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

 التربية الخاصةبكالوريوس  اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
، وطرق تكييف التدريس ، والفرق بين تدريسةةةةةةةةةةة   وتدريس العاديينالتدريس الفعال لذوي االحتياجات الخاصةةةةةةةةةةةة علت اخت     ات   يتناول المقرر مبادئ

قوي  ( لتدريس كل   ة من ذوي االحتياجات الخاصةةةةةة ، ، وتوبيقات م ارات التدريس ) التخويط والتنفيذ والتليناسةةةةةال الو   ذوي االحتياجات الخاصةةةةةة
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ذوي اإلعاقة العقلية ، والسمعية ، والبصرية ، وذوي صعوبات التعل  ، والتوحديين ، وتوبيق هذه :وبيان أه  المداخل التدريسية لذوي االحتياجات الخاصة 
 الم ارات باستخدام التدريس المصغر.

 

 ثالثاً: أهدا  المقّرر
 :من دراسة هذا المقرر أن يصبح الوالال قادراً علت أن : االنت اءيتوقع بعد 

 .يحدد مبادئ التدريس الفعال للو   ذوي االحتياجات الخاصة.   .1
 .التنظيمات التعليمية والتربوية الخاصة بالو   ذوي االحتياجات الخاصةيشرح   .2
 .االحتياجات الخاصة.   تكييف التدريس بما يتناسال مع الو   ذويطرق و نيات يحلل   .3
 .يخوط طرق التدريس  ي ضوء طبيعة مكونات البرنامج التعليمي الفردي .4
يفسر طرق التدريس التي تتناسال مع تنمية الم ارات الحياتية لدى الو   ذوي االحتياجات الخاصة ) تحليل الم مة ، تشكيل السلوك ،  .5

 (الخ... ةالنمذج لسلوك،ا تشكيل الم مة، تحليل. )النمذجة ...إلخ(.
 .المدخل البي ي بما يتناسال مع طبيعة الو   ذوي االحتياجات الخاصة باستخداميوبق خووات التدريس  .6
 استراتيجية التدريس باألقران.   باستخداميوبق خووات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة  .7
 . ي ضوء خووات المدخل الدرامييوبق خووات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة  .8
 .مدخل اللعال باستخداميوبق خووات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة  .9
 المدخل القصصي.  باستخداميوبق خووات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة  .10
 .ذوي االحتياجات الخاصة طريقة التعل  التعاوني بما يتناسال مع طبيعة  باستخداميوبق خووات التدريس   .11
 ذوي االحتياجات الخاصة علت اخت     ات  .ع الو   يقّي  طرق التدريس التي تتناسال م .12
 يشرح دراساً لف ة من ذوي االحتياجات الخاصة موبقاً استراتيجيات التدريس المناسبة ل ا. .13

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 
 الجانال النظرّي:       ) الموضوعات التي يغوي ا المقرر (

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 األول 1
س لذوي االحتياجات الخاصةةةةةةةةةةةة  ، مف وم التدريس لذوي االحتياجات الخاصةةةةةةةةةةةة ، مف وم م ارات التدري

رق بين م ارات تدريس العاديين وذوي االحتياجات الخاصةةةةةةةةةةةة ، م ارات التدريس لذوي االحتياجات الف
 الخاصة.  

 الثاني 2
تنفيةةذ التةةدريس ، وم ةةارات تقوي  التةةدريس لةةذوي االحتيةةاجةةات م ةةارات التخويط للتةةدريس ، وم ةةارات 

 الخاصة.

 التنظيمات التعليمية والتربوية الخاصة بالو   ذوي االحتياجات الخاصة.  الثالث 3
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 أساليال تكييف التدريس بما يتناسال مع الو   ذوي االحتياجات الخاصة. 

 الرابع 4
 .الخوة التربوية الفردية والتدريس لذوي االحتياجات الخاصة 

 الفرق بين الخوة التربوية الفردية ، والخوة التعليمية الفردية ، والبرنامج التربوي الفردي. 

 تخويط البرنامج التربوي الفرديلمختلف   ات ذوي االحتياجات الخاصة الخامس 5

 السادس 6
الم ارات الحياتية لذوى االحتياجات الخاصة )تحليل الم مة ، تشكيل  طرق التدريس وع قت ا بتنمية

 .السلوك ، النمذجة (

 اإلختبار الدوري األول السابع 7

 الثامن 8
 مداخل التدريس لذوى االحتياجات الخاصة : 

 ج. المدخل التعاوني    .  تدريس األقران   أ. المدخل البي ي   

 التاسع 9
 ه. المدخل القصصي .                              المدخل الدرامي  .د

 العاشر 10
 التدريال علت م ارات التدريس لبعض   ات ذوي االحتياجات الخاصة :

 . التدريال علت م ارات التدريس لذوي صعوبات التعل  بالتدريس المصغر .أ
 .المصغر بالتدريس التدريال علت م ارات التدريس لذوي اإلعاقات العقلية .  الحادي عشر 11

 ج.  التدريال علت م ارات التدريس لذوي اإلعاقات البصرية بالتدريس المصغر الثاني عشر 12

 .بالتدريس المصغر التدريال علت م ارات التدريس لذوي اإلعاقات السمعية .د الثالث عشر 13

 .بالتدريس المصغر نهة.   التدريال علت م ارات التدريس للتوحديي الرابع عشر 14

 اإلختبار الدوري الثاني الخامس عشر 15
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 الجدول الزمنّي لتقيي  الولبة  ي المقّرر خ ل الفصل الدراسيّ   -سادًسا

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقيي  التقيي 
 نسبة الدرجة إلت
 درجة التقيي  الن ائي

 %20 20 األسبوع الثاني عشر بحث 1
 %20 20 الفصلطوال  المشاركة داخل القاعة 2
 %10 10 السابعاألسبوع  1اختبار تحريري  3
 %10 10 عشر الخامساألسبوع  2اختبار تحريري  4
 %40 40 األسبوع السادس عشر اختبار ن اية الفصل )النظرية( 5

 

 : مصادر التعلُّ سابًعا

 ُوجد، الوبعة، مكان النشر، الناشر(ُتكتال َوْ ق ما يلي:)اس  المؤلِّف، سنة النشر، عنوان الكتا ، المحقِّق إن  •
 ة  الكتا  أو الكتال المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1
 التدريس لذوي االحتياجات الخاصة ، القاهرة ، عال  الكتال. ،2012،القرشي ، أمير إبراهي   .1
 لأل راد المعاقين ذهنياً ، القاهرة ، دار العلوم.البرامج وطرق التدريس  ، دليل مدرسي التربية الخاصة لتخويط 2010أحمد ، أحمد جابر ،  .2
 ة  المراجةع األسةاسّية  ي تدريس المقّرر.2
 .دارالزهراء:  الرياض،استراتيجيات تعلي  األطفال والمراهقين ذوي االحتياجات الخاصة  ،2012، عادل عبد اهلل  محمد، .1
 مركز الكتا  للنشر. ، م ارات التدريس لمعل  ذوي االحتياجات الخاصة ، القاهرة ،  2004، أحمد عفت، .2
، البرامج التربوية واألساليال الع جية لذوي االحتياجات الخاصة ، عمان ، دار  2012الجوالدة ،  ؤاد عيد ، القمش ، مصوفت نوري ،  .3

 الثقا ة للنشر والتوزيع. 
 اهج واألساليال  ي التربية الخاصة ، عمان ، مكتبة الف ح للنشر والتوزيع.، المن 2013البسوامي ، غان  جاسر ،  .4
 ، المناهج واألساليال  ي التربية الخاصة ، عمان ، دار اليازوري العلمية. 2013س مة ، عبد الحا ظ ،  .1

 

 ة  الكتال والمراجع الموصت ب ا.3
 زيع.و تدريس ذوي االحتياجات الخاصة ، عمان ، دار الفكر للنشر والت، مناهج واستراتيجيات  2012الرابعي ، محمد بن عبد العزيز ،  .1
 ، مناهج وأساليال التدريس  ي التربية الخاصة ، عمان ، دار اليازوري العلمية. 2011النمر ، عصام ،  .2
ريس ا ، عمان ، دار صفاء برامج وأساليال تد برامج التربية الخاصة ومناهج ا وأساليال تدريس ا ، 2010عبيد ، ماجدة ب اء الدين السيد ،  .3

 للنشر والتوزيع.
، مناهج وأساليال التدريس  ي التربية الخاصة : دليل عملي إلت تربية وتدريال األطفال المعوقين ، عمان ، مكتبة  2007الخويال ، جمال ،  .4

 الف ح للنشر والتوزيع.
  ، عمان ، دار المسيرة. البرامج التربوية لأل راد ذوي االحتياجات الخاصة  ، 2006، خولة أحمد  يحيي، .5
 دليل المعلمين ، الرياض ، :أكاديمية التربية الخاصة.   –البرنامج التربوي الفردي  ي مجال التربية الخاصة ، 2004 ،صالح عبد اهلل ، هارون .6
 دار الزهراء.  ،الرياض، مناهج وأساليال تدريس ذوي االحتياجات الخاصة ، 1994،الروسان، اروق .7
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 ة  مواد الّتعل  اإللكترونية ومواقع الشبكة العنكبوتّية )اإلنترنت(... إلخ.4
 منتدى أطفال الخليج ذوي االحتياجات الخاصة –أساليال تدريس المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة  .1

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10613 
 إدارة رعاية وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة  –أساليال واستراتيجيات التدريس لذوي االحتياجات الخاصة  .2

www.msa.gov.ae   › ... ›  
 ...تياجات الخاصة. طرق تدريس ذويآليات التدريس لذوي االح .3

forum.stop55.com/534349.htm 
 منتديات اإلدارة العامة للتربية الخاصة  –التدريس الفعال لذوي االحتياجات الخاصة  .4

www.tge.gov.sa 
 أو األقراص المدمجة أو المعايير الم نية أو اللوائح التنظيمية الفنّية(.ة  مواد تعلُّ  ُأخرى)مثل: البرامج التي تعتمد علت الحاسال اآللي 5

 

 الكفايات العامة الضرورية للمعلمين لتعلي  الو   ذوي ....  .1
educapsy.com/blog/competences-educateur-education-specile-57 

 اإلعاقة والتربية والتأهيل الخاصةلمصولحات  الدليل الموحد –المعايير الم نية لمعل  التربية الخاصة  .2
http://www.josece.com/htdocs/pages.php?page=84 
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