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

يتعرف على مفهوم التواصل  كما أن يتعرف الطالب على اضطرابات التواصل وتصنيفها حسب نوع وشدة االعاقة
وأنواعه وأهمية اللغة ووظائفها في التواصل وترسيخ مفاهيم الطالب حول اضطرابات الكالم والتواصل وأنواعها 

 تمعوتصنيفاتها وتأثير هذه اإلضطرابات على الفرد والمج
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 الدراسي  المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
 العروض التقديمية "  استخدامpower point .في عرض المحاضرة " 
 . السبورة الذكية 
 االستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرر 
 .استخدام األفالم التعليمية 

 
 : الدراسيج( توصيف المقرر 

 تناولها: التي سيتمضوعات المو -1

 قائمة الموضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

   
لغة .مفاهيم أساسية التواصل ، اللغة ، الكالم ، النطق ، الصوت ، ومستويات ال  2 6 

اصل.مفهوم عملية التواصل ـ مفهوم اضطرابات التواصل ـ أنواع اضطرابات التو   1 3 
ت على االضطرابات الكالمية واللغوية . ميكانيزم الكالم وأهم المؤشرا  2 6 

 6 2 اضطرابات اللغة 
 3 1  االختبار االول 

 3 1 اضطرابات الكالم  )النطق ، الطالقة ، الصوت ( 
 3 1 اضطرابات النطق 

 3 1 االختبار الثاني 
 6 2 اضطرابات الطالقة
 6 2 اضطرابات الصوت
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  لي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إجما-2
 

 المحاضرة
فصول 
 دراسية

المخ
 تبر

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 أخرى
االجمال

 ي

ساعات 
 التدريس

3 

فصل 
 واحد 

ال 
 يوجد

زيارات ميدانية لمراكز 
أو مدارس ومعاهد أ
 تعني بتقديم وجمعيات أ

خدمات لذوي 
 اإلحتياجات الخاصة 

عمل عرض  
power-

point 
ن أي ع

موضوع مرتبط 
 بالمقرر

45 

الساعات 
 المعتمدة

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

 ت التدريس.واستراتيجيا
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

 المهارات المعرفية 1.0
 لخدمةل اضطرابات التواصالحقائق الخاصة بأن يتعرف الطالب على  1.1

 ذوي االحتياجات الخاصة
 

العرض -االلقاء  االختبارات  
فويةوالشالتحريرية   

ل.النظريات المفسرة الضطرابات التواص أن يتعرف الطالب على 1.2 العرض -االلقاء   االختبارات  
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

فويةالتحريرية  والش  
العالجية  اجراءات تصميم بعض البرامجان يتعرف الطالب على  1.3

 .للتعامل مع ذوي اضطرابات التواصل
 - االلقاء

 العروض
 والحوار  المناقشة

 واالختبارات

 االدراكيةالمهارات  2.0
 لخدمة ماضطراب الكالالمفاهيم والنظريات الخاصة بأن يطبق الطالب  2.1

 ذوي االحتياجات الخاصة .
 –العروض 

. التدريب العملي  
_  التقارير تقييم

 المناقشة
 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0
ابات عامل مع ذوي اضطر أن يطور الطالب من شخصيته المهنية للت 3.1

 التواصل.
.المناقشة والحوار  المالحظة 

صل.  أن يعمل الطالب بمسؤوليه مهنية تجاه ذوي اضطرابات التوا 3.2  االسئلة المباشرة المناقشة والحوار 
 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0
ال .بشكل فع أن يكتسب مهارات التواصل الشفهي ، والكتابي 4.1  المالحظة المناقشة والحوار 
 المهارات النفس حركية 5.0
ال ينطبق      

  
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1-  
 

 %15  7أو ال -6 ر أول اختبا

2-  
 

 %15  13أو ال12   اختبار ثاني

 % 5   جميع األسابيع  و الجماعية ضور والمشاركات الفرديةفي الح االنضباط  -3
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 %5 جميع األسابيع  عروض أوراق عمل عن موضوعات المقرر   -4
 %60 األسبوع األخير  االختبار النهائي  -5

 
 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

 .الساعات المكتبية * استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء 
 أو موقع عضو هيئة التدريس . ق البريد االلكتروني أو الجوالالتواصل عن طري* 

 * االجتماعات الدورية للمرشد  األكاديمي
 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب المقررة المطلوبة:-1

  ( اضطرابات التواصل ، الرشد للنشروالتوزيع ، الرياض 2012السوالمة ، سامر الزعارير ، حمزه. ) 

 ( اضطرابات التواصل ، دار الزهراء للنشر والتوزيع ، الرياض .2012الببالوي، ايهاب . ) 

 ( اضطرابات اللغة والتواصل ، دار النهضة المصرية ، القاهرة .2000شقير، زينب . ) 

 ( اضطرابات النطق والكالم ، الرياض .1418الشخص،عبد العزيز . ) 

 ( اضطرابات ال2012الزريقات، إبراهيم .). كالم واللغة . دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان 

 المراجع الرئيسة:-2
  ( اضطرابات التواصل ، الرشد للنشروالتوزيع ، الرياض 2012السوالمة ، سامر الزعارير ، حمزه. ) 

 ( اضطرابات التواصل ، دار الزهراء للنشر والتوزيع ، الرياض .2012الببالوي، ايهاب . ) 



 

 
 10من  7الصفحة 

  بها:يوصى  ع التيوالمراجالكتب -3
  ( اضطرابات اللغة والتواصل ، دار النهضة المصرية ، القاهرة .2000شقير، زينب . ) 

 ( اضطرابات النطق والكالم ، الرياض .1418الشخص،عبد العزيز . ) 

 ( اضطرابات الكالم واللغة . دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان .2012الزريقات، إبراهيم .) 

 كترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:المراجع اإلل-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 

 

 

 

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
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 أخرى:مواد تعليمية -5
 . ورش العمل 
 . الدورات التدريبية 
 الندوات والمؤتمرات 
  أفالم تعليمية 
  معامل التدريس المصغر. 

 المرافق الالزمة: و.
 المباني:-1

  قاعة مجهزة 
 در الحاسب اآللي:مصا-2

  قاعة للمحاضرات 
  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 أخرى:مصادر -3
  معامل 
 مركز للقياس والتشخيص  

 
 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

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

 القسم:استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو -2
 .تطبيق استبانه التقييم الذاتي 
 .مناقشة ملف انجاز الطالب 
 تقرير األداء السنوي للقسم 
 .تقييم األقران 
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 التدريس:عمليات تطوير -3
  يم األقران بين مدرسي المقرر.تعل إستراتيجيةتطبيق 
  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 . 
 رة المعتمدة.االستفادة من خبرات الكليات المناظ 

 الطالب:عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4
  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح

 االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:
 حح  الثاني (مراجعة أوراق  اإلجابة من  قبل أعضاء القسم .) المص 
 ..فحص ملفات انجاز الطالب. 
 .تدقيق تصحيح عينة عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين . 
  مناظرة  لنفس المقرر عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة مقارنة 
 التكاليف.. 

 تطويرها:الدراسي والتخطيط ل فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -6
 .عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيلية 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
  االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر 
  ـ كتابة تقرير   المقرر ومناقشة  ايجابيات وسلبيات المقرر 
 ج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطويرـ تقويم المقرر في ضوء نتائ 

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

  د. عبدالعزيز بن عبدهللا آل عثمان االسم:  د. عبدالعزيز بن عبدهللا آل عثمان االسم:
  التوقيع:   التوقيع:
 ـ هــ 1437/  3/  18 التاريخ:  ـ هــ 1437/  3/  18 التاريخ:

 
د توصيف المقرر تم اعتما  
ـ هــ 1436/  11/  16( بتاريخ 2في جلسة القسم رقم )  
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