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 10من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 Med313 المقرر:رمز  مدخل إلى اإلعاقة العقلية   المقرر: اسم- 1
 ساعات  ( 3)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2
 /    1436للعام  الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي أو البرامج البرنامج- 3

 عاقة العقلية        مسار اإل
  التربية الخاصةه            1437

 اللغة العربية   لغة تدريس المقرر:  – 4
  د. منصور بانقا حجر محمد  اسم منسق المقرر الدراسي: - 5
                                                        السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:                                               -6

 المستوى الخامس
 

 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:- 7
 ال يوجد

 المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: - 8
 ( مبنى اليحى)  
 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9

 (داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية )  
 التدريس اسلوب – 10

  %80 النسبة المئوية:    36   محاضرات تقليدية –أ 
  %00 النسبة المئوية:  - مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  %20 النسبة المئوية:  9    التعلم االلكتروني –ج 
  %00 النسبة المئوية:  - مراسله –د 
  %00 النسبة المئوية:  - خرىا-هـ 

 مالحظات:
  ( األهداف:ب
 ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1

يهدف هذا المقرر من أجل بحث ودراسة تعريفات اإلعاقة العقلية بشكل شامل وعميق. حيث نناقش في هذا 
التعامل معهم وابرز المقرر المعلومات األساسية عن األسباب والتصنيفات الخاصة بالمعاقين عقليا وطرق 

 البرامج التربوية المقدمة للمعاقين عقليا .
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 الدراسي ... وتحسين المقررصف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
(   تباوربوينعروض سمعية وبصرية وضوئية من خالل الكمبيوتر)    power point. 

لى المواقف(.التحليل واالستنتاج والحكم ع مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية بهدف استخدامها في عملية  
 مناقشات صفية ، التعلم الذاتي ، مناقشات ، جلسات عصف ذهني.

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

مفهوم اإلعاقة العقلية من وجهة النظر الطبية    
1 3 

النفسية اإلعاقة العقلية من وجهة النظرمفهوم   1 3 

االجتماعية مفهوم اإلعاقة العقلية من وجهة النظر  1 3 

ف العقلي مفهوم اإلعاقة العقلية من وجهة النظر الجمعية األمريكية للخل  1 3 

، احصائيات  انتشار ظاهرة اإلعاقة العقلية ) العوامل المؤثرة في نسبة اإلعاقة العقلية 

ب اإلعاقة العقلية (عن نس  
1 3 

 3 1 االختبار االول

 3 1  .الخارجي تصنيف اإلعاقة العقلية حسب متغير الشكل :تصنيف اإلعاقة العقلية  

 3 1  حسب متغير نسبة الذكاء :تصنيف اإلعاقة العقلية 

حسب متغير البعد التربوي :تصنيف اإلعاقة العقليةـ  1 3 

ا قبل يف أسباب اإلعاقة العقلية ، أسباب مرحلة مأسباب اإلعاقة العقلية ) تصن 

والدة .الوالدة العوامل الجينية والبيئية ، أسباب أثناء الوالدة ، وأسباب ما بعد ال  
1 3 
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اإلعاقة  التكاملي في قياس وتشخيص االتجاهقياس وتشخيص اإلعاقة العقلية )  

د االجتماعي الطبي البعأساليب قياس وتشخيص البعد  و درة العقليةقالعقلية ، وال

. (  والبعد التربوي  

1 3 

 3 1 االختبار الثاني 

ا ، . مناهج وأساليب تدريس المعاقين عقليا ) محتوى منهاج المعاقين عقلي6

 استراتيجيات بناء منهاج المعاقين عقليا ( .
1 3 

. ة. توظيف نظريات التعلم والنظريات المعرفية في ميدان التربية الخاص7  2 6 

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

 المحاضرة
فصول 
 المختبر دراسية

عملي/ميداني/      
 االجمالي أخرى تدريبي

ساعات 
 التدريس

 ساعات 3
  

  
 ساعة45

الساعات 
 المعتمدة

 اتساع 3
  

 
 
 
 
 

 ساعات3  

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

مخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم باإلطار الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  –4
 .واستراتيجيات التدريس
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 التقويمطرق  استراتيجيات التدريس

A المهارات المعرفية 
A.1  الطالب على الحقائق العلمية الخاصةأن يتعرف 

 .  اإلعاقة العقليةب
 اإلختبار الشفهى المحاضرات الدراسية.

 اإلختبارات –المالحظة 

A.2 الينطبق   

A.3 الينطبق     

A.4  الينطبق   

B المهارات  اإلدراكية 
B.1 الينطبق     

B.2  الطالب إجراءات تصميم البرامج التربوية  يطبقأن
 العالجية للمصابين باإلعاقة العقلية  

 اإلختبار الشفهى المناقشات العلمية.

B.3 الينطبق   

C مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 
C.1 ل أن يطورالطالب من شخصيته المهنية ويتحم

 مسؤولية النمو الذاتى للتعامل مع المصابين
                                     اإلعاقة العقليةب

تدريب  الطالب على التصرف 
 اإلختبار الشفهىبمسؤولية

 

 اإلختبار الشفهى
اإلختبارات –المالحظة   

C.2 ن أن يعمل الطالب بروح الفريق لخدمة المصابي
                                      باإلعاقة العقلية

ــــيم الطــــالب  بالعمــــل بــــروح  تعل
 الفريق

اإلختبار الشفهى    

C.3   الينطبق 
 
 
 
 

  

D مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 األسبوع مهمة التقويم 
 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 

4 
 %5 جميع األسابيع  عروض أوراق عمل عن موضوعات المقرر 

 

5 
 %60 األسبوع األخير  االختبار النهائي

 
 
 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

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

D.1   وكتابيا  أن يكون الطالب قادرا  على التواصل شفهيا 
                                مع اآلخرين بشكل فعال

يثة داستخدام برامج وتقنيات ح
 في عرض المادة العلمية

 
 اإلختبار الشفهى

اإلختبارات –المالحظة   

D.2 ت فى أن يوظف الطالب تقنية المعلومات واإلتصاال
                       مسيرته المهنية بكفاءة وفاعلية

اعد استخدام مهارات البحث وقو 
.البيانات والمكتبات  

اإلختبارات –المالحظة   

D.3       الينطبق                                      
E المهارات النفس حركية 
E.1 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 



 

 
 10من  7الصفحة 

 . االجتماعات الدورية للمرشد  األكاديمي 
 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب المقررة المطلوبة:-1

  :الكتب المقررة المطلوبة 
 م 2010بعة دار الفكر ـ الطبعة الرا -مقدمة في اإلعاقة العقلية  ،فاروق  ، الروسان 
 األردن ـ عمان () 
  

 المراجع الرئيسة:-2
  دار الفكر 2012طبعة ال مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ـ الخطيب وأخرون ـ 
  )عمان ـ األردن (. 

 بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3

دليل عملي إلى تربية وتدريب  مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة،  الخطيب ، جمال ، الحديدي ، منى 
 م مكتبة الفالح .2003األطفال المعوقين  ، 

 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  

 

6. Journal of Special Education 

 

7. British Journal of Special Education- 

 

8. Learning Disabilities Association of America 

 

9. http://www.ldaamerica.org 
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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

 ال يوجد 
 و. المرافق الالزمة:

 المباني:-1
 قاعة مجهزة.  

 مصادر الحاسب اآللي:-2
  قاعة للمحاضرات 
  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  
 النقاش والحوار مع الطالب 
 البمالحظات الط 
 

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

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

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

 لدى الطالب: عمليات التحقق من معايير اإلنجاز-4
  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين، مراجعة أوراق  اإلجابة من  قبل

 أعضاء القسم .) المصحح  الثاني (
 ملفات انجاز الطالب.. تدقيق 
   

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: -5
 ورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيلية.عمل مراجعة د 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
  االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر 
  كتابة تقرير   المقرر ومناقشة  ايجابيات وسلبيات المقرر 
  جه التحسين والتطويرتقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أو 
  

 
 
 
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 د. عبدالعزيز عبدهللا العثمان االسم:  د. منصوربانقا حجر محمد االسم:

 عبدالعزيز عبدهللا العثماند.  التوقيع:  د. منصور بانقا حجر محمد  التوقيع:
 ـهـ 1437/  3/  25 التاريخ:  هــ 1437/  3/  25 التاريخ:
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 تم اعتماد توصيف المقرر 
ـ هــ 6143/  11/  16( بتاريخ 2في جلسة القسم رقم )  

 
   

 
 


