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  ( األهداف:ب

 ب: تعريف الطالبالى يهدف هذا المقرر 
  معنى االعاقة الذهنية واسبابها 
 اشكالها وخصائصها  تمييز 
 المتالزمات المرتبطة بها وأسبابها وآثارها حيث تحدد نوعا خاصا متميزا عن بقية انواع  معرفة معنى

  الذهنية كمااإلعاقة 
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 مع الذين يعانون منها. واسلوب التعاملية التعامل مع آثارها تعرف على إمكانال 

 الدراسي:  وتحسين المقررصف 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 اإلليكترونييستفيدوا من هذا المقرر .وأهم المهارات التي يحتاجون إليها ل

 

 :الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 3 1 التعريف بالمادة وأهدافها وااللتزام بضوابطها 

وطرق عالجها التعرف على متالزمة داون واسبابها   2 6 

 3 1 التعرف على متالزمة كالينفلتر واسبابها وطرق عالجها 

 3 1 التعرف على متالزمة براد ويلي واسبابها وطرق عالجها 

 3 1 التعرف على متالزمة تيرنر واسبابها وطرق عالجها 

ولاالختبار اال  1 3 

 3 1 التعرف على متالزمة توريت واسبابها وطرق عالجها 

تعرف على متالزمة روبنشن واالكس الهش واسبابها وطرق عالجها ال  2 6 

 3 1ة مواء التعرف على متالزم ,التعرف على متالزمة باتيو واسبابها وطرق عالجها
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  القطط وليامز واسبابها وطرق عالجها

 3 1 التعرف على متالزمة دي جورج واسبابها وطرق عالجها 

 3 1  االختبار الثاني

على متالزمة كانر واسبيرجر وانجلمان واسبابها وطرق عالجها  التعرف  1 3 

 3 1 التعرف على متالزمة كورنيال وولف واسبابها وطرق عالجها 

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

 المحاضرة
فصول 
 المختبر دراسية

عملي/ميداني/      
 لياالجما أخرى تدريبي

ساعات 
 التدريس

 ساعات 3
  

   
 ساعة45

الساعات 
 المعتمدة

 اتساع 3 
  

 
 
 
 
 

  
3 

 ساعات

 
 

 اليوجد ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
رق التقويم الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع ط باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

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

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

 الخاصة  بمتالزمات اإلعاقة العقلية 
 المحاضرات الدراسية.

 
 ر الشفهىاإلختبا

A.2 الينطبق               
A.3    ال ينطبق   
A.4 ال ينطبق   
B المهارات اإلدراكية 
B.1                                     ال ينطبق                 

. 
 

 

B.2 ل أن يطبق الطالب الحلول اإلبداعية  فى ح
المشكالت المتعلقة باإلعاقة العقلية و 

 المتالزمات 

ى   العصف الفكر   اإلختبار الشفهى 

B.3                                       الينطبق   
C مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 
C.1 تحمل أن يطور الطالب من شخصيته المهنية وي

ين مسؤولية النموالذاتى للتعامل مع المصاب
 بمتالزمات اإلعاقة  العقلية 

    على تدريب  الطالب
      التصرف بمسؤولية

 

 اإلختبار الشفهى

C.2 ة أن يعمل الطالب بروح الفريق الواحد لخدم
  المصابين بمتالزمات اإلعاقة العقلية

 تعليم الطالب  بالعمل
          بروح الفريق

 اإلختبارات  –المالحظة 

C.3                                      الينطبق   
D 
 

 والمهارات العددية وتقنية المعلوماتمهارات التواصل 

D.1  أن يوظف الطالب  تقنية المعلومات
واإلتصاالت فى مسيرته المهنية بكفاءة وفعالية 

 .  فيما يخص متالزمات اإلعاقة العقلية 

استخدام برامج وتقنيات 
حديثة في عرض المادة 

 العلمية

 اإلختبار الشفهى  
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

D2 ب األساليب الحسابية و أن يستخدم الطال
ستخالص النتائج  اإلحصائية فى دراسة الحالة وا 

قتراح الحلول المتعلقة  وتفسير المعلومات وا 
  بالمصابين بمتالزمات اإلعاقة العقلية

استخدام المكتبة بشكل 
 دوري ومنتظم.

 اإلختبارات –المالحظة 

D3 الينطبق   
E المهارات النفس حركية 
E1 ال ينطبق   
    
    
 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 
 

االنضباط في الحضور والمشاركات الفردية أو 
 الجماعية 

 % 5   جميع األسابيع

4 
 %5 جميع األسابيع  اق عمل عن موضوعات المقرر عروض أور 

 

5 
 %60 األسبوع األخير  االختبار النهائي

 
 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
  الساعات المكتبية استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء. 
 أو موقع عضو هيئة التدريس . التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال 
 ت الدورية للمرشد  األكاديمي .االجتماعا 
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 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب المقررة المطلوبة:-1

  ( 2013خير هللا ، عفاف إسماعيل) دار الزهراء متالزمات اإلعاقة الفكرية األسباب العالج التشخيص ،
 .1الرياض، ط

  المراجع الرئيسة:-2
 ( 2013خير هللا ، عفاف إسماعيل)  دار الزهراء ية األسباب العالج التشخيصمتالزمات اإلعاقة الفكر ،

 .1الرياض، ط

  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3
 ( 2010الفوزان، ابراهيم.)  إلعاقة الذهنية / التخلف العقلي : دراسة منهجية لمفهومها وأسبابها وأساليب

 ، المؤلف، الرياض.التعامل معها (
 

 الخ:المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...-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 

 

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

 

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

 

12. http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp 
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 أخرى:مواد تعليمية -5
  تقدميه.عروض 
  ،المختبرات الخمجالت علمية في مجال التربية الخاصة قاعات المحاضرات 
 .أجهزة صوت , سبورة وأقالم مائية فلومستر 
 مصادر لالنترنت 
  جهازdata show 

 و. المرافق الالزمة:
 المباني:-1

 قاعة مجهزة.  
 ي:مصادر الحاسب اآلل-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  
 ش والحوار مع الطالبالنقا 
 مالحظات الطالب 
 

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

 عمليات تطوير التدريس:-3
  مدرسي المقرر. تعليم األقران بين استراتيجيةتطبيق 
  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 
 .االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة 

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

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

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

 .عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيلية 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
  االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر 
  كتابة تقرير   المقرر ومناقشة  ايجابيات وسلبيات المقرر 
  ء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطويرتقويم المقرر في ضو 
  

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 د. عبد العزيز عبد هللا العثمان  االسم:  د. منصور بانقا حجر محمد االسم:
 د. عبد العزيز عبد هللا العثمان التوقيع:  منصور بانقا حجرمحمدد.  التوقيع:
 هــ 1437/  3/  26 التاريخ:  هــ 1437/  3/  26 التاريخ:

 
 تم اعتماد توصيف المقرر 

ـ هــ 6143/  11/  16( بتاريخ 2في جلسة القسم رقم )  
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