
ذ( خاص333توصيف مقرر )

ذعؼدعةذيفذاخلدعاتذادلداغدة

ذػـ1441-1440اظػصلذاظدراديذاألولذعنذاظعامذ

ذ

ذدلقاءذاظطوؼلأ.ذذادلؼرر:أدتاذةذ

ذذذثالثذداساتذاظداساتذادلعتؿدة:

11-8ذ(ذعن56795/ذذعبةذ)ذاخلؿقس   

(271ذ/عؽتبذ)ذ(1-11)ذؿقسؼومذاخل(ذ1-10)ذاظثالثاءاظداساتذادلؽتبقة:ذؼومذ . 

 laltaweel@ksu.edu.saؼدذاالظؽرتوغي:ذذاظرب

ذذفذادلؼرر:ػد

 يف ورد عا ضوء سؾى خدعةذطل يف اظعاعؾني وأدوار عفام توضقح و اخلاصة ظؾرتبقة ادلداغدة باخلدعات اظتعرؼف إدي ادلؼرر ػذا ؼفدف

 تؾك سؾى ظؾحصول األدرة تؾعبه ياظذ واظدور ادلدردةذإرار وخارج داخل ادلداغدة ظؾخدعات ادلؼرر ؼتعرض طؿا ، اظدوظقة اظؼواغني

 خالل عن ادلادة ػذه يف ػام طؿحور اجلؿاسي اظعؿل ادلؼرر ؼطرح طؿا ، اظطػل حيتاجهذعا متول أن ميؽـفا اظيت اظدسم وعصادر اخلدعات

 مخيد مبا اجلؿاسي واظعؿل احلوار تػعقل وأداظقب واألدرة ادلختصني بني واظشراطة ادلدردة داخل اظػرؼقذدور ادتعراض

ذ.اخلاصة االحتقاجات ذوي عن األرػال عصؾحة

ذعتطؾباتذادلؼررذوتوزؼعذاظدرجات:

اظدرجةذذادلتطؾبذ

ذادلخصصة

ذعالحظات

ذ#
ذحماضراتذ4%ذ=ذ25حترمذاظطاظبةذعنذدخولذاالختبارذاظـفائيذإذاذجتاوزتذغدبةذشقابفاذذاحلضورذواالغضباط

ذادلـاضشاتذأثـاءذاحملاضرة ذ%10ذعـاضشاتذصػقةذوتػاسلذذ1

ظنذؼتمذإسادةذاالختبارذأليذراظبةذإالذبعذرذريبذعنذجفةذ ذ%30ذاالختبارذاظـصػيذ2

ذحؽوعقةذوعصدقذعنذذؤونذاظطاظبات.

زؼارةذ)عرطزذاألعريذدؾطانذظؾخدعاتذادلداغدة(ذوطتابةذتؼرؼرذ ذ%10ذزؼارةذعقداغقةذ3

ذسـهذ)عرصقذادلعاؼري(.

ذوضو ذاحملاضرة(تؼدؼمذسروضذتؼدميقةذعداغدةذ)عؾخصذدل ذ%10ذسروضذتؼدميقةذ4

ذذ%40ذاختبارذغفائيذ5

ذذ%100ذاجملؿو 

 

 خطةذادلؼرر:  

ذعالحظاتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذضو ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادلوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاظتارؼخذذذذذذذذذذذاألدبو 

ذذو ذاإلرذادادب ذ6/1ذ1

ذ

ذ

ذ

ذ

ذاخلدعاتذادلداغدةذواظعؿلذاظتعاوغياظػصلذاألول:ذ ذ13/1ذ2

ذخدعاتذاظعالجذاظطبقعيذواظوزقػياظػصلذاظثاغي:ذ ذ20/1ذ3

ذخدعاتذاظصحةذادلدردقةاظػصلذاظثاظث:ذ ذ17/1ذ4

 اخلدعاتذاظـػدقةاظػصلذاظرابع:ذ ذ4/2ذ5

ذذاإلرذادذادلدردياظػصلذاخلاعس:ذ ذ11/2ذ6

ذ

ذاإلرذادذاألدريذ:اظػصلذاظدادس ذ18/2ذ7



ذذاالختبارذاظػصؾيذ ذ25/2ذ8

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذخدعاتذاظؾغةذواظؽالماظػصلذاظدابع:ذ ذ3/3ذ9

ذةاخلدعاتذاظتؼـقةذواظتأػقؾقاظػصلذاظثاعن:ذ ذ10/3ذ10

ذادلداسدة

ذخدعاتذاظتغذؼةاظتادع:ذاظػصلذ ذ17/3ذ11

ذخدعاتذاظتدخلذادلبؽراظػصلذاظعاذر:ذ ذ24/3ذ12

لذاحلاديذسشر+ذاظثاغيذسشر:ذخدعاتذاظػص ذ1/4ذ13

ذاظرتصقهذواظـؼل

ذاظػصلذاظثاظثذسشر:ذاظتأػقلذاظدؿعي ذ8/4ذ14

ذاظػصلذاظرابعذسشر:ذخدعاتذاظتوجهذواحلرطة ذ15/4ذ15

ذ

 

ذادلراجع

 

 :رئيسيالمرجع ال

 ( الخدمات المساندة لذوي االعاقة والموهوبين، الرياض: دار ا0202إيهاب عبدالعزيز الببالوي .)لزهراء 

 المراجع الثانوية:

العريب التاسع "رعاية  االستشارة والعمل اجلماعي ادلفاهيم واخلصائص وادلعوقات ورقة عمل مقدمة للمؤمتر(. 2002)أبونيان، إبراهيم  .1
 .وتأهيل ذوى االحتياجات اخلاصة يف الوطن العريب" (احلاضر وادلستقبل)، جامعة بنها

ندوة الرتبية اخلاصة جبامعة  يجيات الرتبية اخلاصة و اخلدمات ادلساندة ادلوجهة للتالميذ ذوي التوحد،اسرتات(. 2002)العثمان، إبراهيم  .2
 .نوفمرب 30  22ادللك سعود يف الفرتة من 

(غري  رسالة ماجستري مدي توافر اخلدمات ادلساندة وفاعليتها يف دعم العملية التعليمية لتالميذ الرتبية الفكرية، (.2002)تركي القريين  .3
 .منشورة)، كلية الرتبية، جامعة ادللك سعود

ت من وجهة نظر ادلتغريا واقع اخلدمات ادلساندة للتالميذ ادلعوقني مسعي ا وأسرهم والرضا عنها يف ضوء بعض (.2002)علي حنفي  .4
، كلية الرتبية جامعة بنها " الرتبية اخلاصة النفسية  ، ادلؤمتر العلمي األول الرتبية اخلاصة بني الواقع وادلأمول بقسم الصحةادلعلمني واآلباء

 يوليو 12 - 12، 

 

 

 .ذأيذتغقريذيفذتوزؼعذاظدرجاتذأوذيفذاجلدولذاظزعينذدلػرداتذادلؼررذدوفذؼتمذاظتـوؼهذسـهذأثاءذاحملاضرةذ

ذمتـقاتيذظؽنذباظتوصقق


