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 الدراسيّ  الذي يُقّدم ضمنه المقّررالبرنامج  لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
ومجاالته  ومفهوم تحليل المنهج ، وأغراض تقويمه ، ونماذج تقويم المنهجللمنهج بصفة عامة ومعايير بنائه  ، يتناول هذا المقرر المفاهيم األساسية 

، وأسسسسسسق التقويم اللسسسسسليم للمنهج ، ومواصسسسسسفات مناهج ذوا االوتيااات الخاصسسسسسة وخبوات عملية تقويمهاا باهجسسسسسا ة  ل  تحليل المنهج لف ات 
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ة مختلفة من ذوا االوتيااات الخاصسسة من ويف  للسسفته وأهدا ه ومحتواو ونواتجه ، وتحليل الوتأل واألناسسبة التربوية من ويف ترامتها للفللسسف
 واألهداف ، وتنميتها للتفوير والقيم واالتجاهاتا

 ثالثاً: أهداف المقّرر
 يتوقع بعد اهنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح البالأل قادراً عل  أن : 

 واألسق التي يقوم عليها ، واألساليأل المختلفة  ي بناء المنهجا المنهجمفهوم  يحدد ا1
 االوتيااات الخاصةا يارح متبلبات ومواصفات تصميم مناهج ذوا ا2
 يُعرف أساليأل توييف وتعديل مناهج ذوا االوتيااات الخاصةا ا3
 معن  تحليل وتقويم المنهج ويميز بينهماا  يارح  ا4
 يلتخدم أسق تحليل المنهج وتقويمها  ا5
 ومعاييروايحدد خبوات عملية تقويم المنهج وتحليله  ا6
 .عرف نماذج تقويم المنهج وتحليلها  ي ا7
 ذوا االوتيااات الخاصةاونماذاه  ي تقويم منهج كل   ة من التقويم وأدواته  ستراتيجيات يعدد  ا8
 او ق نظريات تحليل المنهج   ة من ذوا االوتيااات الخاصةحلل مناهج كل ي ا9

 مناهج ذوا االوتيااات الخاصةا يلتخلص العوامل التي تلهم  ي اودة  ا10
 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 
(الجانأل النظرّا:       ) الموجوعات التي يغبيها المقرر   

تلللل 
 الموجوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموجوعات

 األول 1
مفهوم المنهج واألسسسسسسسسسسسق التي يقوم عليها ، واألسسسسسسسسسسسق التي يقوم عليها ، واألسسسسسسسسسسساليأل المختلفة  ي بناء 

 االمنهج

 الثاني 2
متبلبات ومواصسسسسسسفات تصسسسسسسميم مناهج ذوا عناصسسسسسسر المنهج  ي التربية الخاصسسسسسسة ومجاالته األسسسسسسساسسسسسسسية ، 

 االوتيااات الخاصةا 

 الثالف 3
 منهج تحليل المحتوى وااراءاته ا

 مفهوم تحليل المنهج وتقويمه ، وأهدا ه و اراءاتها

 االاتماعية والليوولواية  ي تحليل المنهج وتقويمها  األسق الفللفية والتربوية و  الرابع 4
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 الجدول الزمنّي لتقييم البلبة  ي المقّرر خالل الفصل الدراسيّ   -سادًسا

 الدراة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
دراة  نلبة الدراة  ل 
 التقييم النهائي

%20 20 األسبوع الثاني عار بحف 1  
%20 20 طوال الفصل المااركة داخل القاعة 2  
1اختبار تحريرا  3 اللابعاألسبوع    10 10%  
2اختبار تحريرا  4 عار الخامقاألسبوع    10 10%  
%40 40 األسبوع اللادس عار اختبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 

 : مصادر التعلُّمسابًعا

 يلي:)اسم المؤلِّف، سنة النار، عنوان الوتاب، المحقِّق  ن ُواد، الببعة، موان النار، الناشر(ُتوتأل َوْ ق ما  •
 س  الوتاب أو الوتأل المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (ا1

 ، تحليل محتوى المنهج  ي العلوم االنلانيةا عمان ، دار المليرة للبباعة والنارا 2012محمد ، وائل عبد اهلل ،  ا1

 خبوات وعناصر تحليل المنهج الخامق 5

 استراتيجيات تحليل المنهج وأدواتها  اللادس 6

 اهختبار الدورا األول اللابع 7

 العوامل التي تلهم  ي اودة مناهج التربية الخاصةا  الثامن 8

 اعقلياً تحليل نماذج لمناهج المعاقين  التاسع 9

 تحليل نماذج لمناهج المعاقين بصرياًا العاشر 10

 تحليل نماذج لمناهج المعاقين سمعياًا الحادا عار 11

 صعوبات التعلم تحليل نماذج لمناهج ذوا  الثاني عار 12

 تحليل نماذج لمناهج المعاقين البالب التووديينا الثالف عار 13

 لموهوبين والمتفوقينهثرائية لاتحليل نماذج للمناهج  الرابع عار 14

 اهختبار الدورا الثاني الخامق عار 15
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 ، التربية الخاصة : برامجها وموونات مناهجها ، عمان ، موتبة الفالح للنار والتوزيعا 2010عبد العزيز سليمان،  الدغيم ، ا2
 س  المرااسع األسساسّية  ي تدريق المقّررا2
 ، تحليل مضمون المناهج المدرسية ، عمان ، دار صفاء للبباعة والنارا 2011عبد اهلل ، ، الهاشمي  ا1
 ، تحليل المناهج وتقويمها ونقدها ، القاهرة ، مؤسلة الوراق للنار والتوزيعا2002،  ومزة ، عزمي أومد ا2
 ، المناهج واألساليأل  ي التربية الخاصة ، عمان ، موتبة الفالح للنار والتوزيعا 2013البلبامي ، غانم ااسر ،  ا3
 دار اليازورا العلميةا ، المناهج واألساليأل  ي التربية الخاصة ، عمان ، 2013سالمة ، عبد الحا ظ ،  ا4

 س  الوتأل والمرااع الموص  بهاا3
 ، مناهج وأساليأل التدريق  ي التربية الخاصة ، عمان ، دار اليازورا العلميةا 2011النمر ، عصام ،  ا1
 وأساليأل تدريلها ، عمان ، دار صفاء للنار والتوزيعا برامج التربية الخاصة ومناهجها ،  2010عبيد ، ماادة بهاء الدين الليد ،  ا2
 توييف المناهج للبلبة ذوا االوتيااات الخاصة ، عمان  ، دار المليرةا ، ( 2010)وا ظ ببرس ببرس، ا3
ن ، ، مناهج وأساليأل التدريق  ي التربية الخاصة : دليل عملي  ل  تربية وتدريأل األطفال المعوقين ، عما 2007الخبيأل ، امال ،  ا4

 موتبة الفالح للنار والتوزيعا
، برامج التربية الخاصة ومناهجها بين  2006اللعيد ، سعيد محمد ؛ عبد الوهاب ،  اطمة محمد ؛ عبد القادر ، عبد القادر محمد  ،  ا5

 الفور والتببيق والتبوير ، القاهرة ، عالم الوتألا
 )اهنترنت(ااا  لخاس  مواد الّتعلم اهلوترونية ومواقع الابوة العنوبوتّية 4
 http://www.gulfnet.ws/vb/index.php      منتديات شبوة الخليج لذوا الحااات الخاصة ا1
 http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm        ملتق  التربية الخاصة ا2
 http://www.moe.gov.sa/se/index.htm       األمانة العامة للتربية الخاصة ا3
 http://www.ksu.edu.sa/colleges/edu/spesldept.htmاللعودية كلية التربية  -اامعة الملك سعود  ا4
 http://www.fedu.uaeu.acae/se/index.html  اامعة اهمارات العربية المتحدةقلم التربية الخاصة ا5
 http://www.ju.edu.jo/faculties/post/studyplans/52.html   قلم التربية الخاصة     الجامعة األردنية ا6
 المعلومات المتاوة عل  شبوة االنترنت من خالل اشتراكات الجامعة  ي عدد من المواقع التعليميةاقواعد  باهجا ة  ل  ا7

 http://www.ac-knowledge.net/taibah/ 

 المدمجة أو المعايير المهنية أو اللوائح التنظيمية الفنّية(ا)مثل: البرامج التي تعتمد عل  الحاسأل اآللي أو األقراص  س  مواد تعلُّم ُأخرى5
 

 المناهج والوتأل الدراسية لبرامج ذوا االوتيااات الخاصة  ي المملوة العربية اللعوديةا ا1
 عل  األقراص الممغنبةا  البرامج التعليمية الخاصة بالتربية الخاصة ا2
 األ الم التعليمية المدمجة ا ا3
 االخاصة عبر شبوة االنترنتبرامج ذوا االوتيااات  ا4
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