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 الخطة التربوية الفردية
Individual Educational Plan  

 
 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

 الخطة التربوية الفردية
 

 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه
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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 
 المفاهيم المرتبطة بالخطة التربوية الفردية ، وأهميتها ، وأهدافها ، ومبرراتها ، وعناصرررررررررررر اعداد البرنامل التربوو الفردو ، واعداديتناول المقرر 

 الخطة التربوية الفردية للفئات المختلفة من ذوو االحتياجات الخاصة ، وتدريب الطالب على تخطيط برنامل تربوو فردو.
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 ثالثاً: أهداف المقّرر 
 :يتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن

 يحدد مفهوم الخطة التربوية الفردية.        .1
 في تعليم وتدريب ذوو االحتياجات الخاصة.يشرح أهداف وأهمية الخطة التربوية الفردية  .2
 يقارن بين الخطة التربوية الفردية والخطة التعليمية الفردية ، والبرنامل التربوو الفردو. .3
 يجيد تخطيط خطوات اعداد الخطة التربوية الفردية ضمن الفريق التربوو. .4
 يحلل الخطة التربوية الفردية المستخدمة في تعليم وتأهيل مختلف قئات ذوو االحتياجات الخاصة.   .5
 يطور نماذج من ىالخطط التربوية الفردية لمختلف فئات ذوو االحتياجات الخاصة.  .6
 يطبق نماذج من الخطط التربوية الفردية على مختلف فئات ذوو االحتياجات الخاصة. .7

 

 

 المقّرر الدراسيّ رابعاً: مفردات 

 الجانب النظرّو:       ) الموضوعات التي يغطيها المقرر ( •

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 مفاهيم أساسية : الخطة التربوية الفردية : مفهومها ، أهدافها ، مبرراتها في ميدان التربية الخاصة األول 1

 التربوية الفردية ، والخطة التعليمية الفردية ، والبرنامل الفردو.الفرق بين الخطة  الثاني 

 الثالث 
، أعضاء البرنامل لذوى االحتياجات الخاصةالبرنامل التربوو الفردو: مفهومه، أهدافه، أهمية البرنامل التربوو الفردو 

 التربوو الفردو

 الرابع 2
عن طريق التعليم الفردو، تخطيط وتصميم وتنفيذ األنشطة الخاصة  ذوى االحتياجات الخاصةأسلوب تعليم وتدريب 

 في البرامل التربوية الفردية. بذوو االحتياجات الخاصة

 الخامس 3
تحديد  –تحديد األهداف طويلة وقصيرة المدى  –محتويات الخطة التربوية الفردية وعناصرها :وصف األداء الحالي 

 تحديد معايير قياس األداء وأسلوب التقييم –تحديد البدائل المكانية  –الخدمات التربوية والمساندة 

 تقويم الخطة. –تنفيذ الخطة  -متطلبات اعداد وتنفيذ وتقويم الخطة التربوية الفردية: فريق اعداد الخطة   السادس 4

 اإلختبار الدورو األول السابع 
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 ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (الجانب العملّي  •

 التعلم.الخطة التربوية الفردية لذوى صعوبات  الثامن 5

 الخطة التربوية الفردية في تعليم وتدريب المعاقين عقلياً. التاسع 6

 الخطة التربوية التدريبية الفردية لتحسين األداء اللغوو العاشر 7

 الخطة التربوية الفردية في تعليم وتدريب الطفل التوحدو. الحادو عشر 8

 سمعياً.الخطة التربوية الفردية للمعاقين  الثاني عشر 9

 الخطة التربوية الفردية للمعاقين بصرياً. الثالث عشر 10

 الخطة التربوية الفردية للمعاقين حركياً ومتعددو اإلعاقة. الرابع عشر 11

 
الخامس 

 عشر
 اإلختبار الدورو الثاني

 الموضوعاتقائمة  األسبوع المحّدد له الموضوعات

 ، المصادر التي ينبثق منها البرناملالتربوو الفردو  األساس العلمي الذو يقوم عليه البرنامل األول 1

 تدريبات على تحديد األداء الحالي للتلميذ والسلوك المدخلي. الثاني 2

 الثالث 3
العامة للبرنامل، : األهداف التربوو الفردو هداف البرنامل اإلجرائية ألصياغة التدريبات على 

 األهداف الخاصة  واإلجرائية )طويلة المدى وقصيرة المدى (

 تحديد األنشطة التي يتضمنها البرنامل، أهمية اللعب في البرنامل التربوو الفردو الرابع 4

التربوو الفردو الطرق العلمية المتبعة في تنفيذ البرنامل الخامس 5  

البرنامل، اإلجراءات العملية التدريبية للبرناملالجدول الزمني لتنفيذ  السادس 6  
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 خامساً :  الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ  •

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
 نسبة الدرجة الى
درجة التقييم 

 النهائي
%20 20 األسبوع الثاني عشر تدريبات تطبيقية 1  
%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  
1اختبار تحريرو  3 %10 10 األسبوع السابع   
2اختبار تحريرو  4 %10 10 األسبوع الخامس عشر   
%40 40 األسبوع السادس عشر اختبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 : مصادر التعلُّمسادساً 

 ُتكتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّف، سنة النشر، عنوان الكتاب، المحقِّق ان ُوجد، الطبعة، مكان النشر، الناشر( •
 ر  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1

 

 .للنشر والتوزيعالبرامل التربوية لألفراد ذوو االحتياجات الخاصة. عمان : دار المسيرة  ،  2006،  أحمدخولة ، يحيي  .1
 

 تقويم البرنامل. السابع 7

فردو في تعليم القراءة لتلميذ ذو صعوبات التعلماعداد وتطبيق نموذج لبرنامل تربوو  الثامن 8  

في تعليم الكتابة  لتلميذ ذو صعوبات التعلممل  تربوو فردو اعداد وتطبيق نموذج لبرنا التاسع 9  

في تعليم تلميذ معاق عقلياً اعداد وتطبيق نموذج لبرنامل  تربوو فردو  العاشر 10  

في تعليم تلميذ توحدوتربوو فردو  اعداد وتطبيق نموذج لبرنامل  الحادو عشر 11  

للتدريب على النطقتربوو فردو  اعداد وتطبيق نموذج لبرنامل  الثاني عشر 12  

 في تعليم تلميذ معاق سمعياً تربوو فردو  اعداد وتطبيق نموذج لبرنامل  الثالث عشر 13

 في تعليم تلميذ معاق بصرياً تربوو فردو  اعداد وتطبيق نموذج لبرنامل  الرابع عشر 14

 مناقشة أعمال الطالب  الخامس عشر 
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 ر  المراجرع األسراسّية في تدريس المقّرر.2
 
 
 
 
 
 

 دليل المعلمين، الرياض: أكاديمية التربية الخاصة. –البرنامل التربوو الفردو في مجال التربية الخاصة  ،  2004، عبد اهللصالح ، هارون  .1
نموذج الحالة. الرياض : دار  –التطبيق  –الخطة التربوية الفردية في مجال العوق السرررررررررررمعي : المدخل  ،  2012، حنفي ، على عبد النبي  .2

 الزهراء .
 

 الموصى بها.ر  الكتب والمراجع 3
 

هررررررررررررررررر ، متطلبات اسرررررتخدام الخطة التربوية الفردية ومدى أهميتها من وجهة نظر العاملين في مجال تعليم الطالب 1421الوابلي ، عبد اهلل  ،  .1
 المتخلفين عقلياً بالمملكة العربية السعودية، رسالة التربية وعلم النفس ، العدد الثاني عشر.

من قبل برامل ، مدى أهمية تطبيق اجراءات التعرف على التالميذ ذوو التخلف العقلي واحتياجاتهم التربوية الفردية  2003 الوابلي،عبداهلل، .2
 .238-192 ، 68 عالتربية الفكرية بالمملكة العربية السعودية ، المجلة التربوية ،

االحتياجات الخاصررررررة بمدينة الرياض ، مجلة العلوم التربوية ، تقويم وبناء محتوى البرامل التربوية الفردية لذوو  2003الخشرررررررمي ، سررررررحر ،  .3
 .132- 103،  3والنفسية ، 

، مدى تحقيق أهداف البرنامل التربوو الفردو والصعوبات التي تعترضها في معاهد وبرامل التربية الخاصة  1429الحرز ، مريم عمران موى ،  .4
 تربية ، جامعة الملك سعود.، كلية الغير منشورة بمدينة الرياض ، رسالة ماجستير 

الخطة التربوية الفردية لألطال في مدارس الدمل ومعاهد التربية الفكرية في مناطق جنوب المملكة العربية السرررعودية  ، 2003 ،محمد، عبداهلل .5
 .25- 9،  17،ع  ، مجلة الطفولة العربية 

6.  
دريس المهارات الرياضية والحركية للمعاقين عقلياً في السعودية ، رسالة فاعلية الخطة التربوية الفردية في ت ،2004،العنزو ، عبد العزيز  

 ماجستير ، غير منشورة ، عمان ، الجامعة األردنية.    
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