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 9من  2الصفحة 

 :عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة لتعريفأ( ا
 1 -المقرر:رمز  طرق تدريس ذوي اإلعاقة العقلية   المقرر: اسم MED 412 
 2 -ساعات( 3)   الساعات المعتمدة:  عدد 
 3 -مسار اإلعاقة العقليةالتربية الخاصة  أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  البرنامج 
 4 – لمقرر: لغة تدريس ا   اللغة العربية 
 5 - :عبدالعزيز السعيدأ.  اسم منسق المقرر الدراسي 
 6-:سابعلا السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي  
 7 -:)المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت  

  ال يوجد 
 8 - :)المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت 

 ال يوجد 
 لمبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:ع تقديم المقرر إن لم يكن داخل اموق- 9

 التدريسية( )القاعات 
 التدريس اسلوب – 10

  %55.6 النسبة المئوية:  25 محاضرات تقليدية –أ 
  %00 النسبة المئوية:  - مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  %44,4 النسبة المئوية:  20 التعلم االلكتروني –ج 
  %00 النسبة المئوية:  - مراسله –د 
  %00 النسبة المئوية:  - أخرى-هـ 

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

 التخطيط للتدريس الفعال في ضوء البرنامج التربوي الفردي لذوي اإلعاقة الذهنية 
 لتربية الخاصةا أن يفرق الطالب بين مناهج التعليم العام ومنهاج 
 في التربية الخاصة  الحديثة التدريس تراتيجياتاس أن يستخدم الطالب 
 لذوي اإلعاقة الذهنيةالبرامج التربوية الفردية  الطالب مأن يصم 
 على مبادئ إدارة الصف الدراسي الطالب تعرفأن ي 
 التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية سلوك عديلتلخطط الطالب م أن يصم 



 

 
 9من  3الصفحة 

 أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي ... صف بإيجاز-2
ية المقرر أخذ رأي الطالب في أهم ،في الكليات المناظرة لهذا المقررعلى أحدث المقررات التي تدرس  االطالع

.نيعلم اإلليكترو واالهتمام بتقنية المعلومات والت .ن إليها ليستفيدوا من هذا المقرروأهم المهارات التي يحتاجو   
 

 :الدراسيج( توصيف المقرر 
 الموضوعات التي سيتم تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

ف على المنهج وأهدافه مع توضيح ما يتعلق بالمادة من التزامات واختبارات التعر   

  قرر من خالل عرض توصيف المقرروتقارير، ومعرفة المصطلحات الرئيسية في الم
1 3 

 6 2 التخطيط للتدريس في ضوء البرنامج التربوي الفردي

 6 2 مبادئ التدريس الفعال للتالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية 

 إعداد معلم التربية الخاصة في ضوء معايير الجودة 
 األولاالختبار 

2 6 

ة أدوار المعلم في تهيئة بيئ الذهنية،األهداف العامة لتربية التالميذ ذوي اإلعاقة 

ودوره في تحفيز ذوي اإلعاقة المعلم  الذهنية،طرق تعديل سلوك ذوي اإلعاقة  التعلم،

  المعلم ودوره في تدريبات النطق لذوي اإلعاقة الذهنية  اللفظي،الذهنية على التعبير 

3 9 

 استراتيجيات تدريس ذوي اإلعاقة الذهنية

 االختبار الثاني
2 6 

 6 2 لمهارات الحركية لذوي اإلعاقة الذهنيةدليل المعلم وأساليبه في تدريس ا

 3 1 اللوائح التنظيمية لبرامج ومعاهد التربية الفكرية بالمملكة العربية السعودية

 
 



 

 
 9من  4الصفحة 

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

 
 المختبر فصول دراسية المحاضرة

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 جمالياال أخرى

ساعات 
 التدريس

 ساعة45 - - - - ساعات 3

الساعات 
 المعتمدة

 ساعات 3 - - - - ساعات 3

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

 واستراتيجيات التدريس.
 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

A المهارات المعرفية 
A.1  أن يتعر ف الطالب على الحقائق الخاصة

  بطرق تدريس ذوي اإلعاقة الذهنية
 الحوار والمناقشة

لتعاونيالتعلم ا  
 النمذجة

الشفهية  االختبارات
 والتحريرية

A.2 - - - 
A.3   أن يتعر ف الطالب على إجراءات تصميم

 التربوية الفردية لذوي اإلعاقة الذهنيةخطط ال
 حاجاتهم مصحوبة بطرق تدريس تلبي

 الحوار والمناقشة

الشفهية  االختبارات
 والتحريرية

 
A.4 - - - 
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

B المهارات اإلدراكية 
B.1  ذوي ل سلوك خطة تعديلالطالب أن يصمم

  اإلعاقة الذهنية
 الحوار والمناقشة
 التعلم التعاوني

 االختبارات
التقارير 
 الطالبية

B.2 حل  أن يطبق الطالب الحلول اإلبداعية في
 لدى ذوي اإلعاقة الذهنية المشكالت التعليمية

 الحوار والمناقشة
 التعلم التعاوني

 االختبارات 
 ير الطالبيةالتقار 

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

C.1  أن يطور الطالب من شخصيته المهنية
 والسلوكية للتعامل مع ذوي اإلعاقة الذهنية

 الحوار والمناقشة
 التعلم الذاتي

 التعلم التعاوني

 الطالبية التقارير

C.2 أن يشترك الطالب مع فريق العمل لخدمة ذوي 
 اإلعاقة الذهنية

 الطالبية التقارير التعلم التعاوني

C.3 - - - 
D مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 

D.1   أن يكون الطالب قادرا  على التواصل شفهيا
ّعال مع أصحاب المشكالت وكتابيا  بشكل ف

 من ذوي اإلعاقة الذهنية وأسرهم  التعليمية 

  التعلم التعاوني
 الحوار والمناقشة

 الطالبية التقارير
 االختبارات

D.2  أن يوظف الطالب تقنية المعلومات
واالتصاالت في اختيار طرق التدريس المناسبة 

 لذوي اإلعاقة الذهنية 

 التعلم التعاوني 
 الحوار والمناقشة

 

 الطالبية التقارير
 االختبارات

D.3 - _              - 
E  كيةالمهارات النفس حر 

E.1 ال تنطبق  - - 
E.2 ال تنطبق - - 
E.3 ال تنطبق - - 



 

 
 9من  6الصفحة 

 
 . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

 %15 7 أو 6 ر أولاختبا 1
 %15 12أو  11 اختبار ثاني 2
3 
 %10 جميع األسابيع والواجبات والعروض التقديمية(  المشاركة)الجهد تقييم  

     4  %60 األسبوع األخير االختبار النهائي     
 

 د. الدعم واالرشاد األكاديمي للطالب
  الساعات المكتبيةاستقبال 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
  :الكتب المقررة المطلوبة 
  الطبعة  الكتب،(. التدريس لذوي االحتياجات الخاصة بين التصميم والتنفيذ. علم 2012)القرشي أمير

 القاهرة. األولى،
  الحركية( دار  )المهاراتس ذوي الحاجات الخاصة ( مناهج وأساليب تدري2001)الروسان فاروق

 الرياض. األولى،الطبعة  الزهراء،
 (. مناهج واستراتيجيات تدريس ذوي االحتياجات الخاصة. مكتبة الملك فهد 2011) الببالوي، أخرون

 الرياض. الوطنية،

 المراجع الرئيسة:-2
   عمان ـ األردن ،فكر ـ الطبعة الرابعةال العقلية، دارمقدمة في اإلعاقة  (.2010)الروسان فاروق. 
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 بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3

  الثانية،دار الفكر، الطبعة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة ـ  (. مقدمة2012وآخرون)الخطيب 
 .عمان، األردن

 ،الفكر، دار  الخاصة،مناهج وأساليب التدريس في التربية  (.2011)، منى الحديدي، جمال، الخطيب
 .عمان، األردن الثانية،الطبعة 

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

  

 مواد تعليمية أخرى:-5
 عروض تقديمية 
 أفالم تعليمية 
 زيارات ميدانية 

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
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


 

 
 9من  8الصفحة 

 
 و. المرافق الالزمة:

 المباني:-1
  ناسبةتدريسية مقاعة 

 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 

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

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

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

  بالمناهج، وتحفيز طلبة المقرر على المشاركة فيها
  الحديثة أو ما يستجد في المجال وفق االتجاهاتالتغيير المستمر 
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 مناظرة المعتمدة.االستفادة من خبرات الكليات ال 
 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4

 لتصحيح  من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، والتبادل بصورة دورية تدقيق تصحيح عينة
 ات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرىاالختبارات أو عينة من الواجب

  الثاني(القسم. )المصحح أعضاء  من قبل أوراق اإلجابةمراجعة 
 فحص ملفات انجاز الطالب 
 تقييم ملفات أعمال الطالب 
  المقرر. مناظرة لنفسعينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة مقارنة 

 التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: إجراءات-5
 ية.عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيل 
  من أعمالمتابعة مستمرة لما أنجزه الطالب 
  تطويراللتحسين و ل لمقررنفس األعضاء الذين يدرسون االجتماعات الدورية ل 
  تحسينها والعمل علىكتابة تقرير المقرر ومناقشة نقاط القوة والضعف 
 تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير 

 
 

 
 رئيس القسم األكاديمي                 لمقررمنسق ا

  د.عبدالعزيز آل عثمان االسم:                 أ.عبدالعزيز السعيد  االسم:
  التوقيع:                  التوقيع:
   هـ04/1437/ 21 التاريخ:                هــ 1437/  04/  21 التاريخ:

 
 تم اعتماد توصيف المقرر

 ـ هــ 1437/    11/ 16   ( بتاريخ  3 لقسم رقم )في جلسة ا
 


