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 ثانياً: وصف المقّرر 
الدمج  اإليوائية وصواًل إلى سياسةذوي االحتيجات الخاصة بالدور عزل نظم ءًا من يتناول المقرر برامج واستراتيجيات التربية الخاصة وخدماتها بد

 وأشكاله ، ومتطلبات نجاحه ، وتقييم تجربة الدمج بالمملكة العربية  السعودية. ،  أهمية الدمج ، ومبرراتهمركزاً على ، في المدارس العادية  الشامل
 

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

تطور المفاهيم المرتبطةبدمج ذوي االحتياجات الخاصةيحدد . 1 . 
 .يوضح الفرق بين استراتيجيات التربية الخاصة في كل من نظامي العزل والدمج .1
 .دمج ذوي االحتياجات الخاصةيعرف أهمية  .2
 مستويات الدمج وأشكاله .يحلل   .3
 . االحتياجات الخاصةيطبق البرامج التربوية الفردية للتدخل المبكر لذوى  .4
 .يستنتج متطلبات عملية الدمج  .5
 نظام دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية. دات نجاحمحد يعدد .6
 .دمج ذوي االحتياجات الخاصة وأساليب مواجهتها تحدياتيحكم على  .7
 .يقيٍّم تجربة الدمج بالمملكة العربية  السعودية .8
 

 

 الدراسيّ رابعاً: مفردات المقّرر 

 الجانب النظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيها المقرر ( •

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 األول 1
نظام استتتتتتمرار تطور استتتتتتراتيجيات التربية الخاصتتتتتة من العزل إلشالدمج : أشتتتتتكال العزل ، العوامل المرتبطة ب

 .العزل 

 .لنظام العزل ، سلبيات نظام العزل ، اإلرهاصات المبكرة لنظام الدمجاآلراء المؤيدة  الثاني 2

 التربية الخاصة بنظام الدمج :  المصطلحات المرتبطة بالدمج ، أهداف الدمج الثالث 3

 مرتكزات فلسفة الدمج، مبررات الدمج ،  اتجاهات المجتمع نحو فكرة الدمج الرابع 4
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 الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ الجدول الزمنّي لتقييم   -ًساخام

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
 نسبة الدرجة إلى

 درجة التقييم النهائي

 .الدمجفوائد الدمج ، سلبيات  الخامس 5

 أشكال الدمج ومستوياته : أشكال الدمج،  مستويات الدمج وخدمات التربية الخاصة السادس 6

 السابع 7
 .أدواره –شروط ومتطلبات إعداده  –أ. برنامج المعلم المتجول : ثقافته  .األنظمة المختلفة للدمج

أدواره –ومتطلبات إعداده شروط  –برنامج المعلم اإلستشارى :  ثقافته ب.                   . 

 االختبار الدوري األول الثامن 8

 أهم البرامج المساندة المستخدمة في المدارس العادية مع أطفال الدمج التاسع 9

 العاشر 10
غرفة المصادر : مفهومها ، مستلزماتها المكانية والبشرية ، طرق تنظيمها ، أهميتها ووظيفتها ، عرض نماذج 

 .منها

 الحادي عشر 11
متطلبتتات عمليتتة التتدمج : المتطلبتتات البشتتتتتتتتتتتريتتة ، المتطلبتتات التعليميتتة ، المتطلبتتات التقنيتتة ، المتطلبتتات 

 .االجتماعية

 الثاني عشر 12
تنظيم فصتتتتول ومدارس الدمج وشتتتتروط إعدادها ،   نظام الدراستتتتة األكاديمية للطفل العادي والطفل المعاق 

 .القياس والتقويم في نظام الدمجداخل الفصل الواحد ، أساليب 

 .عوامل نجاح الدمج وتحدياته الثالث عشر 13

 تقييم تجربة تطبيق نظام دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية بالمملكة العربية السعودية الرابع عشر 14

 االختبار الدوري الثاني الخامس عشر 15
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%20 20 األسبوع الثاني عشر بحث 1  
%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  
1اختبار تحريري  3 السابعاألسبوع    10 10%  
2اختبار تحريري  4 عشر الخامساألسبوع    10 10%  
%40 40 األسبوع السادس عشر اختبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 
 

 : مصادر التعلُّماسادسً 
 

 ت  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1
 ، الدمج الشامل للطالب ذوي االحتياجات الخاصة ، القاهرة ، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع. 2012اهلل ،  عالقاضي ، المكاشفي عثمان دف .1

 ت  المراجتع األستاسّية في تدريس المقّرر.2
 ، دمج ذوي االحتياجات الخاصة : الفلسفة والمنهج واآلليات ، القاهرة ، دار النشر للجامعات. 2009الزيات ، فتحي مصطفى ،  .1
 ، دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع األطفال العاديين ، القاهرة ، دار الفكر العربي. 2008الكاشف ، أيمان فؤاد ،  .2

 ت  الكتب والمراجع الموصى بها.3
 القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق.،  2،ط استراتيجيات التدخل المبكر والدمج ،  2013،  شاش ، سهير محمد سالمة  .1
( ، تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة في الصفوف العادية ، ترجمة : المعيقيل ، 2011، رينا ب . لويس )دونالد هت. دورالج  .2

 إبراهيم بن عبد العزيز ، الببالوي ، أيهاب بن عبد العزيز ، الرياض ، النشر العلمي والمطابع ، جامعة الملك سعود.
 .دار القلم، دبي  ،  ة في المملكة العربية السعودية من العزل إلشالدمجمسيرة التربية الخاص ، 2008، الموسى ، ناصر بن على  .3
 ، القاهرة  ، التأهيل الشامل  -التدخل المبكر -خدمات ذوى االحتياجات الخاصة : الدمج الشامل  ، 2002،  شقير ، زينب محمود .4

 مكتبة النهضة المصرية .

عبد العزيز  ،  ترجمة: زيدان السرطاوي،  الدمج الشامل لذوى االحتياجات الخاصة ، 2000، ديان برادلي، مارجريت سيرز، ديان سونلك  .5
 .الشخص، عبد العزيز عبد الجبار، العين، دار الكتاب الجامعي
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