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Course Specifications
Institution: Najran University
Date of Report: 5345/5/82
College/Department : Education College; Department of التربية الخاصة
A. Course Identification and General Information
1. Course title and code: 8  خاص368
2. Credit hours: 2 ساعات معتمدة اسبوعيا
3. Program(s) in which the course is offered. التربية الخاصة مسار صعوبات التعلم
4. Name of faculty member responsible for the course:
 ناصح حسين سالم.د.
5. Level/year at which this course is offered
المستوي السابع
6. Pre-requisites for this course (if any)
ال يوجد متطلبات سابقه للمقرر
7. Co-requisites for this course (if any)
ال يوجد مصاحبة للمقرر
8. Location if not on main campus:
المدينة الجامعية الجديدة
9. Mode of Instruction (mark all that apply) يذذر ر انذذا نذذور التذذدريو القصذذوة التقليديذذةد الذذتعلم المذذدم د الذذتعلم
)......االلكتروني
a. Traditional classroom

What percentage?

80%

b. Blended (traditional and online)

What percentage?

20%

c. e-learning

What percentage?

d. Correspondence

What percentage?

f. Other

What percentage?

Comments:
يتم تدريو موضوعات المقرر باألسلوب الري يتناسب وتحقيق األاداف المتوقع تحقيقها منها واي تتباين بين أسلوب الماحاضرة
والحوار والمناقشة والتعلم التعاوني والعصف الراني
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B Objectives
?1. What is the main purpose for this course

-

تحديد أبرز القضايا والمشكال ت الترووي ي التروي الااة ي الممكة ششك اا

وي الاال ششك

عا .
-

وي

تحديد أبرز القضايا الةحي والنفسي واالجتماعي ي التروي الااة ي الممكة ششك اا
الاال ششك عا .

-

التاريف بوجها ت النظر الماتكف (المؤيدة ،والماارض ) والتشاين ي مواقف ذوي االاتةا

من ك

قضي أو مشكك .
-

التارف عكى سب تنمي الحس النقدي والنظرة الفاحة لما يكتب ي ك قضي أو مشكك لإليادة منها

شما ينسج مع النظا الترووي الساودي والتطكاا ت المستقبكي .
-

2. Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented. (e.g.
increased use of IT or web based reference material, changes in content as a result of new research in
)the field

-

تبادة الخبرات بين أعضاء ايئة التدريو في المجاة.

-

اإلطالر على أحدث الندوات والمؤتمرات والمراجع العلمية في مجاة صعوبات التعلم

-

عرض محتوى المقرر على أعضاء مجلو القسم بالكلية.

-

عرض محتوى المقرر على بعض المحكمين في المجاة.

-

استخدام التعلم اإللكتروني في تدريو المقرر.
تدريو المقرر عمليا ً في مصادر التعلم المتوفرة بالكلية.

-

C. Course Description (Note: General description in the form to be used for the Bulletin or
توصيف المقرر)handbook should be attached

Course Description:
يهدف المقرر إلى تزويد الطكش بجمك من القضايا المااةرة ي ةاوشا ت التاك كقضايا القياس والتشاي

 ،تطبيق التةنولوجيا ،الدمج ،الحقوق والتشرياا ت،

الةفاءة األةاديمي االجتماعي لذوي ةاوشا ت التاك  ،الشحث الاكم  ،التجرو الساودي ي رعاي ذوي ةاوشا ت التاك  ،إعداد ماك ةاوشا ت التاك  ،أسر ذوي
ةاوشا ت التاك .

Contact Hours
عدد ساعات
االتصاة
4

No. o Weeks
عدد أسابيع
التدريو
1

موضوعات المقرر المطلوب تغطيتها 1. Topics to be Covered
قائمة موضوعات المقررList of Topics :

 .1قضايا ومشكالت القياس والتشخيص في صعوبات التعلم
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4

1

 .2قضايا تطبيق التكنولوجيا في مجال صعوبات التعلم

4

1

 .3الدمج لذوي صعوبات التعلم -األسس النظرية والفلسفية

4

1

 .4قضايا ومشكالت الحقوق والتشريعات صعوبات التعلم

4

1

 .5تطوير الكفاءة األكاديمية االجتماعية لذوي صعوبات التعلم

4

1

 .6البحث العلمي في مجال صعوبات التعلم

4

1

 .7التعاون بين معلمي صعوبات التعلم ومعلمي التربية العامة

4

1

 .8اسر ذوي صعوبات التعلم

2

1

 .9صعوبات التعلم في الطفولة المبكرة

2

1

 .11البرامج التعليمية والتدريبية في مجال صعوبات التعلم

2

1

 .11برامج إعداد معلم صعوبات التعلم قبل وأثناء الخدمة

2

1

 .12تقييم برامج صعوبات التعلم في جامعات المملكة العربية السعودية

2

1

 .13زيادة فاعلية التدريس في مجال صعوبات التعلم

2

1

 .14رعاية ذوي صعوبات التعلم في المملكة العربية السعودية

Total
أجمالي
28

28

2. Course components (total contact hours and credits per semester):
توزيع مكونات المقرر
Lecture
Tutorial
Laboratory
Practical
Other:
دروس خاصة محاضرات
معمل
تطبيق عملي
اخرى
Contact
28
Hours
ساعات االتصاة
Credit
28
الساعات المعتمدة
no

3. Additional private study/learning hours expected for students per week.

4. Course Learning Outcomes in NQF Domains of Learning and Alignment with Assessment Methods
نوات التعلم مصنقة وفقا لمجاالت االطار الوطني للمؤاالت  :واستراتيجيات التدريو وأدوات التقييمand Teaching Strategy :
Course Assessment
Methods

Course Teaching
Strategies

NQF Learning Domains
And Course Learning Outcomes

ير ر انا نوات التعلم المعارف) القرعية المنبثقة عن نوات التعلم الرئيسية وطرق تدريسها وأدوات التقييم 1.0 Knowledge
لكل نات على حده
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االختبارات الفصلية والنصفية

احملاضر – املناقشة-

ان يعرف الطالب املفاهيم واملبادئ األساسية ذات العالقة مبجال القضاايا املعارار

واعمال السنة والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

يف رعوبات التعلم

االختبارات الفصلية والنصفية

احملاضر – املناقشة-

ان يناقش الطالب االجتاهات والقضايا املعارر يف جمال رعوبات التعلم

واعمال السنة والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

1.1
1.2

ير ر انا نوات التعلم المهارات اإلدرا ية) القرعية المنبثقة عن نوات التعلم الرئيسية وطرق تدريسها 2.0 Cognitive Skills:
وأدوات التقييم لكل نات على حده
ير ر انا نوات التعلم المهارات الشخصية وتحمل المسؤولية) القرعية 3.0 Interpersonal Skills & Responsibility:
المنبثقة عن نوات التعلم الرئيسية وطرق تدريسها وأدوات التقييم لكل نات على حده
االختبارات الفصلية والنصفية احملاضر – املناقشة -ان يلتاا ا الطالااب بااادا واخالقيااات املهنااة يف التوارااو ااح ذوج اال تيا ااات 3.1
واعمال السنة والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

اخلارة

العصف الذهين

ير ر انا نوات التعلم مهارات االتصاة وتقنية 4.0 Communication, Information Technology, Numerical:
المعلومات والمهارات العددية) القرعية المنبثقة عن نوات التعلم الرئيسية وطرق تدريسها وأدوات التقييم لكل نات على حده
ير ر انا نوات التعلم المهارات النقو حر ية) القرعية المنبثقة عن نوات التعلم الرئيسية وطرق 5.0 Psychomotor:
تدريسها وأدوات التقييم لكل نات على حده

5. Map course LOs with the program LOs. (Place course LO #s in the left column and program LO #s
)across the top.
Program Learning Outcomes
Course
LOs #
نوات تعلم المقرر

)(Use Program LO Code #s provided in the Program Specifications
نوات تعلم البرنام من مصقوفة البرنام )

4.1

3.2

ُي ِّارررررررررررررررررررررررف

ُي ِّارررررررررررررررررررررررف

ُي ِّارررررررررررررررررررررررف

والمشرررررررررررررادذ

والمشرررررررررررررادذ

والمشرررررررررررررادذ

ذا ت الاالقرررر

ذا ت الاالقرررر

ذا ت الاالقرررر

شمجررررررررررررررررررررال

شمجررررررررررررررررررررال

شمجررررررررررررررررررررال

الااة

الااة

الااة

المفررررررررررررررا ي

الترويرررررررررررررررررررر

المفررررررررررررررا ي

الترويرررررررررررررررررررر

المفررررررررررررررا ي

الترويرررررررررررررررررررر

ُي ِّاررررررررررررررررررررررررررف

المفرررررررررررررررررا ي

والمشررادذ ذا ت

الاالق شمجال
الترويررررررررررررررررررررررر
الااة

*

ُي ِّارررررررررف

المفررررررررا ي

والمشادذ ذا ت الاالقر

شمجرررررررررررررال الترويررررررررررررر
الااة
يفسررررررررررر النظريررررررررررا ت
والق روانين والتشرررياا ت

يرررررر مجررررررال الترويرررررر
الااة
ياررردد أسرررس ومراحررر
القيرررراس والتشرررراي

يرررررر مجررررررال الترويرررررر

الااة
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ينررررررراق

اال تجا رررررررا ت

والقضررررررايا المااةرررررررة
ي التروي الااة

يعررررل الهيرررا م
ات
والهبرررررررا
العالقررررج به ررررا
الترب ج الخاصج
ييسررر الريريررات
والقرررررررررررررررررروا
والتشررريعات رري
م رررررا الترب رررررج
الخاصج
الجدوة الزمني لمهام التقييم خالة القصل 5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester
الدراسي
Proportion of Total
Assessment
نسبة الدرجة المخصصة إلى
درجة التقييم النهائي

 24رجج لالختبارات
اليصل ج
 14رجات للهراقشج
والحوار
 04رجج لالختبار
الرهائي

Week Due
االسبور المستحق

السابع والثا ي عشر
كل اسبوع

Assessment task (e.g. essay, test, group project, examination, speech,
)oral presentation, etc.
ير ر انا مهام أو إجراءات التقييم طبيعة مهمة التقييم)
االختبارات التحصلية (االفصلية /النهائية)

1

تكليفات حبثية وفق اسس عيارية

2

املناقشة الفردية واجلماعية

األسبوع السا س
عشر

اختبار قياس نواتج تعلم الربنا ج

3

استطالعات رأى الطال

100%

4

total
اإلرشاد والدعم األ اديمي المقدم للطالبD. Student Academic Counseling and Support :

1. Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student consultations and
)academic advice. (include amount of time teaching staff are expected to be available each week

الساعا ت المكتبي بواقع  6ساعا ت اسبوعيا.
التواة عبر االيمي من الةالب

مصادر التعلمE. Learning Resources :
List Required Textbooks :

-

-

ياروق الروسان( :)8991قضايا ومشكال ت ي التروي الااة  .عمان .الممكة األردني الهاشمي  :دار
الفكر لكطشاع والنشر.
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-

جمال الاطيب ،من الحديدي( 8141ر) :قضايا مااةرة ي التروي الااة  .الرياض .الممكة الاروي
الساودي  :أةاديمي التروي الااة .

-

إب ار ي ،عبد هللا عك ،شريف ،نادي محمد( .)4188طرق تاكي ذوي ةاوشا ت التاك المفهو ،الفئا ت،
االستراتيجيا ت  ،القضايا والتطبيقا ت،سكسك تاكي ذوي االحتياجا ت الااة  ،مكتش الشقري:الرياض.

ير ر انا قائمة بالمراجع العلمية المطلوبة2. List Essential References Materials (Journals, Reports, etc.) :
أسهاء سراج الدي ال ( )4442تأ ل الرعاق  ،عهان :ار الهس رة للرشر والتوزيع (أساسي)

ير ر انا قائمة بالكتب والمراجع )3. List Recommended Textbooks and Reference Material (Journals, Reports, etc
والمواد التعليمية الموصي بها

-

مجموع من الةتب والدوريا ت الاروي واألجنبي المتاةة ي مجال ةاوشا ت التاك .

يذر ر انذا قائمذة بذالمواد التعليميذة )4. List Electronic Materials (eg. Web Sites, Social Media, Blackboard, etc.
االلكترونية
 أ الم تعل ه ج م اال تر ت5. Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards or regulations and
ير ر انا أية مواد تعلم أخرى مثل البرام التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو المعايير المهنية أو األنظمةsoftware.
المرافق المطلوبةF. Facilities Required :
Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (i.e. number of seats in
)classrooms and laboratories, extent of computer access etc.
المرافق التعليمية قاعذات )3. Accommodation (Classrooms, laboratories, demonstration rooms/labs, etc.
الدراسةد المعاملد قاعات العرض)....
يذر ر انذا المتطلبذات الحاسذوبية أجهذزة )2. Computing resources (AV, data show, Smart Board, software, etc.
حاسب د اجهزة بروجيكتورد برمجياتد سبورات ذ ية)....
3. Other resources (specify, e.g. if specific laboratory equipment is required, list requirements or attach
ير ر انا أية مصادر أو مرافق أو تجهيزات إضافية يحتاجها تدريو المقرر )list
تزويد القاعات بالداتا شو واال تر ت
عمليات تقويم وتحسين المقررG Course Evaluation and Improvement Processes :
ير ر انا استراتيجيات الحصوة على 1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching
التغرية الراجعة من الطالب وآرائهم في فعالية استراتيجيات وعمليات التدريو
-

نتائج االختبارات الفصلية واعمال السنة

-

استطالعات راج الطال

ير ر انا استراتيجيات تقويم Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Program/Department Instructor
عمليات التدريو التي يمكن تطبيقها عن طريق أستاذ المقرر أو عن طريق القسم العلمي على سبيل المثذاة تقذديم تغريذة راجعذة للطذالب
من القسم العلمي بشأن تقييم أدائهم ونتائجهم في المقررات من حيث تحديد نقاط القوة والضعف د تحليل معذدالت تقذدم الطذالب فذي األداء
فيما يتعلق بالمقررات الدراسية المختلقةد إعداد تقرير دوري للمقرر يتناوة نقاط القوة والضعف وتوصيات التحسذين فذي المقذرر وخطذ
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-

التحسين في القصل التاليد مناقشة نتائ تقارير المقررات في المجلو العلمي وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها)
مراجعج االختبارات اليصل ج واعها السرج مع الطالب وتبص ر م بالصواب والخطأ

ير ر انا عمليات أو إجراءات تحسين عمليات التدريو التي يمكن تطبيقها على Processes for Improvement of Teaching
حضور دورات تدريبية في اسذتخدام التكنولوجيذا فذي التذدريو د حضذور دورات تدريبيذة بخصذوص اسذتخدام أسذاليب التذدريو القعالذةد
توظيف نتائ البحوث العلميذة لعضذو ايئذة التذدريو فذي تحسذين عمليذات التذدريود تقيذيم القسذم لذءداء التعليمذي لعضذو ايئذة التذدريو
وتحديد نقاط القوة والضعف واقتراح توصيات التحسين في ضوئها.
4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (e.g. check marking by an independent
member teaching staff of a sample of student work, periodic exchange and remarking of tests or a sample
للتحقق من مستويات إنجاز الطذالب يذتم رصذد مؤشذرات أداء نذوات تعلذم )of assignments with staff at another institution
الطالب وعمل مقارنات مرجعية داخليةبين المقررات المناظرة داخل المؤسسةد تشكيل لجنة لعمل فحص لعينة عشوائية من أوراق إجابذة
الطالبد تقييم أعماة الطالب أو عينة من أعمالهم بواسطة عضو ايئة تدريو أخر)....
 عمل تقييم للمقرر في ضوء نتائ الطالب واستطالعات الراي الخاصة بهم عمل خطة تحسين للمقرر في ضوء التغرية الراجعةتوظيف بعض األبحاث الخاصة بعضو ايئة التدريو او أي من أعضاء ايئة التدريو بالقسم ان وجدت مراجعة تقييم الطالب من عضو ايئة تدريو اخر بالقسم5 Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for
ير ر انا اإلجراءات والخطوات التي سذيتم تطبيقهذا لتقيذيم فعاليذة المقذرر فذي جميذع جوانبذه و ذرل التخطذي لعمليذات improvement.
التحسين
-

عرض خطة التحسني علي جملس القسم

Dean/Department Head
د راقع القحطاني

Received by

Faculty or Teaching
Staff

د راقع القحطاني

name
.د .ناصح حسين سالم
Signature

…../…./1435H

…../…./1435H

…../…./1435H

Date
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Suggested Guidelines for Learning Outcome Verb, Assessment, and Teaching
NQF Learning Domains
Suggested Verbs
Knowledge

list, name, record, define, label, outline, state, describe, recall, memorize,
reproduce, recognize, record, tell, write

Cognitive Skills

estimate, explain, summarize, write, compare, contrast, diagram,
subdivide, differentiate, criticize, calculate, analyze, compose, develop,
create, prepare, reconstruct, reorganize, summarize, explain, predict,
justify, rate, evaluate, plan, design, measure, judge, justify, interpret,
appraise

Interpersonal Skills & Responsibility

demonstrate, judge, choose, illustrate, modify, show, use, appraise,
evaluate, justify, analyze, question, and write

Communication, Information
Technology, Numerical

demonstrate, calculate, illustrate, interpret, research, question, operate,
appraise, evaluate, assess, and criticize

Psychomotor

demonstrate, show, illustrate, perform, dramatize, employ, manipulate,
operate, prepare, produce, draw, diagram, examine, construct, assemble,
experiment, and reconstruct
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