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تعليم ذوي الحاجات الخاصة  في  اسم المادة ورقمها
 0805942/المدرسة العادية

 ميادة الناطور. د اسم المحاضر

 ال يوجد: المتطلبات السابقة  ساعات 3 عدد الساعات المعتمدة
 اسبوعا 61 عدد االسابيع

 
 وصف المـــادة

تتناول هذه المادة الجذور التاريخية لتعليم ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية ، وأنماط هذا 
التعليم وتحدياته وشروط نجاحه ، والتطبيقات الراهنة لفلسفة الدمج  ومدرسة الجميع والبيئة التربوية 

عربي والدولي ، والتوجهات االقل تقييدا ، ونتائج الدارسات العلمية ذات العالقة على المستويين ال
العالمية الحديثة ذات العالقة بدمج ذوي االعاقات المختلفة ومضامينها بالنسبة لتعديل  المناهج ، 

   0واالساليب ، واالتجاهات ، والتشريعات ، والمرافق ، والممارسات  المدرسية 
 

 المخرجات النهائية
 ( الفهم المعرفة و) المهارات األكاديمية األساسية  :أوال

 معرفة وفهم متطلبات تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في المدارس العادية -6

 فهم الدمج، والفوائد المتوقعة منه، والصعوبات المرتبطة به -2

 
 التحليلية/ المهارات المعرفية  :ثانيا

 المقارنة بين االنماط االدارية المختلفة لتنفيذ برامج الدمج -6
دمج كل فئه من فئات الحاجات الخاصة في المدرسة تحليل االعتبارات الخاصة ب -2

 0العادية

 
 المهارات الخاصة بالموضوع :ثالثا

اكتساب المهارات والمعلومات ذات العالقة بتقييم برامج دمج الطلبة ذوي الحاجات  -6
 الخاصة في المدارس العادية

برامج اكتساب الكفايات والمهارات الالزمة لتحليل وجهات النظر المتباينة بشأن  -2
 الدمج

 
 المهارات العامة :رابعا 

تطوير االتجاهات والمواقف الواقعية نحو تعليم ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة  -6
 العادية

 تحليل األدب النظري والبحثي المتصل بالدمج وكتابة تقارير دقيقة وحديثة -2

 
 

 الخطــة



القراءات المطلوبة لذلك  الموضوع التاريخ واالسبوع
 األسبوع

 همات والواجباتالم

 
 االسبوع االول

   تعريف بالمادة وبمفردات الخطة

 
 االسبوع الثاني

مقدمة عامة الى تعليم ذوي 
الحاجات الخاصة في المدرسة 

 العادية 
 المصطلحات والمفاهيم -
 الجذور التاريخية للدمج -
 التحديات والقيود -
 فوائد الدمج -

 ،2002الخطيب، 
 الفصل االول

- ERIC (ED358677) 

- ERIC 

(CED369581) 

- ERIC 

(ED459000) 

 تحديد عنوان ورقة  العمل  -
 تشكيل مجموعات العمل -
 مشاركات الطلبة -
 

مبادرة التربية العادية ، والدمج  االسبوع الثالث
 الشامل، ومدرسة الجميع 

 المفاهيم المتغيرة -
 التربية الخاصة التقليدية -
مبررات وصعوبات دمج  -

 ة العامة والتربية الخاصةالتربي

، 2002الخطيب ،  -
 الفصل الثاني

 مشاركات الطلبة

 فريق الدمج االسبوع الرابع
 مبررات وأشكال العمل ضمن -

 فريق   
 الصعوبات والحلول -
 األدوار والمسؤوليات -

  2002الخطيب ، -
 الفصل الثالث

ERIC 

(ED409317) 

 مشاركات الطلبة

قبول االجتماعي للطلبة تشجيع ال االسبوع الخامس
 ذوي الحاجات الخاصة

الوضع االجتماعي للطلبة ذوي  -
 الحاجات الخاصة

 التأثيرات المحتملة للدمج -
طرق تشجيع القبول  -

 االجتماعي

، الفصل  2002الخطيب،
 الرابع

- Ottman,1981 

- ERIC 

(ED262498) 

- ERIC 

(CED358675) 

 المجموعة األولى -
 مشاركات الطلبة -

دمج الطلبة ذوي االعاقات  السبوع السادسا
 الحسية

، 2002الخطيب ،  -
 الفصل الخامس

- ERIC 

(ED414675) 

- COX&b 

Dykes,2001 

 المجموعة الثانية -
 مشاركات الطلبة -

دمج الطلبة ذوي الصعوبات  االسبوع السابع
 التعلمية والسلوكية

، الفصل 2002الخطيب، -
 الخامس

Mclesky et al., 1999 

 امتحان نصف الفصل -
 مشاركات الطلبة -

 



القراءات المطلوبة لذلك  الموضوع التاريخ واالسبوع
 األسبوع

 المهمات والواجبات

دمج الطلبة ذوي االعاقات  االسبوع الثامن
 العقلية والجسمية والتواصلية

الفصل  2002الخطيب ، -
 الخامس

 المجموعة الثانية -
 مشاركات الطلبة -

بة الموهوبين تعليم الطل 
 والمتفوقين في المدارس العادية

، الفصل 2002الخطيب ،-
 الخامس

Mulhern,2003 

 المجموعة الثالثة -
 مشاركات الطلبة -

،الفصل 2002الخطيب ،- خصائص الدمج الفعال االسبوع العاشر
 الخامس

Daniels & 

Vaughn,1999 

- Federico et al., 

1999 

- Salend,1999 

- ERIC(Ed289885) 

 المجموعة الرابعة -
 مشاركات الطلبة -

االسبوع الحادي 
 عشر

تحليل السلوك الوظيفي والدعم 
السلوكي االيجابي عند تنفيذ 

 الدمج

،الفصل 2002الخطيب، -
 السابع

 تسليم أوراق العمل -
 المجموعة الخامسة -
 مشاركات الطلبة -

االسبوع الثاني 
 عشر

استراتيجيات تعديل األساليب 
 هج عند تنفيذ الدمجوالمنا

 ،2002الخطيب، -
- ERIC 

(ED458735) 

عرض أوراق عمل  -
 الطلبة

 مشاركات الطلبة-

االسبوع الثالث 
 عشر

تطبيقات التكنولوجيا في دمج 
 الطلبة ذوي الحاجات الخاصة

، الفصل 2002الخطيب ،
 الثامن

عرض أوراق عمل  -
 الطلبة 

 مشاركات الطلبة -

االسبوع الرابع 
 عشر

، الفصل 2002الخطيب ،  تدريب المعلمين لتنفيذ الدمج
 التاسع

- McGregor,2001 

- Avramidis & 

Norwich,2002 

عرض أوراق عمل -
 الطلبة

 مشاركات الطلبة -

االسبوع الخامس 
 عشر

واقع الدمج وتحدياته في الدول 
 العربية

أوراق عمل وتقارير 
 عربية

عرض أوراق عمل  -
 الطلبة

س االسبوع الساد
 عشر

   االمتحان النهائي

 
 متطلبات المادة

 %30 المشاركة ، والمهمات ، والتعيينات الدراسية- 6
 %30    اختبار نصف الفصل- 2
 %20     االختبار النهائي- 3

 المهمات والتعيينات الدراسية



ويتوقدع أن يتدراوع عددد صدفحات هدذه الورقدة  0إعداد ورقة حول أحدد موضدوعات المدادة - 6
صددفحة بمددا فددي ذلددك المراجددع ويقددرر الطالددب موضددوع ورقتدده فددي األسددبوع (  62 – 60)

الثاني من الفصل ويسلم العنوان لمددرس المدادة مكتوبدا ، فضدافة الدى العندوان ، يتوقدع مدن 
عالمدة تدوزع علدى النحدو ( 62)ويخصدص لهدذه الورقدة 0الطلبة تحديد االطار العام للورقدة

 :اآلتي 
 المةع( 2)   :سالمة اللغة  - 
 عالمة( 2)  سالمة الطباعة - 
 عالمات( 2) صحة المعلومات ، ووضوحها ، وتسلسلها - 
 عالمة( 2)  : المراجع - 
 عالمة( 2)  طريقة العرض - 

 عالمة( 62)             المجموع   
 في حاالت الغش، لن يحصل الطالب على أي عالمة، بل يحصل على صفر: مالحظة 

 0االسبوع الحادي عشر : ة هو آخر موعد لتسليم الورق
 0أفراد( 5-2)حيث يتم تعيين الطلبة في مجموعات تتكون كل منها من : مجموعات عمل - 2

ويتوقع من كل مجموعة أن  0ويتم تحديد هذه المجموعات في األسبوع الثاني من الفصل 
وجمع تقوم بنشاط ميداني يتضمن تحليل واقع الدمج في المدارس العادية في المملكة  

عالمة توزع ( 62)ويخصص لهذه المهمة  0معلومات من الميدان، وإعداد تقرير ، وتقديمه 
 :على النحو اآلتي

 عالمات( 3)  طبيعة النشاط - 
 عالمات( 3) طرق جمع المعلومات - 
 عالمات( 3)  كتابة التقرير - 
 عالمات( 3)  طريقة التقديم - 

 عالمة( 62)   المجموع  
 0االسبوع المحدد في الخطة لكل مجموعة : تهاء من هذه المهمة هو أخر موعد لالن 
 عالمات( 1: )الحضور والمشاركة- 3
حيث يتوقع من كل طالب أن يشارك في تقديم معلومات في الصف عن أحد موضوعات  

ويتوقع من الطالب االستعانة بموجعين على األقل  0المادة وذلك بترتيب مسبق مع مدرس المادة
دقيقة لعرض موضوعه ( 30-20)ويعطي كل طالب  0لى المراجع األساسية المقررة اضافة ا

 0واالجابة عن االسئلة التي تطرع حوله 
 

 توزيع الدرجات

 (أ)  600%- 00
 +(ب)  % 30 - 33 

 (ب)  % 32 – 61
 +(ج)  65% – 60

 (ج)  60أقل من 
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