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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

كلمة سعادة رئيس القسم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمـد هلل رب العالميـن والصـاة والسـام على أشـرف األنبياء والمرسـلين نبينـا ومعلمنا 
محمـد عليـه أفضل الصـاة والسـام ، وبعد 

مـر قسـم التربيـة الخاصـة منذ نشـأته فـي كلية العلـوم اإلداريـة واإلنسـانية ، ومـرورًا 
بانضمامـه إلـى كليـة التربيـة  بعـدة مراحـل ، حيث كانـت المرحلـة األولـى – المرحلة التأسيسـية - فقـد بادر 
القسـم بوضـع الخطـط و البرامـج األكاديميـة التـي تؤهـل الملتحقيـن بـه كمعلميـن مؤهليـن علميـا ومهنيـا 
للتعامـل مـع الطاب مـن ذوي االحتياجـات الخاصة ثـم اعتماد الخطة الدراسـية واسـتقطاب أعضـاء هيئة تدريس 
ومـن فـي حكمهـم ذو كفـاءة عالية من السـعوديين وغيـر السـعوديين ، والبـدء في اسـتقبال الدفعـات األولى من 

أبنائنـا الطـاب واتسـمت هـذه المرحلـة بالتأسـيس الحقيقي لقسـم التربيـة الخاصة  .

وانطلقـت بذلـك المرحلـة الثانيـة وهي ـ المرحلة االنتقالية ـ توسـع القسـم فـي هذه المرحلة في اسـتقطاب 
العامليـن بالقسـم مـن أعضـاء هيئـة التدريس من الجنسـين حيث بـدأ اسـتقبال بناتنـا الطالبات في القسـم وكان 
ذلـك تزامنـا مع تطبيق الخطة الدراسـية الجديدة للقسـم، وشـهدت هذه المرحلـة تزايد أعداد الطـاب والطالبات 

الدارسـين في القسم .

وهـا نحـن نواكـب المرحلـة الثالثـة لتطور قسـم التربيـة الخاصة وهـي مرحلة األعتمـاد االكاديمي للقسـم 
،حيـث قـام القسـم بتطبيق جميـع معاييـر الهيئة الوطنيـة لاعتماد األكاديمي ، حيث شـهد القسـم اعتمـاد الخطة 
الدراسـية وكذلـك توصيـف البرنامـج والتوصيـف العلمي لجميع مقررات الخطة الدراسـية للقسـم ، كما شـهد 
القسـم تعييـن أعضـاء هيئـة تدريـس ومـن فـي حكمهم مـن السـعوديين )ذكـور ، إنـاث ( وإعـادة تأهيـل القاعات 
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قسم 
التربية الخاصة

الدراسـية بمـا يسـهم في رفـع المسـتوى العلمـي والمعرفي للطلبـة وتحقيـق أعلى مسـتويات النجـاح ،وكذلك 
إعـادة تأهيـل مكاتـب أعضـاء هيئـة التدريـس بالقسـم ،  كمـا اسـتمر القسـم فـي ابتعـاث المعيديـن والمعيـدات 
والمحاضريـن والمحاضـرات وفقـًا لخطـة القسـم لابتعاث ، كمـا زادت  الجهود فـي تفعيل الشـراكة المجتمعية 
حيـث تعـد المشـاركة المجتمعية إحدى األدوات التـي يمكن من خالها النهـوض بالمجتمع واالرتقـاء به ، وتقديم 

الخدمـات لـذوي االحتياجات الخاصة وأسـرهم  .

كمـا يسـعى القسـم إلى تحقيـق الجـودة والتميز وتبـوء مكانة مرموقـة على خريطة أقسـام التربيـة الخاصة 
، وذلـك بتوفيـر بيئـة متميـزة للتعليـم والتعلـم ومـن هـذا المنطلـق وجدنـا أنـه البـد مـن تقديـم هـذا الدليل 
كإطـار عـام يضـم بين دفتيـه كل ما يخص قسـم التربية الخاصة مـن حيث النشـأة والرؤية والرسـالة واألهداف 

،والخطـة الدراسـية المعتمـدة،  والمسـارات التـي يقدمها القسـم ، والعديد مـن الماحق التعريفية بالقسـم .

ومـا كان أن يتحقـق هـذا النجـاح المتواصـل والتطـور الكبير لقسـم التربية الخاصـة إال بتوفيق اهلل سـبحانه 
وتعالـى ، ثـم بالجهـود المخلصـة مـن أعضـاء هيئة لتدريـس بالقسـم ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد هلل رب العالمين 

والصـاة والسـام علـى نبينـا محمد صلـى اهلل عليه وسـلم .

رئيس قسم التربية الخاصة         

عبد الرحمن بن عبد الكريم الناصر         
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

نشأة  القسم وتطوره: 
تـم اسـتحداث قسـم التربية الخاصـة في كليـة العلوم اإلداريـة واإلنسـانية بالمجمعة فـي العـام الجامعي 1430/1429هـ حسـب 
الّتوجيـه السـامي رقـم )2901002487( بتاريـخ 9 / 3 / 1429 هــ والمتعّلـق بإنشـاء كليـة العلـوم اإلداريـة واإلنسـانية بمحافظـة 
المجمعـة، وفـي بدايـة الفصل الدراسـي األول للعام الجامعـي 1433/1432 هـ ، تم إدراج قسـم التربية الخاصة ضمن أقسـام كلية 
التربيـة بالمجمعـة،  وبـدأت الدراسـة بالقسـم فـي الفصـل الدراسـي األول مـن ذلـك العام. تصـل مدة الدراسـة بالقسـم أربع 
سـنوات يحصـل بعدهـا الطالـب أو الطالبـة علـى درجـة البكالوريوس في أحـد المسـارات التخصصيـة التالية: اإلعاقـة العقلية، 

وصعوبـات التعلم، واالضطرابـات االنفعاليـة والتوحد.
الرؤية:

أن يكون البرنامج رائدًا في مجال التربية الخاصة على مستوى البرامج المناظرة محليًا و إقليميًا و عالميًا 
الرسالة:

إعـداد المؤهليـن علميـًا و تربويـًا و مهنيًا فـي مجال التربيـة الخاصة من خال برامـج علمية متطورة قادرة على المنافسـة 
فـي الميـدان العلمـي و التربـوي و تقديم الخدمـات البحثية التي تلبي حاجـة المجتمع في خدمـة ذوي االحتياجات الخاصة .

األهداف:
 إعداد المؤهلين علميًا و تربويًا ومهنيًا في مجال التربية الخاصة. ●
 تزويد الطاب ببرامج علمية متطورة قادرة على المنافسة في الميدان العلمي و التربوي.  ●
  تقديم الخدمات البحثية التي تلبي حاجة المجتمع في خدمة ذوي االحتياجات الخاصة . ●
 تحسين مستوى خدمات التربية الخاصة المقدمة للفئات المستهدفة.  ●

القيم:
االحترام: نسعى إلى تحقيقه بما يسهم في إشعار اإلنسان بمكانته وكرامته. ●
التعاون: نؤمن بالعمل الجماعي المثمر والعمل بروح الفريق الواحد. ●
المسؤولية: نمنح المسؤولية الفردية والجماعية والقيادية ونتحاسب في ضوئها. ●
اإلتقان: نلتزم بتحسين األداء بما يتفق ومعايير الجودة الازمة فإن اهلل يحب إذا عِمل أحدكم عمًا أن يتقنه. ●
اإلبداع: نعمل على إشاعة جو اإلبداع بجميع مستوياته، والعناية بعناصره ومكوناته. ●
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قسم 
التربية الخاصة

الهيكل التنظيمي للقسم

مجلس القسم 

منسقة الطالبات بالمجمعة رئيس القسم 

لجنة 
الخطط 
الدراسية

لجنة إدارة 
الجودة

جودة 
التعليم 
والتعلم

لجنة دعم 
تعليم 
الطلبة

سكرتاريا القسم 

منسقة  الشعب بالزلفي 

لجنة البنية 
التحتية 
المساندة 

لجنة خدمة 
المجتمع

لجنة 
اإلرشاد 

األكاديمي

منسق 
الجودة

لجنة 
المعادالت 

لجنة الجداول 
الدراسية 

واالختبارات 

لجنة
األنشطة 
الطابية

لجنة
الخريجين

لجنة
دعم الطالب

لجنة القياس 
والتقويم
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

نظام الدراسة بالقسم:
يقـدم القسـم برنامجـا متكاما لتأهيل معلمـي ومعلمات طاب وطالبـات ذوي االحتياجات الخاصـة حيث   يتألف 

من )144( وحدة دراسـية تتضمن:

)100(    وحدة إجبارية تخصصية في قسم التربية الخاصة. 

) 12(  وحدة متطلبات جامعة.

) 32(    وحدة متطلبات كلية.

متطلبات الجامعة:  12 ساعة )متطلبات جامعة اختيارية( تكون على النحو اآلتي:
المتطلبـات االختياريـة )1( : 6 سـاعات مـن أصـل ثمـان سـاعات مـن مقـررات السـلم التـي تطرحها الجامعة )سـلم 

101,سـلم 102, سـلم 103,سـلم 104( , وتسـمى مقـررات اختيارية1 .
المتطلبـات االختياريـة  )2(:  سـاعتان مـن أصـل 4 سـاعات مـن مقـررات العـرب التي تطرحهـا الجامعة)عـرب 101, 

عـرب 103( وتسـمى مقـررات اختيارية 2 .

المتطلبـات االختياريـة  )3(:  4 سـاعات مـن أصل 14 سـاعة مـن المقـررات االختياريـة: )قضايا مجتمعيـة معاصرة, 
اللغـة اإلنجليزيـة, األسـرة والطفولـة, العمل التطوعي, أساسـيات الصحة واللياقـة ,ريادة األعمـال, األنظمة وحقوق 

اإلنسـان( وتسـمى مقررات اختيارية 3 .
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قسم 
التربية الخاصة

الخطة الدراسية بالقسم 

رقم رمز المقرراسم المقرر
المقرر

عدد 
رمز اسم المقررالوحدات

المقرر
رقم 

المقرر
عدد 

الوحدات
المستوى الثانيالمستوى األول

SEDU1233مقدمة في التدخل المبكرSEDU1113المدخل الى التربية الخاصة
النمو النفسي لذوى االحتياجات 

كفايات معلم التربية SEDU1123الخاصة
الخاصة

SEDU1252

نظام وسياسية التعليم في 
SEDU1213اضطرابات التواصلEDU1182المملكة العربية السعودية

SEDU1223اإلعاقة الجسمية والصحيةEDU1172أصول التربية اإلسامية

الوسائل السمعية في التربية EDU1162تقنيات التعلم ومهارات االتصال
الخاصة

SEDU1243

المدخل إلى الثقافة اإلسامية 
EDU1262علم نفس النموSALAM1012)اختياري(

ARAB1012المهارات اللغوية )اختياري (

المستوى الرابعالمستوى الثالث
مبادئ تعديل سلوك ذوي 

االحتياجات الخاصة
SEDU2113 التقييم والتشخيص في

التربية الخاصة )2(
SEDU2212

االضطرابات السلوكية لدى 
األطفال

SEDU2123مقدمة في تأهيل المعاقينSEDU2223

التقييم والتشخيص في 
التربية الخاصة )1(

SEDU2133 الوسائل المساعدة واألجهزة
التعويضية

SEDU2233
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

علم وظائف األعضاء لذوي SEDU2143توعية المجتمع باإلعاقة
االحتياجات الخاصة

SEDU2243

الصحة النفسية لذوي EDU2172مبادئ البحث التربوي
االحتياجات الخاصة

SEDU2253

EDU2262علم النفس التربويEDU2162صحة نفسية
مسار صعوبات التعلم

المستوى السادسالمستوى الخامس
صعوبات التعلم في ضوء 

النظريات
LED3112 مناهج غير العاديين وأسس

بنائها
SEDU3212

دمج ذوي االحتياجات LED3123مدخل إلى صعوبات التعلم
الخاصة في المدارس العادية

SEDU3223

التقييم والتشخيص لذوي LED3133صعوبات التعلم النمائية
صعوبات التعلم

LED3233

اإلدارة واإلشراف في التربية 
الخاصة

SEDU3143 قضايا معاصرة في التربية
الخاصة

SEDU3243

صعوبات التعلم في القراءة SEDU3153مدخل في الموهبةواالبداع والتفوق
والكتابة

LED3253

EDU3262استراتيجيات التدريسEDU3162إدارة وتخطيط تربوي

إنتاج مصادر التعلم 
اإللكترونية

EDU3172المناهج التعليميةEDU3272
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قسم 
التربية الخاصة

المستوى الثامنالمستوى السابع
البرامج التدريبية لذوي 

صعوبات التعلم
LED4112قراءات باللغة اإلنجليزيةSEDU4213

طرق تدريس ذوي صعوبات 
التعلم

LED4123أسس التدريب الميدانيSEDU4223

SEDU4233أخاقيات المهنةLED4133صعوبات التعلم األكاديمية
دراسة حالة في صعوبات 

التعلم
LED4143 مشروع بحثي في صعوبات

التعلم
LED4243

اإلرشاد النفسي 
EDU4246التربية الميدانية) تربية خاصة(SEDU4153لذوي االحتياجات الخاصة

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU4162

EDU4172التقويم التربوي
مسار اإلعاقة العقلية

المستوى السادسالمستوى الخامس

مناهج غير العاديين وأسس LED3142مدخل إلى صعوبات التعلم
بناءها

SEDU3212

دمج ذوي االحتياجات MED3133مدخل إلى اإلعاقة العقلية
الخاصة في المدارس العادية

SEDU3223

التقييم والتشخيص لذوي MED3163متازمات اإلعاقة العقلية
اإلعاقة العقلية

MED3233

مدخل في الموهبة واإلبداع 
والتفوق

SEDU3153 البرامج الفردية لذوي
اإلعاقة العقلية

MED3243
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

اإلدارة واإلشراف في التربية 
الخاصة

SEDU3143 قضايا معاصرة في التربية
الخاصة

SEDU3243

EDU3262استراتيجيات التدريسEDU3162إدارة وتخطيط تربوي
إنتاج مصادر التعلم 

اإللكترونية
EDU3172المناهج التعليميةEDU3272

المستوى الثامنالمستوى السابع

SEDU4213قراءات باللغة اإلنجليزيةLED4162صعوبات التعلم النمائية

مهارات السلوك التكيفي 
لذوي اإلعاقة العقلية

MED4113أسس التدريب الميدانيSEDU4223

طرق تدريس
 ذوي اإلعاقة العقلية

MED4123أخاقيات المهنةSEDU4233

التخلف العقلي 
في ضوء النظريات

MED4133 مشروع بحثي
في اإلعاقة العقلية

MED4243

اإلرشاد النفسي 
لذوي االحتياجات الخاصة

SEDU4153)التربية الميدانية) تربية خاصةEDU4246

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU4162

EDU4172التقويم التربوي
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قسم 
التربية الخاصة

مسار اضطرابات التوحد

المستوى السادسالمستوى الخامس

Edu3262استراتيجيات التدريسEdu3162إدارة وتخطيط تربوي

إنتاج ومصادر التعلم 
االلكترونية

Edu3172المناهج التعليميةEdu3272

دمج ذوي االحتياجات AUD3113مدخل إلى اضطرابات التوحد
الخاصة في المدارس العادية

Sedu3223

اضطراب التوحد في ضوء 
النظريات

AUD3123 التقييم والتشخيص لذوي
اضطراب التوحد

AUD3213

اإلدارة واإلشراف في التربية 
الخاصة

Sedu3143 البرامج الفردية لذوي
اضطراب التوحد

AUD3223

قضايا معاصرة في التربية Led3142مدخل إلى صعوبات التعلم
الخاصة

Sedu3243

مدخل في الموهبة واإلبداع 
والتفوق  

Sedu3153 مناهج غير العاديين وأسس
بناءها

Sedu3212
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كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

المستوى الثامنالمستوى السابع

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU4162قراءات باللغة اإلنجليزيةSEDU4213

SEDU4223أسس التدريب الميدانيEDU4172التقويم التربوي

الوسائل المساعدة لذوي 
اضطراب التوحد

AUD4113أخاقيات المهنةSEDU4233

مهارات السلوك التكيفي 
لذوي اضطرابات التوحد

AUD4122 مشروع بحثي في اضطرابات
التوحد

AUD4253

طرق تدريس ذوي 
اضطرابات التوحد

AUD4133)التربية الميدانية) تربية خاصةEDU4246

اإلرشاد النفسي لذوي 
االحتياجات الخاصة

SEDU4153

دراسة حالة في اضطرابات 
التوحد

AUD4143
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قسم 
التربية الخاصة

المجالالرمزمخرجات التعلم

) A  ( المعارف

A1.أن يتعرف الطالب على الحقائق   العلمية الخاصة  التي تخدم ميدان التربية الخاصة

A2 أن يتعرف الطالب على النظريات المفسرة لنشوء اإلعاقات المختلفة ويوظفها في خدمة ذوي
االحتياجات الخاصة

A3أن يتعرف الطالب على إجراءات تصميم البرامج التربوية العاجية لذوي االحتياجات الخاصة
A4 . أن يتعرف الطالب على األنظمة واللوائح التنظيمية بمهنة التدريس وكيفية تطويرها وفق المتغيرات

)B(  المهارا ت 
المعرفية

B1.  أن يطبق الطالب المفاهيم والنظريات الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة لخدمة هذه الفئات
B2.أن يطبق  الطالب الحلول اإلبداعية في حل المشكات المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة

B3 أن يستخدم  الطالب المصادر العلمية المتنوعة للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم ذوي
االحتياجات الخاصة

)C( مهارات 
التعامل مع 

اآلخرين والقدرة 
على تحمل 
المسؤولية

C1 أن يطور الطالب  من شخصيته المهنية ويتحمل مسؤولية النمو الذاتي  للتعامل مع ذوي
االحتياجات الخاصة .

C2 .أن  يعمل الطالب  بروح الفريق الواحد لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة

C3.أن يتصرف الطالب بمسؤولية في عاقاته الشخصية والمهنية

) D ( مهارات 
التواصل، 

واستخدام تقنية 
المعلومات، 
والمهارات 

العددية

D1.أن يكون  الطالب قادرًا على التواصل شفهيًا وكتابيًا مع اآلخرين بشكل فعال
D2.أن يوظف الطالب تقنية المعلومات واالتصاالت في مسيرته المهنية بكفاءة وفاعلية

D3 أن يستخدم  الطالب األساليب الحسابية واإلحصائية في استخاص النتائج وتفسير المعلومات
واقتراح الحلول المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة.

) E( المهارات 
أن ُيجرى  الطالب التشخيص الازم لتصميم البرامج العاجية بدقة ومهارة وإتقان لذوي E1النفس-حركية

االحتياجات الخاصة.

 مخرجات تعلم  البرنامج 
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النمو النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة 
Sedu112

اضطرابات 
التواصل 

Sedu121

مبادئ تعديل 
السلوك لذوي 

االحتياجات الخاصة
Sedu122

مقدمة في 
تأهيل المعاقين
Sedu222

مدخل إلى 
صعوبات التعلم

Led314

دمج ذوي 
االحتياجات 

الخاصة
Sedu 322

صعوبات التعلم 
النمائية

Led416

المدخل إلى التربية 
الخاصة

Sedu111

الوسائل السمعية 
في التربية الخاصة 

Sedu124

االضطرابات 
السلوكية لدى 

االطفال
Sedu212

الصحة النفسية 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu225

اإلدارة واإلشراف 
في التربية 

الخاصة والتفوق
Sedu314

مناهج غير 
العاديين 

 واسس بناءها
Sedu 321

قضايا معاصرة فى 
التربية الخاصة

Sed324

التقييم والتشخيص لذوي 
اإلعاقة العقلية
med323

التخلف العقلي 
في ضوء 
النظريات

med413

االرشاد النفسي لذوى 
االحتياجات الخاصة 

Sedu 415

قراءات باللغة اإلنجليزية
Sedu 421

مقدمة في التدخل المبكر
Sedu123

توعية المجتمع باإلعاقة
Sedu214

علم وظائف االعضاء لذوي 
االحتياجات الخاصة

Sedu224

مدخل في الموهبة 
واإلبداع والتفوق الخاصة 

Sedu315

طرق تدريس ذوي 
اإلعاقة العقلية
Med412

أسس التدريب الميداني
Sedu 422

مشروع بحثي في اإلعاقة العقلية
med424

أخالقيات المهنة
Sedu 423

اإلعاقة الجسمية 
والصحية

Sedu122

صحة نفسية
EDU 126

الوسائل المساعدة واالجهزة 
التعويضية

Sedu223

إدارة وتخطيط تربوي
EDU316

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU 416 

استراتيجيات التدريس
EDU326

متطلب جامعة
 اختياري

متطلب جامعة
 اختياري

متطلب جامعة 
اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
اختياري

كفايات معلم التربية 
الخاصة

Sedu125

التقييم والتشخيص 
في التربية الخاصة 

)1(
Sedu213

التقييم والتشخيص 
في التربية 
الخاصة )2(
Sedu221

متالزمات اإلعاقة 
العقلية

med316

مهارات السلوك 
التكيفي لذوي 
اإلعاقة العقلية
Med411

علم النفس التربوي 
EDU 226

مبادئ البحث 
التربوي

EDU 217

مدخل إلى اإلعاقة 
العقلية

med313

التربية الميدانية
EDU424

متطلب جامعة 
اختياري

علم نفس النمو    
EDU 126

متطلب جامعة
 اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

البرامج الفردية 
لذوي اإلعاقة 

العقلية
med325

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية
EDU327

التقويم التربوي    
EDU 417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

اجتياز جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس التربية الخاصة - مسار اإلعاقة العقلية

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

اختيار ساعتين فقط من المقررين التاليين: 

متطلبات الجامعه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

اختيار اربع ساعات من المقررات األتيه:
 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)SALM101( المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع      )ٍِ
)SALM103(   النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(     النظام السياسي في االسالم
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النمو النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu112

اضطرابات 
التواصل

Sedu121

مبادئ تعديل 
السلوك لذوي 

االحتياجات الخاصة
Sedu211

مقدمة في 
تأهيل المعاقين
Sedu222

مدخل إلى 
صعوبات التعلم

Led314

دمج ذوي 
االحتياجات 

الخاصة
Sedu 322

االرشاد النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة 
Sedu 415

المدخل إلى التربية 
الخاصة

Sedu111

الوسائل السمعية في 
التربية الخاصة
Sedu124

االضطرابات 
السلوكية لدى 

االطفال
Sedu212

الصحة النفسية 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu225

اإلدارة واإلشراف 
في التربية 

الخاصة والتفوق
Sedu314

مناهج غير 
العاديين واسس 

بناءها
Sedu 321

قضايا معاصرة 
في التربية 

الخاصة
Sed324

التقييم والتشخيص لذوي 
اضطراب التوحد

AUD321

البرامج الفردية لذوي 
اضطراب التوحد

AUD322

مهارات السلوك 
التكيفي لذوي 

اضطراب  التوحد
        AUD412

دراسة حالة في اضطرابات 
التوحد

AUD414

قراءات باللغة اإلنجليزية
Sedu 421

مقدمة في التدخل المبكر
Sedu123

توعية المجتمع باإلعاقة
Sedu214

علم وظائف االعضاء لذوي 
االحتياجات الخاصة

Sedu224

مدخل في الموهبة واإلبداع 
والتفوق الخاصة

Sedu315

طرق تدريس ذوي 
اضطرابات التوحد

AUD413

أسس التدريب الميداني
Sedu 422

مشروع بحثي في اضطرابات التوحد
AUD425

أخالقيات المهنة
Sedu 423 

اإلعاقة الجسمية 
والصحية

Sedu122

صحة نفسية
EDU 126

الوسائل المساعدة واالجهزة 
التعويضية

Sedu223

إدارة وتخطيط تربوي
EDU316

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU 416 

متطلب جامعة 
متطلب جامعة اختياري

اختياري
متطلب جامعة 

اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
اختياري

كفايات معلم التربية 
الخاصة

Sedu125

التقييم والتشخيص 
في التربية الخاصة 

)1(
Sedu213

التقييم والتشخيص 
في التربية 
الخاصة )2(
Sedu221

اضطرابات 
التوحد في ضوء 

النظريات
AUD312

الوسائل 
المساعدة لذوي 
اضطراب التوحد

AUD411

مبادئ البحث التربوي
EDU 217

علم النفس التربوي 
EDU 226

مدخل إلى اضطرابات 
التوحد

AUD311

التربية الميدانية
EDU424

متطلب جامعة 
اختياري

علم نفس النمو    
EDU 126

متطلب جامعة 
اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

استراتيجيات التدريس   
EDU326 

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية
EDU327

التقويم التربوي    
EDU 417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

اجتياز جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس التربية الخاصة - مسار التــوحـــد 

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

اختيار ساعتين فقط من المقررين التاليين: 

متطلبات الجامعه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

اختيار اربع ساعات من المقررات األتيه:
 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)SALM101( المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع      )ٍِ
)SALM103(   النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(     النظام السياسي في االسالم
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النمو النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu112

اضطرابات 
التواصل

Sedu121

مبادئ تعديل 
السلوك لذوي 

االحتياجات الخاصة
Sedu211

مقدمة في 
تأهيل المعاقين
Sedu222

صعوبات التعلم 
النمائية

led313

دمج ذوي 
االحتياجات 

الخاصة
Sedu 322

االرشاد النفسي 
لذوي االحتياجات 

الخاصة 
Sedu 415

المدخل إلى التربية 
الخاصة

Sedu111

الوسائل السمعية في 
التربية الخاصة
Sedu124

االضطرابات 
السلوكية لدى 

االطفال
Sedu212

الصحة النفسية 
لذوي االحتياجات 

الخاصة
Sedu225

اإلدارة واإلشراف 
في التربية 

الخاصة
Sedu314

مناهج غير 
العاديين  

وا سس بناءها
Sedu 321

قضايا معاصرة فى 
التربية الخاصة

Sed324

التقييم والتشخيص لذوي 
صعوبات التعلم

Led323

صعوبات التعلم 
األكاديمية
Led413

البرامج التدريبية لذوي 
صعوبات التعلم

Led411

قراءات باللغة اإلنجليزية
Sedu 421

مقدمة في التدخل المبكر
Sedu123

توعية المجتمع باإلعاقة
Sedu214

علم وظائف االعضاء لذوي 
االحتياجات الخاصة

Sedu224

مدخل في الموهبة واإلبداع 
والتفوق الخاصة

Sedu315

طرق تدريس ذوي 
صعوبات التعلم

Led412

مشروع بحثي في صعوبات 
التعلم

Led 424

أسس التدريب الميداني
Sedu 422

أخالقيات المهنة
Sedu 423

اإلعاقة الجسمية 
والصحية

Sedu122

مبادئ البحث التربوي
EDU 217

الوسائل المساعدة واالجهزة 
التعويضية

Sedu223

إدارة وتخطيط تربوي
EDU316

اتجاهات حديثة في 
استراتيجيات التدريس

EDU 416 

استراتيجيات التدريس
EDU326

متطلب جامعة 
اختياري

تقنيات التعلم 
ومهارات 
االتصال

EDU 116

متطلب جامعة 
اختياري

كفايات معلم التربية 
الخاصة

Sedu125

التقييم والتشخيص 
في التربية الخاصة 

)1(
Sedu213

التقييم والتشخيص 
في التربية 
الخاصة )2(
Sedu221

صعوبات تعلم في 
ضوء النظريات

Led311

دراسة حالة في 
صعوبات التعلم

Led414

علم النفس التربوي 
EDU 226

صحة نفسية
EDU 216

مدخل إلى صعوبات 
التعلم

Led312

التربية الميدانية
EDU424

متطلب جامعة 
اختياري

علم نفس النمو    
EDU 126

متطلب جامعة 
اختياري

إنتاج ومصادر 
التعلم اإللكترونية

EDU317

صعوبات التعلم في 
القراءة والكتابة

Led325

نظام وسياسة 
التعليم في 

المملكة العربية 
السعودية

EDU 118

المناهج التعليمية
EDU327

التقويم التربوي    
EDU 417

أصول التربية 
اإلسالمية

EDU 117

اجتياز جميع المقررات التربوية EDUمتطلب جامعةمقرر مخصصمتطلب كليةدالله األلوان:

داللة األسهم: بداية السهم متطلب سابق لنهاية السهم

الخطة الدراسية لبكالوريوس التربية الخاصة – مسار صعوبات التعلم

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

م1 م2 م3 م4 م5

م6م7 م8

متطلبات  الجامعة االختيارية)1(:

متطلبات  الجامعة االختيارية)2(:

اختيار ست ساعات فقط من المقررات األتيه:

اختيار ساعتين فقط من المقررين التاليين: 

متطلبات الجامعه االختيارية )3(

)ARAB 101(            مهارات لغوية 
)ARAB103(             التحرير العربي

اختيار اربع ساعات من المقررات األتيه:
 )SOCI 101(   قضايا مجتمعية معاصرة
 )ENG 101(              اللغة اإلنجليزية
 )ENT 101(                 ريادة األعمال
)FCH 101(             األسرة والطفولة

 )HAF 101(         أساسيات الصحة واللياقة
)LHR 101(    األنظمة وحقوق اإلنسان
)VOW 101(             العمل التطوعي

)SALM101( المدخل الي الثقافه االسالميه
)SALM102 االسالم وبناء المجتمع      )ٍِ
)SALM103(   النظام االقتصادي في االسالم
)SALM104(     النظام السياسي في االسالم

متطلب جامعة 
اختياري

متطلب جامعة 
اختياري
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الشروط الخاصة بالقبول في البرنامج 
يشترط  لقبول الطالب المستجد في الجامعة اآلتي  :  

- أن يكون حاصًا على شهادة الثانوية العامة أو  ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها
- أال يكـون قـد مضـى علـى حصولـه على الثانويـة العامـة أو ما يعادلهـا مدة تزيد عـن  خمس سـنوات، ويجوز 

لمجلـس الجامعة  االسـتثناء إذا توفرت أسـباب مقنعة
- أن يكون حسن السيرة والسلوك

- أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة
- أن يكون الئقًا طبيًا

- أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة 
- أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم

- أال يكـون مفصـواًل مـن جامعـة أخرى ألسـباب تأديبيـة أو تعليمية، وإذا اتضح بعـد قبوله أنه سـبق فصله فيعد 
قبولـه ٌملغى مـن تاريخ قبوله

- اليجـوز قبـول الحاصليـن على شـهادة البكالوريوس أو مـا يعادلها للحصـول على بكالوريوس آخـر ، ولمدير 
الجامعة االسـتثناء من ذلكـ

- اليجوز قبول الطالب المسجل لدرجة جامعية أخرى وما دونها سواء في نفس الجامعة أو في غيرها.
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نظام اإلرشاد األكاديمي بالبرنامج   : 
يقـوم نظـام اإلرشـاد األكاديمـي بقسـم التربيـة الخاصـة علـى تقديـم الدعـم واإلرشـاد لطلبة القسـم  سـعيًا 
لاسـتفادة مـن قدراتهـم الذاتيـة ، والعمل علـى تطويـر مهاراتهم ، وتشـجيعهم علـى التميز واإلبـداع األكاديمي 

مـن خـال الوسـائل  التالية : 
إنشاء قاعدة بيانات للطاب.  •

تعريف الطاب بالخطة الدراسية ومتطلبات الجامعة والكلية والقسم .  •

تنظيـم لقـاءات مـع الطـاب الجـدد لتعريفهـم بأهميـة اإلرشـاد األكاديمـي و دور المرشـد األكاديمي في   •
توجيـه الطالـب للتخطيط المسـتقبلي التعليمـي و تعرفهم علـى الحياة الجامعيـة و الخدمـات الداعمة لهم, 
و الموقـع اإللكترونـي للقسـم و  الخطـة الدراسـية و االختبـارات و األعـذار المقبولـة فـي حالـة الغياب و 

الحرمـان واالنقطـاع و الــتأجيل و االعتـذار ، و ذلـك وفـق خطـة مدروسـة تنفـذ في أوقـات محددة .

تنظيم لقاء دوري بين الطاب و أعضاء هيئة التدريس في القسم لتعزيز الثقة بينهم .  •

متابعـة بعـض الحـاالت : الطالب المثالـي , المتميز, المتغيـب , المحـروم , المتعثر دراسـيًا و المتوقع تعثره   •
الزائـر , المحـول, و إحالـة أوراقهـم للجنـة المختصـة لمعالجـة الحالة و تزويـد رئيس القسـم باألسـماء و الحالة  .

متابعة ملفات الطاب المتميزين وحثهم على مواصلة تميزهم وتشجيعهم من خال برامج خاصة بهم.  •
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اللجان التنفيذية القائمة بالقسم 
لجنة الخطط الدراسية:

مهام اللجنة:
وضـع المواصفـات والمعاييـر الازمـة في إعـداد الخطـة والبرنامج الدراسـي بمـا يتوافق مع معاييـر الهيئة  ●

الوطنيـة للتقويم واالعتمـاد األكاديمي .
دراسة الخطة الدراسية للبرنامج وتقويمها وفق المعايير والضوابط  واآلليات ، والتوصية باعتمادها . ●
تطويـر الخطـة والبرنامج الدراسـي ، بدعم ومسـاندة من لجنة الخطـط والبرامج الدراسـية بالكلية للوصول  ●

إلـى خطة عاليـة الجودة .
متابعة مستجدات الخطط والبرامج الدراسية على مستوى الجامعات المحلية والخارجية . ●
المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الخطط والبرامج الدراسية .  ●

لجان الجودة
منسق الجودة 

المهام
حلقة وصل بين فريق الجودة بالوكالة ولجان الجودة بالقسم. ●
رقابة عمل لجان الجودة ومتابعتها. ●
مساعدة اللجان في تنفيذ المهام المرتبطة بتنفيذ ممارسات الجودة بالقسم. ●
مساعدة اللجان في تنسيق ملفات المعايير بالقسم. ●

التنسيق بين أعضاء اللجان من الرجال والنساء ●
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مهام اللجان

أواًل لجنــة معاييــر إدارة الجــودة : وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار األول والثانــي والثالــث  ●
مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .

ثانيــًا: لجنــة معاييــر جــودة التعليــم والتعلــم، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ  ممارســات المعيــار الرابــع مــن  ●

معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بهــا .. 

ثالثــًا: لجنــة معاييــر دعــم تعليــم الطلبــة، وتختــص بمتابعة تنفيــذ ممارســات المعيــار الخامس، والســادس  ●

مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفير الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها . 

رابعــًا: لجنــة معاييــر البنيــة التحتيــة المســاندة، وتختــص بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار الســابع،  ●

ــواهد  ــر الش ــي وتوفي ــاد األكاديم ــم واالعتم ــة للتقوي ــة الوطني ــر الهيئ ــن معايي ــع م ــن، والتاس والثام

ــا . ــة المرتبطــة به واألدل

خامســًا: لجنــة معاييــر خدمــة المجتمــع، وتختــص   بمتابعــة تنفيــذ ممارســات المعيــار العاشــر، والحادي  ●

عشــر مــن معاييــر الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي وتوفيــر الشــواهد واألدلــة المرتبطــة بها .

 
 –
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لجنة اإلرشاد األكاديمي:  
مهام اللجنة:

المشــاركة فــي أســبوع اإلرشــاد األكاديمــي فــي بدايــة كل فصــل دراســي ، واســتقبال مشــكات الطــاب  ●
األكاديميــة المتعلقــة بعمليــات تســجيل المقــررات خــال الفتــرة المخصصــة لذلك .

إقامة يوم التهيئة في بداية كل فصل دراسي لطاب المستوى األول . ●
المشــاركة فــي أســبوع التثقيــف األكاديمــي فــي بدايــة كل فصــل دراســي بعــد االنتهــاء مــن فعاليــات  ●

أســبوع اإلرشــاد األكاديمــي .
إقامة ورش العمل الداعمة للتحصيل واإلنجاز األكاديمي للطاب .  ●
تنفيــذ مهــام اإلرشــاد والحقــوق الطابيــة بالقســم مــن خــال أعضــاء الوحــدة تحقيًقــا لمعاييــر الجــودة  ●

 . ومؤشراتها
توزيع النماذج الازمة إلنجاز مهام اإلرشاد والحقوق الطابية على المرشدين األكاديميين . ●
ــا  ● ــم ورفعه ــي تواجهه ــكات الت ــّل المش ــن وح ــدين األكاديميي ــع المرش ــدة م ــؤول الوح ــل مس تواص

ــؤولة . ــات المس للجه
توزيع المرشدين األكاديميين على الطاب . ●
تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام اإلرشاد والحقوق الطابية. ●
توزيع المطويات اإلرشادية على الطاب . ●
تصميم مطويات توعوية وتثقيفية . ●
متابعة تسجيل جداول الطاب وتحديد الساعات وفًقا للخطة الدراسية . ●
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متابعة مهام المرشد األكاديمي . ●
تقديم تقارير دورية عن أعمال الوحدة بالقسم إلى وحدة اإلرشاد بالكلية . ●

لجنة المعادالت:
مهام اللجنة:

إعداد معادالت الطاب المحولين من خارج الجامعة لقسم اللغة العربية. ●
إعداد معادالت الطاب المحولين من كليات أخرى في الجامعة لقسم اللغة العربية. ●
إعداد معادالت الطاب المحولين من قسم آخر في كلية التربية لقسم اللغة العربية . ●
إعــداد معــادالت لمــواد اللغــة العربيــة العامــة للطــاب المحوليــن مــن خــارج الجامعــة أو مــن كليــة  ●

أخــرى بالجامعــة ألقســام أخــرى بكليــة التربيــة .

لجنة الجداول الدراسية واالختبارات :
مهام اللجنة:

 إعداد الجداول الدراسية للقسم . ●
إعداد جداول االختبارات النهائية و جداول اللجان لاختبارات النهائية. ●
 متابعة مشرفات الشبكة و التبليغ في حال عجز عن تغطيتها .  ●
اختيار مقر آمن  مناسب  للجنة وتجهيزها بما يلزم من األجهزة واألدوات واألوراق. ●
ــة  ● ــل بداي ــك قب ــا وذل ــع عليه ــام والتوقي ــذه المه ــجيل ه ــق وتس ــاء الفري ــى أعض ــام عل ــع المه توزي

ــات . االمتحان
رفع تقرير بالتكليفات السابقة إلى الجهات األعلى . ●
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ــة  ● ــى يســتطيع الســادة الزمــاء أعضــاء هيئ ــا بوضــوح حت ــم إعانه ــد محــددة يت ــي مواعي التواجــد ف
ــر. ــئلة بيس ــليم أوراق األس ــس تس التدري

حصر المقررات ومطالبة األقسام بامتحانات المقررات المختلفة . ●
ــل  ● ــات قب ــة البيان ــا كاف ــا عليه ــت كاٍف موضًح ــة بوق ــررات المختلف ــة للمق ــات اإلجاب ــتام كراس اس

ــت كاٍف . ــان بوق االمتح
إعداد البيانات اإلحصائية بعدد طاب كل مقرر . ●
حصر الطاب الذين سيتقدمون لامتحان في كل مقرر على حدة، كشوف الغياب والحضور . ●
قيادة فريق العمل ومتابعة تنفيذ مهام سير االمتحان والرصد وعمل تقرير يومي  . ●
اإلعان عن أيام فتح الكونترول غير أيام االمتحان لتحقيق سرعة اإلنجاز. ●
التعاون مع فريق اإلشراف العام والمراجعة الداخلية لتنفيذ المهام المطلوبة . ●
التعاون مع رؤساء األقسام والحصول على دعمهم المطلوب النتظام سير االختبارات . ●
استيفاء التقارير المطلوبة وتسليمها للمتخصصين في موعدها مع االحتفاظ بنسخة منها . ●
تســليم أظــرف أوراق االمتحــان التــي تــم إعدادهــا وإغاقهــا بواســطة منســق المقــرر لرؤســاء اللجــان  ●

وذلــك قبــل بــدء االمتحــان بوقــٍت كاٍف.
فــي حــال تخلــف عضــو هيئــة التدريــس المســؤول عــن القاعــة لظــروف خارجــة عــن إرادتــه يقــوم  ●

ــه. رئيــس الكونتــرول بتكليــف المراقــب االحتياطــي ليحــل محل
ملء استمارة التقرير اليومي عن سير االمتحانات . ●
المرور على لجان االمتحان المسؤول عنها للتأكد من حسن سير أعمال االمتحانات . ●



27

كلية التربية بالمجمعة

الدليل التعريفي

استام أوارق اإلجابة بعد انتهاء االمتحان من رؤساء اللجان . ●
ــى مــا ينبغــي أن ُيســلمه أســتاذ المــادة معتمــًدا مــن رئيــس  ● ــة بعــد الحصــول عل اســتام أوراق اإلجاب

ــج . ــة النتائ ــة  ،إحصائي ــة الداخلي ــر المراجع ــج الطــاب، تقري قســمه مــن نتائ
تســليم كراســات اإلجابــة لمنســق المقــرر بعــد أن يــدون عليهــا اســم المصحــح وعــدد األوراق ، وتاريــخ  ●

التســليم وميعــاد االســتام وذلــك فــي ســجات تعدهــا إدارة الكليــة وفًقــا للنمــوذج المعــد لذلــك .
اســتام أوارق االجابــة بعــد اســتيفائها كافــة األركان)الورقــة مصححــة بالكامــل ، الدرجــات موزعــة  ●

داخــل وخــارج الكراســة، وجــود توقيــع لجنــة المصححيــن .
استام نموذج اإلجابة لكل مقرر دراسي. ●
متابعة إدخال أعضاء هيئة التدريس للدرجات. ●
استام صورة كشوف الدرجات النهائية بعد اعتمادها من رئيس القسم.  ●
ــن  ● ــتخرج م ــادة المس ــف الم ــع كش ــة م ــات اإلجاب ــاب بكراس ــات الط ــة درج ــة لمطابق ــم المراجع تت

ــة. ــت النتيج ــل تثبي ــي قب ــب اآلل الحاس

لجنة االنشطة الطالبية :  
مهام اللجنة:

اإلشراف العام على األنشطة غير الصفية في القسم . ●
وضع خطة لنشاط اللجنة خال الفصل الدراسي ومتابعة تنفيذها . ●
إعداد التقارير الدورية والنهائية عن اللجنة . ●
رفــع روح التنافــس الشــريف بيــن الطــاب وذلــك باشــراكهم فــي النشــاط واقامــة المســابقات العلميــة  ●

بينهــم التــي تســاعد علــي تقويــة العاقــات االجتماعيــة بزمائهــم وأســاتذتهم ومجتمعهــم .
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اكتشاف مواهب الطاب ، وتنميتها وتوظيف طاقاتهم اإلبداعية فيما هو مثمر ونافع . ●
إكســاب الطــاب معــارف ومهــارات إضافيــة، وغــرس العديــد مــن القيــم النبيلــة والســلوكيات اإليجابية  ●

ــهم . في نفوس
تنميــة الحــس الوطنــي لــدى الطــاب مــن خــال ربطهــم بمنجــزات الوطــن وتعريفهــم بهــا، وتأكيــد  ●

انتمائهــم إليــه .

لجنة دعم الطالب:
مهام اللجنة:

 تقديم الدعم للطالب من خال زيادة وعي وإدراك الطاب بمسؤولياتهم األكاديمية ●
تشــجيع الطــاب علــى بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي حــل المشــكات األكاديميــة والشــخصية)اجتماعية  ●

أو نفســية(التي تقــف دون تحقيقهــم ألهدافهــم التعليميــة .

  لجنة القياس والتقويم :
مهام اللجنة:

ــة  ● ــق الخط ــير وف ــط والس ــة الضب ــان درج ــمل بي ــارات ، يش ــير االختب ــن س ــي ع ــر يوم ــداد تقري إع
ــة  ــل وقــت كاٍف ، مطابق ــن قب ــي موعــده ، حضــور المراقبي ــار ف ــة كل اختب ــة ونهاي ــة . بداي المطلوب
أوراق األســئلة للمواصفــات الفنيــة المعمــول بهــا ،مــلء كشــف حضــور وغيــاب الطــاب ،المخالفــات 

ــخ. ــاالت الغش...ال وح
رصــد نمــاذج تقييــم االختبــارات لمقــررات القســم للفصــل الدراســي المعنــي. ســواء تعلقــت بمــا هــو  ●

خــاص منهــا لفتــرة  قبــل االختبــارات ،أو اثنائهــا ، أو بعــد االختبــارات.
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ــب  ● ــز الجوان ــا فــي تعزي ــا , لاســتفادة منه ــة , وتحليله ــاس المختلف ــق أدوات القي ــى تطبي اإلشــراف عل
ــدت( ــلبية) إن وج ــب الس ــة الجوان ــة , ومعالج اإليجابي

تحليــل نتائــج اختبــارات المقــررات الدراســية الفصليــة والنهائيــة ، وتقديــم بعــض المؤشــرات اإلحصائية  ●
ــة  ــدى مائم ــئلة , وم ــة األس ــار و صعوب ــع االختب ــروط وض ــر ش ــدى توف ــل م ــار , مث ــودة االختب لج

األســئلة التــي يســتخدمها لقيــاس تحصيــل الطــاب األكاديمــي. 
إعداد تقرير تفصيلي بنتائج الطالبات وإعداد إحصائية إجمالية بذلك. ●

لجنة  الخريجين:
مهام اللجنة:

بناء قاعدة بيانات ومعلومات ، تهتم بالخريجين والتواصل معهم. ●
توسيع سبل التواصل مع الخريجين وتنظيم لقاءات دورية وأنشطة اجتماعية مميزة. ●
إطاع الخريجين على ما يستجد في النواحي األكاديمية والبحثية داخل الكلية. ●
تكوين قاعد المستفيدين ) أرباب العمل (. ●
استطاع آراء الخريجين والمستفيدين. ●
مشاركة الخريجين باألنشطة الاصفية. ●
إنشاء فرع لرابطة الخريجين على الشبكة العنكبوتية )نادي الخريجين اإللكتروني (. ●
توثيق العاقة مع الخريجين لاستفادة من خبراتهم في تطوير الخطط األكاديمية والبحثية والتدريبية. ●
ــل  ● ــوق العم ــاالت س ــح مج ــعي لفت ــة والس ــي الجامع ــو خريج ــال نح ــاب األعم ــات أصح ــاس اتجاه قي

ــج. للخري
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مصادر التعلم بالقسم : 
مكتبة القسم  -

القاعات الدراسية المجهزة بالمنصات االلكترونية .  -
الدوريات والمجات المتخصصة بقضايا ذوي االحتياجات الخاصة .  -
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هاتف  مكتب رئيس القسم :0164043565
منسقة القسم  بتربية المجمعة :  0164043592
منسقة القسم بتربية الزلفـــي: 0164043891

se.cem@mu.edu.sa )بريد الكتروني )قسم الطاب
dse.cem@mu.edu.sa: )بريد الكتروني )قسم الطالبات
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