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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري
 LED 424 المقرر:رمز  مشروع بحثي في صعوبات التعلم المقرر: اسم -1 .1
 (  ساعات 3)  الساعات المعتمدة:  عدد -2 .2
 :ي يقدم ضمنه المقرر الدراسيذأو البرامج ال البرنامج -3 .3
4.  

 في التربية الخاصة بكالوريوس

 اللغة العربية  .6  :المقرر ة تدريسلغ –4 .5
 عمر خليل عطياتد.   :المقرر الدراسي منسق اسم -5 .7
  الثامن :أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي السنة -6 .8
 المدخل إلى التربية الخاصة   :)إن وجدت(المقرر السابقة لهذا  المتطلبات -7 .9

 وجدت(: المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن  -8
............................................................. 

  :تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية موقع- 9
 (داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية )

 اسلوب التدريس – 10
  %80 النسبة المئوية:  35 محاضرات تقليدية –أ 

  %0 النسبة المئوية:   )تقليدي، عن بعد( مختلط-ب 
  %20 النسبة المئوية:  10 التعلم االلكتروني –ج 
  %0 النسبة المئوية:  - مراسله –د 
  %0 النسبة المئوية:  - اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 
  :األهداف( ب

  في مجال التربية الخاصة أن يتعرف الطالب على المناهج المستخدمة في البحث التربوي هدف هذا المقرر الىي
 :الفرعية أهداف المقرر

 التربية الخاصة بشكل عام والبحث  أن يتعرف الطالب على مفاهيم  ومهارات البحث العلمي في مجال
  .بشكل خاص صعوبات التعلم العلمي في مجال

 أن يتعرف الطالب على المناهج المستخدمة في البحث التربوي وأدوات وطرق جمع المعلومات 
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 أن يتعرف الطالب على طرق التحليل اإلحصائي المختلفة. 
 أن يتعرف الطالب على استخدام الدراسات السابقة وكيفية االستفادة منها.  
 صعوبات التعلمبسطا يضم عناصر البحث العلمي االساسية في مجال اين يعد الطالب مشروعا بحثيا م. 
  من قبل الطالب وعضو هيئة تدريس المقرر. مشروعه البحثي ونقدهمناقشة تجربة الطالب لخبرة يمتلك اين 

 .  الدراسي ........ وتحسين المقررصف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
تي تدرس في الكليات المناظرة لهذا المقرر ،أخذ رأي الطالب في أهمية المقرر على أحدث المقررات ال االطالع

 .واالهتمام بتقنية المعلومات والتعلم اإلليكترونيوأهم المهارات التي يحتاجون إليها ليستفيدوا من هذا المقرر .
 

 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 :تناولها التي سيتمالموضوعات -1

 قائمة الموضوعات
 عدد

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

عدد  
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 6 2 أساسيات البحث العلمي ) مفهومه , وأهدافه , ومجاالته (  وخصائص ومواصفات الباحث. 
 3 1 التعرف على عنوان ومشكلة وأسئلة واهداف واهمية  المشروع البحثي وفرضياته.

 3 1  لبحثي.اجراء المسح االدبي ومراجعة مصادر المشروع ا
 3 1 منهجية المشروع البحثي.

 3 1 مجتمع المشروع البحثي وأدوات جمع المعلومات ) االستبيان , المقابلة،...  (
 3 1 االختبار االول 

لمناقشــــتها وتحليلهــــا  صــــعوبات الــــتعلماختيــــار نمــــاذج مــــن بعــــي المشــــاريع البجثيــــة فــــي مجــــال 
 6 2 واالستفادة منها.

)مدارس ، مراكز ،  صعوبات التعلمميداني للمشروع البحثي في مجال البْد بالتنفيذ ال
 6 2 مؤسسات...( 

 3 1 المعالجة اإلحصائية المبسطة ومناقشة النتائج للمشروع البحثي.
 3 1 االختبار الثاني 

 3 1 توصيات المشروع البحثي و فهرسة مراجع المشروع البحثي.
 3 1 رته النهائية.كتابة التقرير او المشروع البحثي بصو 
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  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 
 المحاضرة

فصول 
 دراسية

المخت
 االجمالي أخرى عملي/ميداني/      تدريبي بر

ساعات 
 التدريس

 ساعة 3
  

  
 ساعة45

الساعات 
 المعتمدة

 ساعة 3
 

 

 
 
 
 
 

 ساعة3  

 
 ال يوجد ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / افيةساعات دراسة خاصة إض-3
 
الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 واستراتيجيات التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 طرق التقويم تيجيات التدريساسترا

A  رفيةالمعالمهارات 
A.1 

أن يتعرف الطالب على الحقائق العلمية الخاصة 

التي تخدم ميدان التربية الخاصة بشكل عام 

بشكل  وميدان البحث العلمي في صعوبات التعلم

 خاص

 محاضرات  
 

 االختبارات

A.2    
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم تيجيات التدريساسترا للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

A.3 اث ان يتعرف الطالب على اجراءات تصميم االبح
 التربوية المتعلقة بفئة صعوبات التعلم

 محاضرات  
 

 متابعة اعمال الطلبة 

A.4    
B  اإلدراكية المهارات 
B.1    
B.2  أن يطبققققق الطالققققب الحلققققوي البداعيققققة فققققي  ققققل

المشقققكات المتعلققققة بقققاوا اا تياةقققات الخاصقققة 

مققق لبققل معلمققي  البحققث العلمققي اتوزيققا م مما  قق

  التربية الخاصة

 متابعة اعمال الطلبة والعروض البو بوينت داما تخ

B.3 الطالقققب المرقققا   العلميقققة المتنوعقققة  سقققتخدمأن ي

عمليقة البحقث وصوا الى أفضل النتائج التقي تخقدم 

  العلمي في مجاي صعوبات التعلم

 

 

 متابعة اعمال الطلبة والعروض البو بوينت ا تخدام

C مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 
C.1    
C.2  أن يعمققل الطالققب بققروي اللريققق الوا ققد فققي  ققبيل

 . خدمة اافرا  مق ذوا اا تياةات الخاصة
 على القيادة تشجيع الطالب

 والمبادرة
 متابعة اعمال الطلبة

C.3    
D مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
D.1  أن يكون قادرًا على التواصل شفهيًا وكتابيًا مع االخرين

 بشكل فعال
   والعروض البو بوينت ا تخدام

 والحوا  والمنالشه
 المالحظة

D.2  ان يوظف الطالب تقنية المعلومات واالتصاالت في
 عملية البحث العلمي

 متابعة اعمال الطلبة والعروض البو بوينت ا تخدام

D.3 الب االساليب االحصائية في استخالص ان يستخدم الط
النتائج وتفسير المعلومات واقتراح الحلول المتعلقة 

 بذوي االحتياجات الخاصة

  
 المحاضرة

 متابعة اعمال الطلبة

E المهارات النفس حركية 
E.1 ينطبق ال    
E.2    
E.3    
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  لجدو . 5
 

 األسبوع ويممهمة التق 
 النسبة 

من التقويم 
 النهائي

1 
 

  7أو   6    ر أول اختبا
 

15% 

2 
 

 %15  13أو    12     اختبار ثاني

3 
 

 % 5   جميع األسابيع االنضباط في الحضور والمشاركات الفردية أو الجماعية 

 %5 جميع األسابيع  عروي أوراق عمل عن موضوعات المقرر  4
 

 %60 األسبوع األخير  ئياالختبار النها 5
 

 
 للطالب 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 

 
 هـ   مصادر التعلم 

 :قررة المطلوبةالكتب الم-1
تصميم البحث في التربية الخاصة ، عمان دار الفكر (.2014) ، فاروقالروسان  
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 :المراجع الرئيسة-2

 مناهج البحث في التربية وعلم النفس، دار النهضة العربية ، القاهرة. .(2002جابر، عبد الحميد)

  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3
مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي، مكتبة االنجلو المصرية، (.1991)أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال -

 .القاهرة
البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية، دار  .(2008قنديلجي، عامر إبراهيم )  -

 عمان، األردن. ،اليازوري العلمية للنشر والتوزيع
 .1في البحث العلمي، مجموعة النيل العربية، القاهرة، طالدليل الشامل .(2008محيريق، مبروكة عمر ) -
(، تصميم البحوث في العلوم االجتماعية والسلوكية، الجزء األول، 1428نوري، محمد عثمان األمين )  -

 .1خوارزم العلمية: جدة، ط
 4-المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:

 

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  

 

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 
 

http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp
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 أخرى:مواد تعليمية -5
 .ورش العمل 
 .الدورات التدريبية 
  .أفالم تعليمية 

 
 

 و. المرافق الالزمة:
 المباني:-1

 قاعة مجهزة.  
 مصادر الحاسب اآللي:-2

  قاعة للمحاضرات 
  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 مصادر أخرى:-3
 عامل م 
 مركز للقياس والتشخيص 

 
 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:-1
  االستبيانات  
 النقاش والحوار مع الطالب 
 مالحظات الطالب 
 لقسم:استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو ا-2
  التقييم الذاتي. استبانةتطبيق 
  الطالب. اعمالمناقشة ملف 
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 تقرير األداء السنوي للقسم 
 
 عمليات تطوير التدريس:-3
  تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة

  بالمناهج، وتحفيز طلبة المقرر على المشاركة فيها
 تمر وفق  االتجاهات الحديثة أو ما يستجد في المجالالتغيير المس 
 .االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة 
 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
 ) مراجعة أوراق  اإلجابة من  قبل أعضاء القسم .) المصحح  الثاني 
  الطالب.. اعمالفحص ملفات 
  

 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 
 بيات وسلبيات المقرر كتابة تقرير   المقرر ومناقشة  ايجا 
 تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير 

 
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 العزيز بن عبدهللا آل عثمانعبد  االسم:  عمر خليل عطياتد.  االسم:

 ثمانالعزيز بن عبدهللا آل ععبد  التوقيع:  عمر خليل عطياتد.  التوقيع:
 هــ 1437/  4/  9 التاريخ:  هــ 1437/  4/  9 التاريخ:

 
 تم اعتماد توصيف المقرر 

ـ هــ 6143/  11/  16( بتاريخ 3في جلسة القسم رقم )  
 

   
 


