
 اللغة العربية   .5  :المقرر لغة تدريس – 4 .4
 مأمون حسونهد.   :المقرر الدراسي منسق اسم- 5 .6

  :أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي السنة-6 .7
  الرابعالمستوى 

 

 :)إن وجدت(المقرر السابقة لهذا  المتطلبات- 7 .8

 مدخل الى التربية الخاصة

  :ية لهذا المقرر )إن وجدت(اآلن المتطلبات- 8 .9
 ال يوجد

  :تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية موقع- 9
 القاعات التدريسية  –كلية التربيه 

 التدريس اسلوب – 10
  %56 النسبة المئوية:  25 محاضرات تقليدية –أ 

  %0 النسبة المئوية:  0 (مختلط )تقليدي، عن بعد-ب 
  %44 :النسبة المئوية  20 التعلم االلكتروني –ج 
  %0 :النسبة المئوية  0 مراسله –د 

  %0 :النسبة المئوية  0 اخرى-هـ 
 مالحظات:

 
 

  :األهداف( ب

 هو الهدف األساسي من هذا المقرر: ما -1
 

إلنسان و آلية عملها و و أهم أجهزة جسم ا عضاءاأل علم وظائف الطالب بمفهوم تعريفيهدف هذا المقرر الى 

ارتباطها بحدوث اإلعاقات و االضطرابات إذا ما حدث لها تلف أو قصور، و سيتركز الحديث في هذا المقرر على 

  ستة أجهزة و هي: الجهاز العصبي و السمعي و البصري و الدوراني و التنفسي و الغدد الصماء.

 . الدراسي مقررالوتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 على أحدث المقررات التي تدرس في الكليات المناظرة لهذا المقرر ،أخذ رأي الطالب في أهمية المقرر  االطالع
 واالهتمام بتقنية المعلومات والتعلم اإلليكترونيوأهم المهارات التي يحتاجون إليها ليستفيدوا من هذا المقرر .
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 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 

 :تناولها التي سيتموعات الموض-1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس

اليب التقويم .تعريف بمحتوى المقرر وطبيعته والتكليفات والنشاطات المطلوبة وأس  1 3 
 9 3 فسيولوجيا الجهاز العصبي 
 6 2 فسيولوجيا الجهاز البصري 
 6 2 فسيولوجيا الجهاز السمعي

 3 1 االختبار األول
 6 2 فسيولوجيا الجهاز التنفسي
 6 2 فسيولوجيا الجهاز الدوراني

 6 2 فسيولوجيا جهاز الغدد الصماء
 

  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 
 المحاضرة

فصول 
 دراسية

 المختبر
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

ساعات 
 التدريس

3  
  

  
 ساعه45

الساعات 
 المعتمدة

 ساعة 3
 

 ساعات 3    

 

     :ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 واستراتيجيات التدريس.طرق التقويم 

 
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

A المهارات المعرفية 

 ال يوجد
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

A.1  الطالب على الحقائق العلمية الخاصة بعلم وظائف  أن يتعرف

 االحتياجات الخاصةذوي األعضاء و التي تخدم 

 

 العروض التقديمية ،

الحوارو المناقشة و   

االختبارات 

  التحريرية، المالحظة

A.2  أن بتعرف الطالب على أهم النظريات الفسيولوجية المفسرة لحدوث

و يوظفها في خدمة ذوي  بعض اإلعاقات و االضطرابات

 االحتياجات الخاصة

 العروض التقديمية ،

 و المناقشة و الحوار

االختبارات 

  التحريرية، المالحظة

A.3    

A.4    

B المهارات اإلدراكية 

B.1 النظريات الفسيولوجية الخاصة بذوي مفاهيم و ال الطالب أن يطبق

 االحتياجات الخاصة لخدمة هذه الفئات  

 العروض التقديمية ،

 و المناقشة و الحوار

يةاالختبارات التحرير  

B.2    
B.3    
C مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 

C.1  الطالب شخصيته المهنية ويتحمل مسؤولياته تجاه االفراد ذوي ان يطور
 االحتياجات الخاصة

المناقشة و الحوار 

تشجيع الطالب على 

 القيادة والمبادرة 

 المالحظة

C.2    

C.3    

D مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 

D.1 

 

بيا مع اآلخرين أن يكون الطالب قادرا على التواصل شفويا و كتا

 بشكل فعال

المناقشة و الحوار 

تشجيع الطالب على 

 القيادة والمبادرة 

 المالحظة

D.2    
D.3    
E المهارات النفس حركية 

E.1 ال تنطبق 

  

 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  لجدو. 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

 %20  8أو ال -7  تحريرير اختبا  -1
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 % 10   جميع األسابيع االنضباط في الحضور والمشاركات الفردية أو الجماعية   -2
 %10 جميع األسابيع  عروض أوراق عمل عن موضوعات المقرر   -3

 %60 األسبوع األخير  االختبار النهائي  -4
 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

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

  األكاديمي .االجتماعات الدورية للمرشد 

 

 هـ   مصادر التعلم 

 

 الكتب المقررة المطلوبة:-1
 ( علم وظائف األعضاء. خوارزم العلمية2012أحمد أبو زيتون .) 
 

 المراجع الرئيسة:-2
 األساليب العالجية . القاهرة ،  –التصنيفات  –( . اإلعاقات البدنية المفهوم  2004يمان ، عبد الرحمن ) سل

 مكتبة زهراء الشرق .

 الكتب والمراجع التي يوصى بها: -3
  مكتبة الرشدالرياض ،  فسيولوجيا اإلعاقة  , (2007)حسن مصطفى عبد المعطي, و إيهاب الببالوي 

 :ترونية، مواقع اإلنترنت...الخالمراجع اإللك-4

 ذات العالقة بمجال التربية الخاصة  ةنصح الطالب باالستفادة من جميع المواقع االلكتروني 

 

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 

       

 

http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp 
 
 أخرى:مواد تعليمية -5

 العروض التقديميه 
 الزيارات الميدانيه 
  أفالم تعليمية 

   

   

 
 و. المرافق الالزمة:

 المباني:-1
  قاعة مجهزة 

 مصادر الحاسب اآللي:-2
  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 مصادر أخرى:-3
  معامل 
 مركز للقياس والتشخيص 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

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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 الطالب بخصوص فعالية التدريس: استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من-1
  االستبيانات  
 النقاش والحوار مع الطالب 
 مالحظات الطالب 
 

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

 
 عمليات تطوير التدريس:-3

  تعليم األقران بين مدرسي المقرر. استراتيجيةتطبيق 
  تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة

  بالمناهج، وتحفيز طلبة المقرر على المشاركة فيها
  االتجاهات الحديثة أو ما يستجد في المجال. التغيير المستمر وفق 
 برات الكليات المناظرة المعتمدة.االستفادة من خ 

 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
 قبل أعضاء القسم .) المصحح  الثاني ( مراجعة أوراق اإلجابة من 
  الطالب.. عمالا  تقييم 
  مناظرة  لنفس المقرر عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة مقارنة 

  
 جعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:إجراءات التخطيط للمرا -5

 .عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيلية 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
  االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر 
 يات وسلبيات المقرر ايجابالمقرر ومناقشة  ـ كتابة تقرير 
 ـ تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير 
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 منسق المقرر
  

 رئيس القسم األكاديمي
 عبد العزيز بن عبدهللا آل عثمان االسم:  مأمون حسونهد.  االسم:

  التوقيع:   التوقيع:
 هــ 1437/   4/  16 التاريخ:  ـ هــ 1437/   4/   16 التاريخ:

ـ هــ 1436/   11/  16   ( بتاريخ  3 في جلسة القسم رقم ) تم اعتماد توصيف المقرر  
 


