
 

1 

 ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم رشادإ
Counseling for Individuals with Special Needs and their Families 

 

 
 البيانات الأكاديمية

 الكلية : التربية القسم : التربية الخاصة

ssheikh@taibahu.edu.sa :  الاكاديميالبريد مساعداستاذ    الدرجة العلمية : 

 البيانات الشخصية

Dr. Solaiman Ragab Sayedahmad 
ElSheikh 

الإنجليزي الاسم :  
حمد أسليمان رجب سيدد. 

 محمد الشيخ
العربي الاسم :  

drsolaiman@fedu.bu.edu.eg  :  الجوال : 00966562721951  الإلكترونيالبريد 

 رابط الموقع االلكتروني جامعة طيبة رابط الموقع االلكتروني جامعة بنــهـا

 ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم رشادإ
 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه

 المتطلّب

 المصاحب

 

 المتطلّب

 السابق

 

المستوى 

 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات

الوحدات 

 المعتَمدة
 اسم المقّرر

رقم المقّرر 

 ورمزه
 نظريّ  عمليّ 

 الثالث - -

 205خصص  ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهمإرشاد 3 2 2

2 2 3 
Counseling for  

Individuals with Special 
Needs and their Families 

SPED205 

 الدراسيّ  البرنامج الذي يُقّدم ضمنه المقّرر لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر

 الخاصة بكالوريوس التربية اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
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دوارهم أ، التوجيه ، احتياجات غير العاديين ،اإلرشاد)  وأسرهمالنفسي لذوي االحتياجات الخاصة  اإلرشادتعريف الدارسين بمفاهيم إلىيهدف المقرر 
الفردي  والجمعي في مساعدة  اإلرشادهمية أسرهم ،و ألخدمة  لذوي االحتياجات الخاصة و  اإلرشادواستخدام نظريات ، ، المشكالت االسرية( 

 اإلعاقةاالحتياجات الخاصة على تقبل  يذو األفرادسر أومعرفة كيفية مساعدة ، والتعايش معها  اإلعاقةاالحتياجات الخاصة على تقبل  ذوياألفراد
 ع المجتمع . مبنائهم والتكيف أوالعمل على استغالل قدرات 

 

 ثالثاً: أهداف المقّرر
 :بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادراً على أنيتوقع 
 .(التوجيه النفسيو ، اإلرشاد،  ذوي االحتياجات الخاصةاألفرادف مفاهيم )يعر   .1
 .غير العادييناألفرادالسلوكية ، المباشر ، غير المباشر ، التحليلية  في مساعدة  اإلرشاديطبق نظريات  .2
 .سرهمألذوي االحتياجات الخاصة و  يةاإلرشاديعدد الحاجات  .3
 .سرهمألذوي االحتياجات الخاصة و  يةاإلرشادالخدمات  يحكم على .4
 .ومسلمات إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة وأسرهميستنتج مبادئ  .5
 لذوي االحتياجات الخاصة. سريةأليستنبط كيفية دعم البرامج ا .6

 

 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

 ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (الجانب النظرّي:        •

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 األول 1
، بصفة عامة اإلرشاد: مفهوم اإلرشادمقدمة في ذوي االحتياجات الخاصة : إرشادالقسم األول : 

 .دواعيهوإرشاد ذوى االحتياجات الخاصة : أهميته ، وأهدافه ، 

 الثاني 2
ذوى االحتياجات الخاصددددة ، إعدادؤ ومههالته ، وخصددددائصدددده الشددددخصددددية والمهنية ، وأدوارؤ في شددددد مر 

 .مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة

 الثالث 3
االجتماعي  اإلرشدداد -العالجي اإلرشدداد -الصددحي  اإلرشدداد:مجاالت إرشدداد ذوى االحتياجات الخاصددة

 .التأهيل وإعادة التأهيل لذوى االحتياجات الخاصة  -والترفيهي 

 الرابع 4
 :نظريات إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة

 أ.  نظرية التحليل النفسي .     ب.  النظرية السلوكية.

 المتمركز حول الشخص .       اإلرشادج.  نظرية روجرز في  الخامس 5
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 يغطيها المقرر () الموضوعات التي الجانب العملّي  •

 السلوكي.                    االنفعاليالعقالني  اإلرشادهد. نظرية .                  د.  النظرية المعرفية

 السادس 6
 عض فئات ذوي االحتياجات الخاصة :برشادإ

 صعوبات التعلم . ذوي  إرشاد .أ
 العقلية. اإلعاقةالنفسي لذوي  اإلرشاد .ب السابع 7

 السمعية. اإلعاقةذوي  إرشاد .ج الثامن 8

 التاسع 9
 البصرية. اإلعاقةذوي  إرشاد .د

 لموهوبين والمتفوقين.اإرشاد هد.     

 العاشر 10
خصدددائص أسدددر ذوى االحتياجات الخاصدددة ،  القسدددم الثاني : إرشددداد أسدددر ذوي االحتياجات الخاصدددة : 

العوامل التي تهثر على اتجاهات األسددددرة نحو ذوى االحتياجات الخاصددددة ، اختالل النسددددق األسددددرى في 
 المعاقين.أسر 

 الحادي عشر 11
؛ والعوامل المهثرة فيها ، مراحل مواجهة األسدددرة  إزاء اإلعاقة أسدددر ذوى االحتياجات الخاصدددةردود فعل 

 الكتشاف إعاقة الطفل ، استراتيجيات التغلب على ردود الفعل المرتبطة بإعاقة الطفل.

 الثاني عشر 12
الطفل المعاق ، احتياجات الوالدين ، احتياجات  أسددر ذوى االحتياجات الخاصددة :  احتياجاتحاجات 

 اإلخوة العاديين ، استراتيجيات إشباع حاجات أسر ذوى االحتياجات الخاصة.

 الثالث عشر 13
أسر ذوى االحتياجات الخاصة : مفهوم الضغوط ، مصادر الضغوط لدى أسر تي تواجهها ضغوط الال

 الضغوط لذوى االحتياجات الخاصة.ذوى االحتياجات الخاصة ، استراتيجيات مواجهة 

 الرابع عشر 14
الدعم والمسددداندة االجتماعية ألسدددر ذوى االحتياجات الخاصدددة: مفهوم المسددداندة االجتماعية ، مصدددادر 
المسدددداندة االجتماعية ، أشددددكال الدعم والمسدددداندة االجتماعية ، خدمات الدعم والمسدددداندة االجتماعية 

 ألسر ذوى االحتياجات الخاصة.

 الخامس عشر 15
بناء شددراكة أسددرية مع األخصددائيين في مجال التربية الخاصددة : التعاون بين األسددرة واألخصددائيين ، أهمية 
الشددراكة األسددرية مع األخصددائيين ، قصددور التعاون بين األسددرة واألخصددائيين ، اسددتراتيجيات بناء شددراكة 

 أسرية مع األخصائيين.
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 قائمة الموضوعات األسبوع المحّدد له الموضوعات

ية لعينات من فئات ذوي االحتياجات الخاصددددة اإلرشددددادتدريب للكشددددف عن الحاجات  األول 1
 باستخدام أدوات جمع المعلومات . 

ضوء ية والعالجية الفعالة مع ذوى االحتياجات الخاصة في اإلرشادعرض لبعض البرامج  الثاني 2
 .التراث العالمي

 التدريب على إعداد برنامج إرشادي إلحدى فئات ذوي االحتياجات الخاصة. الثالث 3

ية والعالجية الالزمة لذوى اإلرشدددددددددادالنفسدددددددددي والبرامج  اإلرشدددددددددادتطبيق اسدددددددددتراتيجيات  الرابع 4
  .االحتياجات الخاصة

 الخاصة بإعاقة الطفل.استقصاء ردود أفعال أسر ذوي االحتياجات الخاص  الخامس 5

 استقصاء مشكالت أسر ذوي االحتياجات الخاصة. السادس 6

 استقصاء احتياجات أسرة الطفل المعاق . السابع 7

 ية ألولياء أمور ذوى االحتياجات الخاصة اإلرشادالبرامج  الثامن 8

 التدريب على كيفية اعداد ادوات التوعية التاسع 9

 اعداد نشرات لتوعية ومساعدة االسرالتدريب على  العاشر 10

 الحادي عشر 11

 تدريب الوالدين للتعامل مع إعاقة الطفل : 

أهداف تدريب أولياء أمور ذوى االحتياجات الخاصة ، مبررات تدريب أسر ذوى 
 االحتياجات الخاصة.

 الخاصة .مشاركة أسر ذوى االحتياجات الخاصة في برامج تأهيل ذوى االحتياجات  الثاني عشر 12

 التدريب السلوكي للوالدين ، طرق تدريب أولياء أمور ذوى االحتياجات الخاصة . الثالث عشر 13
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 الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ   خامساً : •

التقييمنوع  التقييم  الدرجة األسبوع المحدد له 
إلىنسبة الدرجة   

 درجة التقييم النهائي
%20 20 األسبوع الثاني عشر تدريبات تطبيقية 1  
%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  
1اختبار تحريري  3 السابعاألسبوع    10 10%  
2اختبار تحريري  4 عشر الخامساألسبوع    10 10%  
نهاية الفصل )النظرية(اختبار  5 %40 40 األسبوع السادس عشر   

 : مصادر التعلُّمخامساً 

 كتب َوْفق ما يلي:)اسم المهل ف، سنة النشر، عنوان الكتاب، المحق ق إن و جد، الطبعة، مكان النشر، الناشر(ت   •
 د  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1

 للنشر والتوزيع.دار الفكر ،  عمان ،  3رشاد اسر ذوي االحتياجات الخاصة ، طإ، 2012يحيى ، خولة ،  .1
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان  ، إرشاد ذوى الحاجات الخاصة وأسرهم ،  2007،  طرس ، بطرس حافظ ب .2

 د  المراجدع األسداسّية في تدريس المقّرر.2
 ، القاهرة ، عالم الكتب. 2االحتياجات الخاصة وأسرهم ، ط ، إرشاد ذوي 2014القريطي ، عبد المطلب أمين ،  .1
 دار الفكر العربي. ، القاهرة  ، اإلرشاد النفسي لذوي االحتياجات الخاصة،  2009،  عبد اهلل ، سهير محمود أمين .2
 دار الثقافة للنشر والتوزيع . ، القاهرة  ،  إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة،  2008، عبد العزيز ، سعيد جمال  .3

 د  الكتب والمراجع الموصى بها.3
مكتبة زهراء  ، اإلرشاد النفسي لذوي االحتياجات الخاصة ، القاهرة ، 2014، نمر ؛ شاش سهير محمد ؛ عواد ، عصامعبد المعطي ، حسن مصطفى  .1

 .الشرق
 ، ذوي االحتياجات الخاصة : التعرف عليهم وإرشادهم ، القاهرة ، دار المناهج للنشر والتوزيع. 2011النوابسة ، فاطمة ،  .2
 .دار الفكر العربي، القاهرة  ، اإلرشاد األسرى للطفل المعوق ،  2003، كفافى ، عالء الدين  .3

 الرابع عشر 14
بناء الخطة الفردية لخدمة أسر ذوى االحتياجات الخاصة : أساسيات مشاركة األسرة 

 في بناء الخطة الفردية للطفل.  

 الخامس عشر 15
لالضددددددددطرابات النفسددددددددية ألفراد أسددددددددر ذوى االحتياجات الخاصددددددددة : المداخل العالجية 

اسددددتقصدددداء أهم االضددددطرابات النفسددددية واالنفعالية في أسددددر ذوى االحتياجات الخاصددددة ، 
 مداخل العالج الفردي ، العالج الجماعي.

http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8
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 ارشاد  ذوي االحتياجات الخاصة ، المدينة المنورة دار الزمان. ،  2000،  الالال ، صائب ؛ فخر الدين ، جنيد  .4
 ،مدينة الشارقة للخدمات االنسانية.  العمل مع اسرة الطفل المعاق ،  1995، جمال الخطيب ،  .5
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