
 ( خاص310توصيف مقرر )

 مقدمة يف الرتبية اخلاصة

 هـ1441-1440من العام  الثانيالفصل الدراسي 

 

 ملياء الطويلأ.  املقرر:أستاذة 

    ساعتان الساعات املعتمدة:

12-10( من56376/ شعبة ) اخلميس   

(271 /مكتب ) (01-8) ميسيوم اخل( 01-8) االثننيالساعات املكتبية: يوم  . 

 laltaweel@ksu.edu.saلكرتوني:  الربيد اال

  ف املقرر:هد

 التعرف يهدف املقرر إىل تعريف الطالبة باملفاهيم واملعلومات األساسية عن الرتبية اخلاصة وأهميتها وأهم التوجهات احلديثة فيها باإلضافة إىل

 .م العام يف كيفية التعامل معهم وتقديم اخلدمات هلمعلى فئات ذوي االحتياجات اخلاصة املختلفة وخصائصهم واحتياجاتهم ودور معلم التعلي

 متطلبات املقرر وتوزيع الدرجات:

الدرجة  املتطلب 

 املخصصة

 مالحظات

 حماضرات 4=  %25حترم الطالبة من دخول االختبار النهائي إذا جتاوزت نسبة غيابها  احلضور واالنضباط #

 اضرةاملناقشات أثناء احمل • %5 مناقشات صفية وتفاعل  1

لن يتم إعادة االختبار ألي طالبة إال بعذر طيب من جهة  • %30 االختبار النصفي 2

 %5 اختبار املصطلحات  الطالبات.من شؤون  ومصدقحكومية 

 االطالع على معايري تقييم الزيارة امليدانية • %10 زيارة ميدانية 4

مة جمتمعية للطالبات ذوات اإلعاقة تقديم نشاط توعوي أو خد • %10 نشاط مجاعي على مستوى الكلية 5

 يف كلية الرتبية.

  %40 اختبار نهائي 6

  %100 اجملموع

 

 خطة املقرر:  

 مالحظات                                                ضوع                                             املو                                             التاريخ           األسبوع

  اسبوع اإلرشاد • 28-5 1

 

 

 

 

الفصل األول: املبادئ واملفاهيم  • 5-6 2

 األساسية يف الرتبية اخلاصة

 الفصل الثاني: اإلعاقة العقلية • 12-6 3

 الفصل الثالث: اإلعاقة السمعية • 19-6 4

 الفصل الرابع: اإلعاقة البصرية • 26-6 5

  عوبات التعلمالفصل اخلامس: ص • 3-7 6



الفصل السادس: اإلعاقات اجلسمية  • 10-7 7

 والصحية

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل السابع: اضطرابات السلوكا • 17-7 8

 االختبار الفصلي  • 24-7 9

 الفصل الثامن: اضطرابات التوحد • 2-8 10

 التاسع: اضطرابات التواصلالفصل  • 9-8 11

 الفصل العاشر: املوهبة والتفوق • 16-8 12

تقارير الزيارة )ورقي+  تسليم • 23-8 13

  الكرتوني(

 مراجعة املنهج • 30-8 14

 

 

 املراجع

 

 :رئيسياملرجع ال

 املدخل إىل الرتبية اخلاصة. ديب: دار القلم (2013) يوسف وآخرون لقريويت،ا ✓

 املراجع اإلضافية:

 .اءالزهر  دار ،الرايض اخلاصة الرتبية يف مقدمة (2010) بدر ابراهيم امساعيل ✓

  الشقري مكتبة ة،جد اخلاصة، الرتبية يف املرجع( 1430) وآخرون إبراهيم هشام ،عبد هللا ✓

 

 

 أي تغيري يف توزيع الدرجات أو يف اجلدول الزمين ملفردات املقرر سوف يتم التنويه عنه أثاء احملاضرة . •

 متنياتي لكن بالتوفيق


