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Course Specifications
Institution: جامعة نجران

Date of Report: 28/6/1435

College/Department :  ;كلية التربيةDepartment of : قسم التربية الخاصة
A. Course Identification and General Information
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Course title and code: خاص(الدمج في التربية الخاصة564(
Credit hours:  ساعات نظري3
Program(s) in which the course is offered. بكالوريوس التربية الخاصة مسار صعوبات التعلم
Name of faculty member responsible for the course: ناصح حسين سالم: د
Level/year at which this course is offered: المستوى السابع
Pre-requisites for this course (if any) : ال يوجد
Co-requisites for this course (if any): ال يوجد
Location if not on main campus: المدينة الجامعية
Mode of Instruction (mark all that apply))( الفصول التقليدية
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:
المتوقع تققيقاا مناا تدي تتااين بين سسلو المقاضر

يتم تدريس موضوعات المقرر باألسلو اليي يتناس تتققي األددا
تالقوار تالمناقشة تالتعلم التعاتني تالعصف اليدني
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B Objectives
?1. What is the main purpose for this course

 -التعررر

عل ر االسررس الترري تقرروا علياررا تربيررة تتعلرريم تي االحتياجررات الخاصررة فرري المرردارس العاديررة

تدمجام باا .
 -التعر

عل عملية التغييرر التري حردبع بعرد ت اير عمليرة الردمج فري المردارس العاديرة تعمليرة التخ ري

لعملية الدمج تتقويم اباردا .
 -الوقو

عل خصائص كل فئة من فئات التربية الخاصة ،تسسس تشخيصاا

 استخداا برامج الكترتنية في مجال الدمج . استخداا شاكات االنتر نع .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

 تاادل الخارات بين سعضاء ديئة التدريس في المجال. اإلطالع عل سحدث الندتات تالمؤتمرات تالمراجع العلمية في مجال التربية الخاصة عرض مقتوى المقرر عل سعضاء مجلس القسم بالكلية. عرض مقتوى المقرر عل بعض المقكمين في المجال. إضافة مراجع حديثة في المجال لمواكاة سحدث الت ورات في المجال. تكليف ال لاة بالقياا باألبقاث للموضوعات القديثة في ميدان التربية الخاصة .C. Course Description (Note: General description in the form to be used for the Bulletin or
توصيف المقرر)handbook should be attached

Course Description:
Course Description:
يهدف المقرر إلى تزويد الطلبة بالمفاهيم األساسية في مجال الدمج ,الجذور التاريخية لفلسفة الدمج وأشكاله وأسسه ,فريق الدمج,
متطلبات الدمج ,االعتبارات الخاصة بدمج ذوي الحاجات الخاصة ,القبول االجتماعي لذوي الحاجات الخاصة ,نماذج عالمية وعربية
ووطنية من الدمج الجزئي والكلي والشامل.
موضوعات المقرر الم لو تغ يتاا 1. Topics to be Covered
قائمة موضوعات المقررList of Topics :
No. o Weeks Contact Hours
عدد سسابيع
عدد ساعات
التدريس
االتصال
3
3

الجذور التاريخية لفلسففة الفج  :لالتيعيف ن ضا افة اايفوا

ن العيئة ااقل تقيجا .
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3

فهوم الج  :وفلسفته واساليبه نواسفتراتيجياته نوااسفا التفق يقفوم اليهفا ن

3

3

3

3

 .بادر التربية تمدرسة الجميع تالدمج الشامل

3

3

فريق الج  :لفريق تعجج التخصصات

3

3

تيلبات الج  :فق الفصول العاجية

ايجاعياته وسلعياته نواشكاله.

3

3

-

3

فتطلاات عملية الدمج  :اعداد الايئة المادية ،اعداد المعلمين ،اعداد المنادج الدراسية ،تا

،تايئة االسر .

3

-

3
3
3

-

اااتبارات الخاصة عج  :ذوي الحاجات الخاصة

3

القعول االجتماعي لل لاة تي القاجات الخاصة

 ---تعررررررررديل السررررررررلول لرررررررريتي القاجررررررررات الخاصررررررررة فرررررررري صررررررررفو

.

3

3

اعرررررررراد التفكيررررررررر فرررررررري ترررررررردري المعلمررررررررين تفقررررررررا لفلسررررررررفة الرررررررردمج.

3
3

3

نمررررررررررا ن عالميررررررررررة مررررررررررن الرررررررررردمج الج ئرررررررررري تالكلرررررررررري تالشررررررررررامل .
تجرررررررررررررررار الررررررررررررررردتل العر بيرررررررررررررررة تاالجنايرررررررررررررررة فررررررررررررررري الررررررررررررررردمج .

3

3
3

3

3

تجرررررررررررررررار المملكرررررررررررررررة العربيرررررررررررررررة السرررررررررررررررعودية فررررررررررررررري الررررررررررررررردمج.
تعديل السلول ليتي القاجات الخاصة في صفو

Total
سجمالي
42

3

الدمج .

2. Course components (total contact hours and credits per semester):
توزيع مكونات المقرر
Lecture
Tutorial
Laboratory
Practical
Other:
درتس خاصة مقاضرات
معمل
ت اي عملي
اخرى
Contact
42
Hours
ساعات االتصال
Credit
3
الساعات المعتمد
no

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

معدل سي درتس خاصة ست ساعات إضافية متوقعة لل ال في االساوع
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4. Course Learning Outcomes in NQF Domains of Learning and Alignment with Assessment Methods
نواتج التعلم مصنفة تفقا لمجاالت االطار الوطني للمؤدالت  :تاستراتيجيات التدريس تسدتات التقييمand Teaching Strategy :
Course Assessment
Methods

Course Teaching
Strategies

NQF Learning Domains
And Course Learning Outcomes

ييكر دنا نواتج التعلم ( المعار ) الفرعية المناثقة عن نواتج التعلم الرئيسية تطرق تدريساا تسدتات التقييم 1.0 Knowledge
لكل ناتج عل حده
1.1
احملاضرة – املناقشة-
االختبارات الفصلية والنصفية
واحلوار والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

االختبارات الفصلية والنصفية

احملاضرة – املناقشة-

واحلوار والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

االختبارات الفصلية والنصفية

احملاضرة – املناقشة-

واحلوار والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

االختبارات الفصلية والنصفية

احملاضرة – املناقشة-

واحلوار والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

االختبارات الفصلية والنصفية

احملاضرة – املناقشة-

واحلوار والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

االختبارات الفصلية والنصفية

احملاضرة – املناقشة-

واحلوار والنهائية

احلوار – التعلم التعاوني

سن يتعرررر ال الررر علررر تارررادل الخاررررات برررين اعضررراء ديئرررة
التدريس في الدمج .
1.2
ان يستخدا التعلم االلكترتني في تدريس المقرر .
سن يستخدا الشاكات االلكترتنية في التواصل التعليمي .
سن يفسر سا انتشار عمليات الدمج .
سن يقدد المفاديم تالمص لقات االساسية لعملية الدمج .

1.3
1.4
1.5

الارررامج التربويررة المسررتخدمة مررع كررل فئررة مررن 1.6

سن يرريكر ال الر
فئات ال لاة تي االحتياجات الخاصة

ييكر دنا نواتج التعلم ( الماارات اإلدراكية) الفرعية المناثقة عن نواتج التعلم الرئيسية تطرق تدريساا 2.0 Cognitive Skills:
تسدتات التقييم لكل ناتج عل حده
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ييكر دنا نواتج التعلم ( الماارات الشخصية تتقمل المسؤتلية) الفرعية 3.0 Interpersonal Skills & Responsibility:
المناثقة عن نواتج التعلم الرئيسية تطرق تدريساا تسدتات التقييم لكل ناتج عل حده
3.1
ييكر دنا نواتج التعلم ( ماارات االتصال تتقنية 4.0 Communication, Information Technology, Numerical:
المعلومات تالماارات العددية) الفرعية المناثقة عن نواتج التعلم الرئيسية تطرق تدريساا تسدتات التقييم لكل ناتج عل حده
4.1
يستتتم ش كتتبالة االنونتتا واربتتات البفتتيف املمتلفتتة ل ستتط نا تتر الو تتائ
العروض التوضيفية
تالليفات حبثية /أوراق مل
املتع دة ملوضوع املشروع اخلاص به.

ييكر دنا نواتج التعلم ( الماارات النفس حركية) الفرعية المناثقة عن نواتج التعلم الرئيسية تطرق 5.0 Psychomotor:
تدريساا تسدتات التقييم لكل ناتج عل حده
5.1

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

)(Use Program LO Code #s provided in the Program Specifications
نواتج تعلم الارنامج ( من مصفوفة الارنامج )
يضفففففففففففففففففففاق
ااتجا فففففففففات
والقاففففففففففففففايا

ال عاصرة فق
التربيففففففففففففففففففففة
الخاصة

ي
يتعفففاو

فففف

اآلخففري فففق

يفسفففففففففففففففر

الضظريفففففففففففففففات
والقففففففففففففففففواضي

إجارة عففففففف ار :

والتشففففففففريعات

الخاصة .

التربيفففففففففففففففففففففففة

التربيففففففففففففففففففففة

ففففففففق جفففففففال
الخاصة

*
يعرف المفاهيم
والمبادئ ذات
العالقة بمجال
التربية الخاصة
يفسر النظريات
والقوانين
والتشريعات في
مجال التربية
الخاصة
يعدددددددددد اسدددددددد
ومراحددل القيددا
والتشددخيف فددي
مجدددددال التربيدددددة
الخاصة

يندددددددددددددددددددددددددداق
االتجاهددددددددددددددددات
والقضدددددددددددددددددددايا
المعاصددددر فددددي
التربيددة الخاصددة
.

الجدتل ال مني لمااا التقييم خالل الفصل 5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester
الدراسي
Proportion of Total
Assessment
نساة الدرجة المخصصة إل
درجة التقييم الناائي

Week Due
االساوع المستق

Assessment task (e.g. essay, test, group project, examination, speech,
)oral presentation, etc.
ييكر دنا مااا ست إجراءات التقييم ( طايعة مامة التقييم)
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 01درجة لالختبارات
الفصلية

السابع والثاني عشر

االختبارات التفصلية (االفصلية /النهائية)

1

كل شهر

تالليفات حبثية وفق أ س معيارية و

2

 01درجات للمناقشة
والحوار والمهام
 21درجة لالختبار
النهائي
100%

املناقشة الفردية واجلما ية
اختبار قياس نواتج تعلم الربنامج

األسبوع الساد
عشر

3

total
اإلرشاد تالدعم األكاديمي المقدا لل ال D. 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

إج ار ات اإلرشاج والجام األكاجي ق ال قجم

ااو يئة التجريا لكل يالب وااستشارات التعلي ية واألكاجي ية.

السااات ال كتعية عواق  6سااات أسعوايا.

-

التواصل اعر ااي يل.

-

مصادر التعلمE. Learning Resources :
1. List Required Textbooks

 الخطي د  ,جمددال .)0224( .,تعلدديم الطلبددة ذوي الحاجددات الخاصددة فددي المدرسددة العاديددة دار الفكددراالردن.
 ديان برادلي  ,مارغريت سيرز  ,ديان سوتك ( )0222الدمج الشامل لذوي الحاجات الخاصة .-

-

)2. List Essential References Materials (Journals, Reports, etc.

 .:
ييكر دنا قائمة بالكت تالمراجع )3. List Recommended Textbooks and Reference Material (Journals, Reports, etc
تالمواد التعليمية الموصي باا
يريكر دنرا قائمرة برالمواد التعليميرة )4. List Electronic Materials (eg. Web Sites, Social Media, Blackboard, etc.
االلكترتنية
 أفالم تعليمية من االنترنت5. Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards or regulations and
ييكر دنا سية مواد تعلم سخرى مثل الارامج التي تعتمد عل الكمايوتر ست األقراص المضغوطة ست المعايير المانية ست األنظمةsoftware.
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المراف الم لوبةF. 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.
المرافر التعليميرة ( قاعرات )1. Accommodation (Classrooms, laboratories, demonstration rooms/labs, etc.
الدراسة ،المعامل ،قاعات العرض)....
يريكر دنرا المت لارات القاسروبية ( سجار )2. Computing resources (AV, data show, Smart Board, software, etc.
حاس  ،اجا برتجيكتور ،برمجيات ،ساورات كية)....
3. Other resources (specify, e.g. if specific laboratory equipment is required, list requirements or attach
ييكر دنا سية مصادر ست مراف ست تجاي ات إضافية يقتاجاا تدريس المقرر )list

تزويد القاعات بالداتا شو واالنترنت

-

عمليات تقويم تتقسين المقررG Course Evaluation and Improvement Processes :
ييكر دنا استراتيجيات القصول عل 1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching
التغيية الراجعة من ال ال تآرائام في فعالية استراتيجيات تعمليات التدريس

-

مراجعة االختاارات الفصلية تسعمال السنة مع ال ال تت تيددم بالصوا تالخ أ

-

ييكر دنا استراتيجيات تقويم Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Program/Department Instructor
عمليات التدريس التي يمكن ت ايقاا عن طري سستا المقرر ست عن طري القسم العلمي عل سايل المثرال (تقرديم تغييرة راجعرة لل رال
من القسم العلمي بشأن تقييم سدائام تنتائجام في المقررات من حيث تقديد نقاط القو تالضعف  ،تقليل معردالت تقردا ال رال فري األداء
فيما يتعل بالمقررات الدراسية المختلفة ،إعداد تقرير دتري للمقرر يتناتل نقاط القو تالضعف تتوصيات التقسرين فري المقررر تخ ر
التقسين في الفصل التالي ،مناقشة نتائج تقارير المقررات في المجلس العلمي تتقديم التوصيات الالزمة بشأناا)
ييكر دنا عمليات ست إجراءات تقسين عمليرات التردريس التري يمكرن ت ايقارا علر Processes for Improvement of Teaching
سررايل المثررال ( حضررور دترات تدريايررة فرري اسررتخداا التكنولوجيررا فرري الترردريس  ،حضررور دترات تدريايررة بخصرروص اسررتخداا سسررالي
التدريس الفعالة ،توظيف نتائج الاقوث العلمية لعضو ديئة التدريس في تقسرين عمليرات التردريس ،تقيريم القسرم لرأداء التعليمري لعضرو
ديئة التدريس تتقديد نقاط القو تالضعف تاقتراح توصيات التقسين في ضوئاا.
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
ييكر دنا إجراءات ست آليات التقق من معردالت إنجراز ال رال علر سرايل )of assignments with staff at another institution
المثال ( للتقق من مستويات إنجراز ال رال يرتم رصرد مؤشررات سداء نرواتج تعلرم ال رال تعمرل مقارنرات مرجعيرة داخليرةبين المقرررات
المناظر داخل المؤسسة ،تشكيل لجنة لعمل فقص لعينة عشوائية من ستراق إجابرة ال رال  ،تقيريم سعمرال ال رال ست عينرة مرن سعمرالام
بواس ة عضو ديئة تدريس سخر)....
5 Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for
ييكر دنا اإلجراءات تالخ وات التي سريتم ت ايقارا لتقيريم فعاليرة المقررر فري جميرع جوانار تكريل التخ ري لعمليرات improvement.
التقسين
-

رض خطة التفسني لي جملس القسم
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Dean/Department Head
ييكر دنا اسم رئيس القسم

Received by
ييكر دنا اسم المسؤتل عن
المراجعة

Faculty or Teaching
Staff
ييكر دنا اسم القائمين
بتدريس المقرر

د /راقع القق اني

name
د /مناصح 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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