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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة فأ( التعري

 Sedu122  المقرر:رمز  االعاقة الجسمية والصحية المقرر: اسم- 1 .1

  ( ساعات 3)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2

 التربية الخاصةبكالوريوس  ي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. ذأو البرامج ال البرنامج- 3 .3
 اللغة العربية   .5  :قررالم لغة تدريس – 4 .4
 د/عبدالحميد حاج امين   :المقرر الدراسي منسق اسم- 5 .6

السنة االولى  :أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي السنة-6 .7

 المستوى الثاني
 

 

 :)إن وجدت(المقرر السابقة لهذا  المتطلبات- 7 .8

 SEDU111 التربية الخاصة إلىمدخل 

  :آلنية لهذا المقرر )إن وجدت(ا المتطلبات- 8 .9
 ال يوجد

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

 القاعات التدريسية 

 التدريس اسلوب – 10
 36 محاضرات تقليدية –أ 

  % 80 النسبة المئوية: 

   النسبة المئوية:  - مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 

 9 اللكترونيالتعلم ا –ج 
 %20 النسبة المئوية: 

 

   النسبة المئوية:  - مراسله –د 

   النسبة المئوية:  - اخرى-هـ 

 مالحظات:

........................................................................................................... 
 

  :األهداف( ب

 هذا المقرر: هو الهدف األساسي من ما -1

 أفرادها . وحاجات خصائصى عل التركيز مع وتصنيفاتها والصحية وأسبابها ةاإلعاقة الجسمي بمفهوم الطالب تعريف

 . الدراسي المقرروتحسين صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 توفير األدوات التقنية والمعامل وخدمات االنترنت وخدمات الطباعة والتصوير والعرض 
  االطالع على الدوريات واألبحاث المنشورة والرسائل العلمية وحضور ورش العمل والمؤتمرات المنعقدة بالجامعة

 لالستفادة منها في التطوير والتحسين 
 حول المقرر ومدى االستفادة منه. الطالب  فحص استمارة االستبيان للوقوف على رأى 
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 : الدراسيتوصيف المقرر ج( 
 

 :تناولها التي سيتمعات الموضو-1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس

 3 1 مقدمة عن مفهوم وتاريخ اإلعاقات الجسمية والصحية
 3 1 مفهوم اإلعاقات الجسمية والصحية ، نسبة الشيوع والتصنيفات

 3 1 أسباب اإلعاقات الجسمية والصحية وطرق الوقاية منها
غدد  الصماء ، تشريحية والفسيولوجية ) الجهاز العصبي ، الالمصطلحات والمفاهيم ال

 الدوران ، العضلي العظمي التنفسي (
1 3 

 3 1 االضطرابات العصبية ) الشلل الدماغي ( واهم الخدمات التربوية المقدمة .
 3 1 الصرع واهم الخدمات التربوية المقدمة .

ل األطفال ( استسقاء الدماغ ،  شل  إصابات الحبل ألشوكي ، العمود الفقري المفتوح ،
 واهم الخدمات التربوية المقدمة .

1 3 

بتر االضطرابات العظمية ) الجنف ، هشاشة العظام  التهاب المفاصل ، تشوه و 
 األطراف ( واهم الخدمات التربوية المقدمة .

1 3 

وكي لي ألشاالضطرابات العضلية ) الحثل العضلي ، الوهن العضلي ، الضمور العض
 ( واهم الخدمات التربوية المقدمة .

2 6 

نيميا الخاليا اإلصابات الصحية ) الربو ، السكري إصابات القلب التليف الكيسي ، أ
 المنجلية ، الحمى الروماتزمية ( واهم الخدمات التربوية المقدمة .

2 6 

،  ةالخدمات العالجية والتربوية  المقدمة لفئة ذوى اإلعاقات الجسمية والصحي
أفراد هذه واستخدام المصادر المختلفة لتقديمها ، مع توضيح أهم الحاجات الخاصة ب

 الفئة

2 6 

ذوى اإلعاقات الجسمية والصحيةلعالج  التدخل المبكر  1 3 
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  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 
 المختبر فصول دراسية المحاضرة

      عملي/ميداني/
 تدريبي

 االجمالي أخرى

ساعات 
 التدريس

3  
  

  
45 

الساعات 
  3 المعتمدة

 
 
 
 
 

  3 

 

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

 ال يوجد

 
طرق التقويم  الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 واستراتيجيات التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

A المهارات المعرفية 
A.1   م  مقرر التي تخدالحقائق العلمية الخاصة ان يتعرف الطالب على

 ذوي االعاقة الجسمية والصحية 
االمتحانات   المحاضرة

  التحريرية

A.2    

A.3  لعالجية  على اجراءات تصميم البرامج التربوية  اان يتعرف الطالب
 لذوي االعاقة الجسمية والصحية 

االمتحانات  المحاضرة

 التحريرية

A.4    

B.0 المهارات االدراكية 
B.1  
B.2  لقة  بذوي االعاقة الجسمية والصحية الحلول االبداعية  في حل المشكالت  المتعان يطبق الطالب 
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

B.3  
C.0 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 
C.1 ة  النمو ان يطور الطالب  من شخصيته  المهنية  ويتحمل  مسؤولي

 الذاتي  للتعامل  مع ذوي االعاقة الجسمية  والصحية
تحديد مشرف عام 

 على المجموعة 

المالحظة المباشرة 

ة طول والمستمر

 الفصل الدراسي

C.2 سمية ان يعمل الطالب بروح الفريق  الواحد لخدمة  ذوي االعاقة الج  تقرير عن االداء  المالحظة الطبيعية  

C.3    

D.0 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
D.1  خرين  وكتابيا مع اال  شفهيا على التواصل اان يكون الطالب قادر

فعال بشكل  
تشجيع الطالب على 

استخدام االرقام 

 على شكل نسب

وضع درجات على 

مدى جودة العروض 

 التقدمية

D.2   التدريب على القاء

 المحاضرات 

وضع درجات على 

 االداء 

D.3    

E.0 المهارات النفس حركية 

E.1 ال ينطبق 
E.2  
E.3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  لجدو. 5

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

 %15  7أو ال -6 ر أول اختبا  -1
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2-  
 

 %15    13أو ال12   اختبار ثاني

3-  
 

االنضباط في الحضور والمشاركات الفردية أو 
 الجماعية 

 % 5   جميع األسابيع

 %5  جميع األسابيع عروض أوراق عمل عن موضوعات المقرر   -4
 %60 األسبوع األخير  االختبار النهائي  -5

 

 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.

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

 .األكاديمياالجتماعات الدورية للمرشد  *

 

 

 مصادر التعلم  هـ  

 

 :المراجع الرئيسة -1

  ( اإلعاقات الجسمية والصحية . مكتبة الفالح.1998السرطاوى ، عبد العزيز ، الصمادي ، جميل .) 

  

  ( 2004سليمان ، عبد الرحمن  ).  األساليب العالجية . القاهرة ،  –التصنيفات  –اإلعاقات البدنية المفهوم

 مكتبة زهراء الشرق .
 
 :المقررة المطلوبة الكتب -2

 ( مقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية . عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع 1998الخطيب ، جمال .) 

  ( 2001العزة ، سعيد  ). التربية الخاصة لذوى اإلعاقات العقلية والبصرية والسمعية والحركية . عمان ، الدار

  . العلمية الدولية للنشر والتوزيع

  

 

  بها:يوصى  والمراجع التيب الكت-3

 ( مقدمة في اإلعاقات الجسمية والصحية . عمان ، دار الشروق للنشر والتوزيع 1998الخطيب ، جمال .) 
 

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-4
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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 

 أخرى:مواد تعليمية -5

  أفالم تعليمية 
   معامل التدريس 

 عاقة الجسمية زيارات ميدانية الماكن تواجد ذوي اال 

  مقاطع فديو عن ذوي االعاقات الجسمية 
 
 

 

 

 

 :المرافق الالزمة و.

  القاعة التدريسية 

  قاعة للمحاضرات 
  جهازdata show 

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
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  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 
 أخرى:مصادر -3

  معامل 
 مركز للقياس والتشخيص 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز
 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1

  االستبيانات  
 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 
 داء السنوي للقسمتقرير األ 

 
 التدريس:عمليات تطوير -3

  لطالب المقررتعليم األقران  إستراتيجيةتطبيق. 
  ،تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة بالمناهج

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

 الطالب:عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4

 .  تصحيح عينة من أعمال الطلبة 
 ) مراجعة أوراق  اإلجابة من  قبل أعضاء القسم .) المصحح  الثاني 
 واسطة مدرسين  مستقلين.. تدقيق تصحيح عينة عشوائية من أعمال الطلبة ب 

 
 :الدراسي والتخطيط لتطويرها فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

 .عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيلية 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
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   وتطوير المقرر نفس التخصص لتحسين ألعضاءاالجتماعات الدورية 
  ـ كتابة تقرير   المقرر ومناقشة  ايجابيات وسلبيات المقرر 
 ـ تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير 

 

 

 رئيس القسم األكاديمي             منسق المقرر
 عثمان د/عبدالعزيز بن عبدهللا ال  االسم:  عبدالحميد حاج امين د.  االسم:

 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 هـ 1436/  5/ 17                                         التاريخ:  هـ 1435/  5/  14 التاريخ:

 
 تم اعتماد توصيف المقرر 

.. / ......... هـ/ .. بتاريخ ... )......(في جلسة القسم رقم   
 

   
 


