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

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة
 

 ثانياً: وصف المقّرر 
و أما المصييحلحات والمهرتات الئيياوعة والممييتخدمة في تعريف الدارسيييب بالمهاميا المتعلقة بيوا االيتياتات الخاصيية إلىيهدف المقرر الحالي 

حات ميدان التربية الخاصة باللغة االنجليزية ، و مع مختلف فئات ذوا االيتياتات الخاصة ، وتمكيب الدارسيب مب قراءة وكتابة  كلمات ومصحل
 النص اإلنجليزا.إلىالخاصة ومعرفة الهروق في المصحلحات والمهاميا واستخدامها بئكل صحيح ، والترتمة مب و ونصوص في مجال التربية 

 ثانياً: أمداف المقرر:
 :يتوقع بعد االنتهاء مب تراسة ميا المقرر أن يصبح الحالب قاتراً على أن

http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8
http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/SiteEmployee.aspx?ID=ssheikh
http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8


 

2 

 أما المصحلحات الئاوعة والمهاميا الممتخدمة في ميدان التربية الخاصة بصهة عامة. يعدت .1
 المختلهة. اإلعاقاتيمتخدم أما المصحلحات الئاوعة والمهاميا الممتخدمة في ميدان  .2
 في مجال التربية الخاصة بئكل صحيح.يكتب نصاً  .3
 في مجال التربية الخاصة. يمتنتج المعلومات المنئورة  في المقاالت والدوريات األتنبية .4
 النص األتنبي في ميدان التربية الخاصة.وإلى للغة العربية مب  يترتا نصاً  .5

 

 رابعاً: مهرتات المقّرر الدراسيّ 

 ) الموضوعات التي يغحيها المقرر (الجانب النظرّا:        •

 
 

 الجدول الزمنّي لتقييا الحلبة في المقّرر خالل الهصل الدراسيّ   خاممًا: •
إلىنمبة الدرتة  الدرتة األسبوع المحدت له نوع التقييا التقييا  

تململ 
 الموضوعات

 األسبوع
 المحّدت له

 قاومة الموضوعات

 ومتحلباته مناقئة المقرر االول 1
 المصحلحات شاوعة االستخدام في التربية الخاصة الثاني 2
 مهاميا التربية الخاصة باللغة االنجليزية الثالث 3
 العقلية باللغة االنجليزية اإلعاقةمهاميا  الرابع 4
 مهاميا اإلعاقات الحمية باللغة االنجليزية  الخامس 5
 مهاميا اإلعاقات الحركية باللغة االنجليزية  الماتس 6

 اإلختبار الدورا األول  المابع 7
 مهاميا اضحرابات التواصل ، باللغة االنجليزية 

 اإلعاقات النماوية باللغة االنجليزية و اضحرابات الملوك   مهاميا  الثامب 8
 مهاميا التهوق والمومبة باللغة االنجليزية  التاسع 9

 مهاميا التقييا والتئخيص، تعديل الملوك باللغة االنجليزية   العاشر 10
 قراءة مصحلحات ونصوص باللغة االنجليزية   الحاتا عئر 11
 قراءة مصحلحات ونصوص باللغة االنجليزية   الثاني عئر 12
 كتابة مصحلحات ونصوص باللغة االنجليزية   الثالث عئر 13
 ترتمة مصحلحات ونصوص باللغة االنجليزية   الرابع عئر 14

 مراتعة عامة -اإلختبار الدورا الثاني  الخامس عئر 15
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 ترتة التقييا النهاوي
%20 20 األسبوع الثاني عئر تدريبات تحبيقية 1  
01 طوال الهصل تماريب وواتبات 2  01%  
%10 10 طوال الهصل المئاركة تاخل القاعة 3  
1اختبار تحريرا  4 المابعاألسبوع    10 10%  
2اختبار تحريرا  5 عئر الخامساألسبوع    10 10%  
%40 40 األسبوع الماتس عئر اختبار نهاية الهصل )النظرية( 6  

 
 : مصاتر التعلُّااتسً سا

 ُتكتب َوْفق ما يلي:)اسا المؤلِّف، سنة النئر، عنوان الكتاب، المحقِّق إن ُوتد، الحبعة، مكان النئر، الناشر( •
 ي  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عب اثنيب (.1

 .تار الزمراء ،الرياض  ،قراءات –التربية الخاصة مصحلحات ونصوص باإلنجليزية في ،2012،  الجالمدة ، فوزية عبد اهلل .1

2. Mohamed,Adel Abdulla , 2006, An Introduction to Special Education; Texts , Terms 
and Vocabulary. Cairo : Dar Al-Rashad. 

 ي  المراتيع األسياسّية في تدريس المقّرر.2
 تار اليازورا العلمية. ،عمان  ،  مصحلحات ونصوص انجليزية في التربية الخاصة،  2008، الظامر ، قححان ايمد  .1

2. Adel Abdulla Mohamed,2006, An Introduction to Special Education; Texts , Terms 
and Vocabulary. Cairo : Dar Al-Rashad. 

 ي  الكتب والمراتع الموصى بها.3
 تار الهكر للنئر والتوزيع. ، ، عمان العقلية اإلعاقة -قاموس مصحلحات في التربية الخاصة ،  2006، الروسان ، فاروق  .1
مكتبة تار الزمان للنئر ، المدينة المنورة  ، قاموس المصحلحات النهمية والتربوية ليوا الحاتات الخاصة ، 2011، راضي،  فوقية محمد .2

 والتوزيع .
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