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إدارة وتنظيم برامج التربية الخاصة :خاص 065  

SPED 560:  ADMINISTRATION OF SPECIAL EDUCATION 

 الحربيعبدهللا عبير د .                                                      السليمان إبراهيمد. نوره                        

      dr.norah1@gmail.com  : Email                                      alhabeer@ksu.edu.samail: -E 

          http://fac.ksu.edu.sa/noraisWebsite:                        http://fac.ksu.edu.sa/alhabeerWebsite:  

 (22-25() 8-7( ألاربعاء ) 2-21 () 8-7الاثنين )          املكتبية           ( 2-22( الثالثاء )  2-21الاحد )              

 (181الدور الثاني / مكتب رقم )                (  1مبنى )             (520مكتب   )  \الدور الثاني                     

 

 :  املقرر  أهداف

 دارة وتنظيم برامج التربية الخاصة مفهوم لا بمعلومات شاملة عن  تتزويد الطالبا 

  لتنظيم الاداري لتخطيط واعلى االتعرف   

 برامج التربية الخاصةوتنظيم إعداد ادارة  لتعرف على مهاراتا   

 .التعرف على اللوائح وألانظمة الخاصة بالتربية الخاصة في اململكة العربية السعودية 

 الضرورية إلدارة برامج التربية الخاصة وطرق تطبيقهاالقيادية ارات التعرف على امله 

 

 

مع توضيح لإلجازات و موعد  هـ2356\هـ 2350 للعام  و  الا للفصل الدراس ي  وألايام ألاسابيع املقرر علىمحتوى توزيع  

 :الاختبارات النهائية

 فرداتامل التاريخ ألاسبوع

 تسجيل 22\0حد الا  ألاسبوع ألاو  

 التعريف باملقرر ومتطلباته 22 \ 21الاحد   سبوع الثانيالا 

 22\21حد  الا  ألاسبوع الثالث
خصائصها  :التعليمية الادارة  – لادارةمفهوم 

  وميادينها 

 ألاسبوع الرابع

 22 \16الاحد 

اجازة عيد  تبدأنهاية الاسبوع ب

 املبارك  الاضحى

 وأهميته التنظيم الاداري 

 ري وانماطهانواع التنظيم الادا

 في الادارة التعليمية املؤثرةالعوامل 

 21 \ 28حد الا  ألاسبوع الخامس

 -دارة املدرسية في مدارا الدمج اهداف الا 

 مهارات التنظيم –دور املدرسة في التنظيم 

 –التنظيم الاداري مبادئ  –عناصر التنظيم 
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 املفردات التاريخ ألاسبوع

 21 \ 10حد الا  ألاسبوع السادا

 نظيم برامج التربية الخاصةت

 ملعاهد وبرامج التربية الخاصة التنظيميةالقواعد 

قضايا ومشكالت ادارة وتنظيم برامج التربية  –

 الخاصة 

 2\1حد الا  ألاسبوع السابع
التعليمي لذوي الاحتياجات التخطيط التربوي و 

 الخاصة 

 2 \ 1الاحد  الاسبوع الثامن
صها وانماطها في مفهوم القيادة التربويه وخصائ

 التربية الخاصةادارة 

 الاختبار املوحد 2 \ 26الاحد  عالاسبوع التاس

 التربوي في التربية الخاصة  اساليب الاشراف 2 \ 15الاحد  ألاسبوع العاشر

 عملية اتخاذ القرارات في العمل الاداري  1 \ 2الاحد   ألسبوع الحادي عشر

 دارة فرق العمل التنظيمي والاداري إ 1 \ 8الاحد  ألاسبوع الثاني عشر

 1\ 20الاحد  الاسبوع الثالث عشر
اسبابة –مفهومة انواعه  –الصراع التنظيمي 

 واثاره ودور الادارة في ادارة الصراع–مراحلة 

 1 \ 11الاحد  ألاسبوع الرابع عشر
تعليم ذوي الاحتياجات ادارة الجودة الشاملة في 

 الخاصة

 1 \ 11حد الا  ألاسبوع الخامس عشر
 مناقشة –نماذج ادارية 

 املتطلب النهائيتسليم 

 بداية الاختبارات النهائية بالجامعة 21\18املوافق  5\6الاحد  الاسبوع السادا عشر

 

 : املراجع 

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة: .2

 -(. القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الت1551ألامانة العامة للتربية الخاصة .) ربية الخاصة بوزارة املعارف.وزارة

 التربية والتعليم : ألامانة العامة للتربية الخاصة

  ( الادارة والاشراف في التربية الخاصة  1525عبدالرحمن سليمان ومحمد مراد ) 

  ( الادارة والاشراف في التربية الخاصة  1525عبدالصبور منصور محمد ) 

  (  الادارة والا  1521ايهاب البيالوي )شراف والتنظيم في التربية الخاصة 

  ( الجودة الشاملة في التربية الخاصة  1551رشا جما  الليثي ) 

  ( قضايا ومشكالت في التربية الخاصة   1551فاروق الروسان ) 

 



 

 5341الفصل الدراسي األول                     

3 

 

3 

 

 . مصادر التعلم ألاخرى:1

  را العادية نحو الدمج. (.استقصاء آراء املد راء واملعلمين في املدا 1551)العبدالجبار ، عبدالعزيز و آخرون

 مركز البحوث التربوية ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود

   ، (. دليل املشرف التربوي في مجا  التربية الخاصة. وزارة التربية 1550عبدالعزيز ،وآخرون .)العبد الجبار

 الخاصة  والتعليم : ألامانة العامة للتربية

  (. أبجديات لادارة ولاشراف التربوي: 1522)الجماعي ، ريم ،  ود،  وهنيه محممرزاو محمود مرزا ،  هند

 تطبيقات في مجا  إدارة التربية الخاصة . دار الناشر الدولي

 Bateman, D., Bennish, K., Bright, G&Scala, M. (2006) Special Education Administration. Allyn 

and Bacon: Boston. 

 Sage, D. & Burrello ,L. (1990). Policy and Management in Special Education. New Jersey :

.Printice-Hall inc.:  

 Bush, Tony,  ) 2008(.   Leadership and management in special education, London  : Sage 

publication ltd,  

 Obiakor, f, Rotatory, t, &Burkhardut , S,2007.  Current perspectives in special education 

administration, UK: Elsevier ltd.. 

 

 قائمة الكتب واملراجع التي يوص ى بها ) الدوريات العلمية ، والتقارير ، .... ( :  1.1

 (  قيادة التربية 1523كروكيت ، جين ، بيلنجزلي، بوني ، بوسكاردين، ماري لين : ترجمة التميمي ، احمد )

 الخاصة و إداراتها ، الرياض :  دار جامعة امللك سعود للنشر  

 (.البرامج التدريبية الالزمة ملعلمي التربية الخاصة ،  رسالة التربية وعلم 1555)العبدالجبار، عبدالعزيز

 .271-12،251النفس، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية : جامعة امللك سعود. 

 (التعرف على مدى مالئمة املباني املدرسية للتالميذ ذوي لاعاقة الحركية 1551العبدالجبار، عبدالعزيز .)

.دراسة مقدمة للمؤتمر القومي الثامن " معا ... على طريق الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة في 

 .13/25/1551الى  12/25الوطن العربي" ، القاهرة 

 (.استقصاء آراء املد راء واملعلمين في املدارا العادية نحو  1551زيز ، ومسعود ، وائل )العبدالجبار، عبدالع

 الدمج. مركز البحوث التربوية ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 

 (الرضا الوظيفي لدى معلمي  التربية الخاصة ومعلمي التعليم العام.املجلة 1553العبدالجبار، عبدالعزيز .)

 بية الخاصة: الرياض. العربية للتر 

 (أهميتها ومدى 2118العبدالجبار، عبدالعزيز  " 
ً
م(. " الكفايات الالزمة ملعلمي ألاطفا  املعوقين سمعيا

 توافرها لديهم  

 

قائمة باملراجع  الالكترونية  ) املواقع على الشبكة العنكبوتية ، مواقع التواصل الاجتماعي ، نظام إدارة التعلم ) . 1.5

ardBlackbo  . ) 

Journal of Special Education Leadership                                             Special education administration commons  

منتديات الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة -                                                             منتديات التربية الخاصة  

ألاكاديمية العربية للتربية الخاصة .  -                                                  الشبكة العربية لذوي الاحتياجات الخاصة  -

مجلة علم النفس والتربية . جستن .الرياض -                        الرياض مجلة معوقات الطفولة ، مصر ،جامعة ألازهر.      

 مجلة دراسات . العلوم التربوية . الجامعة ألاردنية .  

       مجلة لارشاد النفس ي . جامعة عين شمس . مصر -                      



 

 5341الفصل الدراسي األول                     

4 

 

4 

 : قرر متطلبات امل
باململكة العربية على ادارة وتنظيم برامج التربية الخاصة جهات املتخصصة والقائمة الواحدة من اختاري   اوال   :

 \معاهد  \بوزارة التربية والتعليم  لتربية الخاصة المانه العامة لمدارا الدمج التابعه ل \معاهد  \مراكز السعودي ) 

املراكز الاهلية الخاصة بذوي  \جمعية الاطفا  املعاقين  \وزارة الشؤون الاجتماعية مراكز التربية الخاصة التابعه ل

 الاحتياجات الخاصة  .. الخ  ( وقومي باالتي : 

  .دينة للخدمات لذوي الاحتياجات  الخ  ( م \جمعية  \معهد  \) مركز   املختارةاحد الجهات  زيارة  .2

 مالحظة التنظيم لاداري في هذه الجهة. .1

  .الاجرائي في تلك الجهة املعنية وضحي مفهوم الادارة .5

؟   الجهة املعنية هذا املقرر في مدى توفر العناصر الادارية والتنظيمية التي تمت دراستها فياشرحي بالتفصيل  .3

مع تدعيم  في تلك الجهة ، ربية الخاصة ادارة وتنظيم برامج التالتي تواجه  ايا هي اهم املشكالت والقضوما 

 النظرية باملراجع العربية و ألاجنبية و موثقة اقتباساتك.مالحظاتك 

املقدمة لذوي الاحتياجات بالخدمات  ترقىلكي  برامج التربية الخاصةادارة وتنظيم لتطوير هي مقترحاتك ما .0

 .املعنية في تلك الجهة الخاصة 

 

التربية في ادارة وتنظيم برامج والجوهرية من املوضوعات الهامة  وخطواته العلميةان موضوع اتخاذ القرار   : ثانيا

ويمارسها   شخصيتهفي سمة  كون ة ، وان تبهذه الخاصي الناجح ان يتميز او املعلم مما يستوجب على الاداري الخاصة ،

لتقديم خدمات القرار املناسب  قدرتك على اختيار على منه  وضحي مثاال يتم الاستدال  لهذا، العلمية والعملية حياته  في

على  . حو  موضوع اتخاذ القرارات تؤكد بعد نظرك وسعة اطالعك ومعلومات  ،متميزة لذوي الاحتياجات الخاصة

  -الخطة التربوية الفردية  – تدريب املعلمة –طرق التدريس  –) تطوير املناهج  تتعلق بـاتخاذ قرارات سبيل املثا  

 الخ  (   –النظام املدرس ي 

 

 باالتي :  ونرجو القيام ،للعرض خطة الفي املقرر املذكورة  موضوعاتاختاري احد  : ثالثا

 ) من مراجع علمية ( مع التركيز على اهم النقاط بدون اسهاب املختار عرض املوضوع  .2

 .برامج التربية الخاصة ظيم ادارة وتن ايراد امثلة وتطبيقات عملية على .1

 .كمعلومات من النتاستخدام الصور والافالم العلمية الوثائقية فقط يسمح فقط ب .5

 الاولى من العرض . ةمنه املوضوع املعروض على الشريح املقتبس ةجع العلمياتوضيح املر يتم  .3

حديد ارقام الصفحات اذا او ت \توزيع نسخ منه على الطالبات يتم ، و املحتوى العلمي للموضوعتصوير يتم  .0

  كان املرجع متوفر لدى الطالبات . 

 

التي يتم مناقشتها وطرحها في املحاضرة ، حو  كل موضوع من موضوعات املقرر انعكاسية  اكتبي رؤية نقدية   رابعا :

 بجميع محاور املوضوع املطروح. الاملام  صفحة ونصف شريطة تلك الرؤيا  جاوز تت بحيث ال 

                 رجات توزيع الد

 20 في املحاضرةمن موضوعات املقرر  لعرض موضوع درجات . 

 20 عملية اتخاذ القرار. 

 15 املطروحةفي املوضوعات  ملوحددرجه الاختبار ا                      . 

   0  مشاركة و تفاعل في املحاضرةدرجات. 

   0  رؤية نقدية انعكاسية حو  موضوعات املقرر.درجات 

 35  وتنظيم برامج التربية الخاصة رةاإلدالنظرية والتطبيق املتطلب النهائي درجة. 

 

 ي املعرفالعلمي و  صيلتحمزيد من اللكن بالتوفيق و تمنياتنا                                                                      


