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بذوي  التعريف، المفاهيم األساسية في التربية الخاصة تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة  بدءًا ب يتناول هذا المقرر  :ثانيًا: وصف المقّرر 
 ، وتسليط الضوء على الخصائص المميزة لكل فئة من فئات التربية الخاصة    االحتياجات الخاصة والفرق بين الطفل العادي وغير العادى.
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التشخيص ، والطرق المختلفة للكشف والتدخل المبكر ، واإلجراءات الوقائية ، والخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية المقدمة وإجراءات التقييم و 
ذوى االحتياجات الخاصة  ، وأخالقيات العمل في التربية الخاصة ، وتطبيقات ذلك  فئة منلكل  المساعدةلكل فئة من تلك الفئات، والتقنيات 

 العربية السعودية.في المملكة 

 ثالثاً: أهداف المقّرر 
 يتوقع بعد اإلنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن : 

 مفهوم التربية الخاصة وأهدافها واستراتيجياتها ، والفئات المستفيدة من خدماتها. يحدد .1
 .يبين المفاهيم األساسية عن  فئات ذوى االحتياجات الخاصة .2
 خصائص كل فئة من ذوي االحتياجات الخاصة ، وأساليب تشخيصها.يشرح  .3
 يستنتج مشكالت وحاجات كل فئة من ذوي االحتياجات الخاصة. .4
 .وخدمات التربية الخاصة لها كل فئة من ذوي االحتياجات الخاصة  استراتيجيات تربية وتعليميوضح أهم  .5
 إعداده وتدريبه.يعدد أهم  خصائص وكفايات معلم التربية الخاصة وأساليب  .6
 يستنتج أهم األساليب والمهارات والفنيات المستخدمة في تربية وتعليم ذوي االحتياجات الخاصة. .7
 .أهم التقنيات المساعدة المستخدمة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.قيِّم ي .8
 يذكر أخالقيات العمل في ميدان التربية الخاصة وممارساتها. .9
 والتعليمية  المتواجدة لذوي داخل المملكة في ضوء التوجهات المعاصرة لرعايتهم.يحلل الخدمات التربوية  .10

 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 
 الجانب النظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

َمْن هم ذوي اإلحتياجات مفهوم االحتياجات التربوية الخاصةةةةةةة ،  مدخل تعريفي بالمقرر : مفهوم التربية الخاصةةةةةةة ،  األول 1
 الخاصة ، الفرق بين التربية الخاصة والتربية العامة.

 أهمية التربية الخاصة ، أسس ومبادئ التربية الخاصة . الثاني 2

 الثالث 3
صة ، فئات ذوي االحتياجات محكات التعرف على ذوى االحتياجات الخا ،مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة

الموهبة والتفوق العقلي: سمات والخصائص    الخصائص المميزة لكل فئة من ذوي االحتياجات الخاصة :  .الخاصة
 ةاإلكلينيكيالسلوكية للموهوبين والمتفوقين،  اإلعاقة العقلية : المالمح 

 الرابع 4
اإلعاقة السمعية: مفهومها، معدل انتشارها ،   لمميزة لكل فئة من ذوي االحتياجات الخاصة : تابع الخصائص ا

 .البدنية اتاإلعاقات البدنية: مفهومها ، أشكال اإلعاق . أسبابها اإلعاقة البصرية: مفهومها، تصنيفاتها، . تصنيفاتها
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 الخامس 5
التوحد واإلعاقات  ،  صةةةةعوبات التعلم ، قصةةةةور االنتباه المصةةةةحوط بالنشةةةةا  الزائد  ،  اضةةةةطرابات اللغة والكالم 

 .االضطرابات االنفعالية السلوكية، .النمائية

 السادس 6
استراتيجيات التربية الخاصة : برامج التربية الخاصة بين سياستي العزل والدمج) االستيعاط ( ، تطبيق سياسة الدمج، 

فكرة الدمج ،  ندماج واالستيعاط   تنفيذ سياسة االستيعاط  متطلباتها وتقييم تجارط الدمجاالسباط الجوهرية لال

 .الشامل

 اإلختبار الدوري األول السابع 7

 الثامن 8

معلم التربية الخاصةةة ، خصةةائصةةه وكفاياته ، إعداده معلم التربية الخاصةةة ، نظم إعداد معلم التربية الخاصةةة ، معايير 

مبررات التدريب لمعلمين التربية الخاصةةةةةةةة ، خطوات ، معلم التربية الخاصةةةةةةةة  وتدريبه أثناء الخدمةوحاالت إعداد 

 .العملية التدريبية

 التاسع 9
أخالقيات العمل في التربية الخاصة : تعريف أخالقيات المهنة أهمية االلتزام األخالقي في المهن المرتبطة بالتربية 

 التربية الخاصة الخاصة ، الدستور األخالقي لمهن

 العاشر 10
التدريس في التربية الخاصة : مفهومه ، خطوات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة ، مهارات وطرق وأساليب 

   .التدريس في التربية الخاصة

11 
الحادي 
 عشر

محتويات الخطة ، فريق الخطة التربوية الفردية والتدريس لذوي االحتياجات الخاصة، مفهومها ، أهميتها ، أهدافها ، 

 .الخطة ، مكوناتها ، تنفيذ الخطة ، اعتبارات يجب مراعاتها فى الخطة التربوية الفردية

 الثاني عشر 12
مفهوم التقنيات التربوية ، أشكالها ، استخداماتها ، أهمية استخدام  في التربية الخاصة : توظيف التقنيات التربوية

التقنيات التربوية في تعليم وتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة ، األسس والمعايير الواجب مراعاتها في 
 ، وتواصليًا. لتعليم كل من : المعاقين عقلياً ، وسمعياً ، وبصرياً استخدام تقنيات التعليم في التربية الخاصة 

 التوحد.أطفال أهم التقنيات المستخدمة في تعليم وتدريب ذوي اإلعاقات : العقلية ، والسمعية ، والبصرية ، و  الثالث عشر 13

 الرابع عشر 14
التربية الخاصةةةةة في المملكة العربية السةةةةعودية : مفهومها ، أهدافها ، مبادئها ، سةةةةياسةةةةاتها ، تطورها ، أنما  تقديم 
خدمات التربية الخاصةةةةةة بالمملكة ، اسةةةةةتراتيجياتها ، منطلقاتها ، تجربة دمج ذوي االحتياجات الخاصةةةةةة بالمملكة 

 .العربية السعودية

 اإلختبار الدوري الثاني اخلامس عشر 15
 استالم الواجبات ومناقشة حرة في جميع وحدات المقرر      
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 المقّرر خالل الفصل الدراسيّ الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في   -سادًسا

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
 نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم 
 النهائي

%20 20 األسبوع الثاني عشر بحث 1  
%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  
1اختبار تحريري  3 سابعاألسبوع ال   10 10%  
2اختبار تحريري  4 عشر الخامساألسبوع    10 10%  
%40 40 األسبوع السادس عشر اختبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 : مصادر التعلُّمسابًعا

 ُتكتب َوْفق ما يلي:)اسم المؤلِّف، سنة النشر، عنوان الكتاط، المحقِّق إن ُوجد، الطبعة، مكان النشر، الناشر( •
 ة  الكتاط أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1
 .للنشر والتوزيعمقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة. عمان : دار الفكر  ، 2006، جمال الخطيب ، ) وآخرون(  .1
 ، التعليم الشامل لذوي االحتياجات الخاصة ، القاهرة ، عالم الكتب. 2008عبد العليم ، محمد ،  .2

 

 ة  المراجةع األسةاسّية في تدريس المقّرر.2
 ، تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية ، عمان ، دار اليازوري العلمية. 2008، الخطيب ، جمال  .1
، تربية األطفال المعاقين " ذوي االحتياجات الخاصة" في المدرسة واألسرة والمجتمع ، الكويت ، دار  2011الخميسي ، أحمد حسن ،  .2

 القلم العربي.
، تعليم التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة في صفوف القرن الحادي والعشرين ،  2008براند بلسون ، مايبري ، سالي كوكس ؛ الزاروس  .3

 ترجمة العطية ، أسماء عبد اهلل ؛ محمد ، عبد المجيد ؛ صادق ، فاروق محمد ،  القاهرة ، مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع.
 فال ذوي االحتياجات الخاصة ، ترجمة بهاء شاهين ، القاهرة ، مجموعة النيل العربية.، تعليم مميز لألط 2008لويس ، آن ؛ نوريتش برام ،  .4

 ة  الكتب والمراجع الموصى بها.3
 ، الجودة الشاملة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة ، القاهرة ، دار الفكر العربي.2009الييثي ، رشا جمال نور الدين ،  .1
 مستقبلية إلعداد معلم ذوي االحتياجات الخاصة ، القاهرة ، دار العلوم للنشر والتوزيع.، رؤية  2013محمد ، نسرين عادل ،  .2
 .، مسيرة التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية من العزل إلى الدمج ، دبي ، دار القلم 2008 الموسى، ناصر بن على، .3
 .الخاصة. عمان :دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع(: مدخل إلي التربية 2009ماجدة بهاء الدين السيد عبيد ، ) .4
 .، عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع 1( : المدخل إلىالتربية الخاصة.  2009جمال الخطيب ، منى الحديدي ، ) .5
 ، : مكتبة زهراء الشرق. 2التربية الخاصة ،   ،مدخل إلى2012السيد ، ، بو قله ؛أحسن مصطفى ، عبد المعطى  .6
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 ،القاهرة  ، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة ، 2013؛ الردادي ، زين بن حسن ؛ شاش ، سهير محمد، حسن مصطفى ، عبد المعطى  .7
 مكتبة زهراء الشرق .

 ة  مواد الّتعلم اإللكترونية ومواقع الشبكة العنكبوتّية )اإلنترنت(... إلخ.4
1. An Introduction to Special 

Education.http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED448560 
2. William L. Heward, 2013 , Exceptional Children: An Introduction to Special 

Education , Plus MyEducation Lab with Pearson eText -- Access Card Package, 10/E 
, ISBN-13: 9780132862561 

3. Smith,  Deborah Deutsch ; Naomi Chowdhuri Tyler , 2009 , Introduction to Special 
Education: Making A Difference (7th Ed) , ISBN-13: 978-0205600564, 
http://www.amazon.com/ 

 

 http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm      ملتقى التربية الخاصة .2
 http://www.moe.gov.sa/se/index.htm  األمانة العامة للتربية الخاصة .3
 http://www.gulfnet.ws/vb/index.phpمنتديات شبكة الخليج لذوي الحاجات الخاصة .4
 باإلضافة إلىقواعد المعلومات المتاحة على شبكة االنترنت من خالل اشتراكات الجامعة في عدد من المواقع التعليمية. .5

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

ة  مواد تعلُّم ُأخرى)مثل: البرامج التي تعتمد على الحاسب اآللي أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو اللوائح 5
 التنظيمية الفنّية(.

 

 على األقراص الممغنطة.  البرامج التعليمية الخاصة بالتربية الخاصة .1
 المدمجة .األفالم التعليمية  .2
 .برامج ذوي االحتياجات الخاصة عبر شبكة االنترنت .3
 .القواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة .4
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