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يم( ت0802930) مقررالوصف  عل لت ا لخاصة في  ا ياجات  ا لذوي االحت لتكنولوجي ا  طبيقات 

(Technological Application in Education for Students with Special Needs) 

لفة:  المخت فئات اإلعاقة  لخاصة وهي  ا الطلبة ذوي االحتياجات  ب لخاصة  ا المفاهيم  مقرر  ال يوضح هذا 

عقلية،  ل م، والجسدية، والسمعية، واالنفعالية، والبصرية، وا لتعل ا للغة، وصعوبات  النطق وا كل  مشا

المتعددة وال قات  المتفوقين والموهوبين. كما واإلعا بة  لطلبة ذوي طل عليمية ل لت ا ياجات  يوضح االحت

ياج لطلبة ذوي االحت ا م  عل تعليمية لتسهيل ت ل ا يئة  ب ل ا لخاصة، وكيفية تصميم وتعزيز  ا ات االحتياجات 

ياجات والخاصة، بة ذوي االحت لطل ل ندة  المسا تكنولوجيا  ل لخاصة، وا ا ياجات  لتكنولوجيا لذوي االحت ا

 الخاصة.

 
This course examines concepts for students with special needs, namely the 

various disability categories: mental, visual, emotional, hearing, physical,  

learning difficulties, speech and language problems, multiple disabilities,  

and talented and gifted students.  It emphasizes educational needs for 

students with special needs, designing and enhancing learning 

environment to facilitate learning for student with special needs, 

technology in special needs education, assistive technology for students 

with learning disabilities.  

 

 

 نتاجات التعلم 

 أن يتعرف الطلبة الىالتكنولوجياالمالئمةللطلبة ذوياالحتياجاتالخاصة -

 ان يلم الطلبة بالنماذجالتعليميةوالتكنولوجيةالخاصة بتعليم الطلبةذوياالحتياجاتالخاصة بطريقة فاعلة -

 ان يكتسبالطلبة المهارات الالزمة ببرمجيات ذوياالحتياجاتالخاصة -

إللكتروني للطلبة كالخدامالتكنولوجياالمالئمة لتصميمووضعالخططالدراسيةالتعليميةلموضوعمعينبشاست -

 ذوي الحاجات الخاصة

تطبيق المهارات المكتسبة في مجال تصميم التدريس والمصادر المتوافرة في تدريس وتدريب الطلبة ذوي  -

 الحاجات الخاصة

للتعليم من أجل التدريس الفاعل والتعلم للطلبة ذوي االحتياجات تطوير النماذج التربوية والتكنولوجية  -

 الخاصة.

 نمذجة فعالية وكفاءة البرامج لذوي االحتياجات الخاصة. -

استخدام التكنولوجيا المناسبة لتصميم وتقديم الخطط الدراسية التعليمية لمجال محدد في شكل الكتروني  -

 لطلبة االحتياجات الخاصة.

 لمكتسبة في تصميم التدريس والموارد المتاحة لتدريس وتدريب الطلبة تطبيق المهارات ا -

 ذوي االحتياجات الخاصة.

 األسبوع التاريخ الموضوعات المصادر نوع الجلسة الدراسية



 الجدول الزمني
 

 

 
 

 

 

 مالحظات:

 باالتفاق مع المدرس–من                      تبدأ  فترة االمتحانات النهائية - 

 .باالتفاق مع مدرس المقرر في حالة العطل الرسمية تُعوض محاضرات ذلك اليوم في األسابيع الالحقة -

ات - جب وا ل ا م  ي سل ت راعى  لعروض ي ا م  ي د ق  في مواعيدها المحددة على الخطة وال تقبل خارج هذه المواعيد إال بعذر قهري. وت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع:

 األول  مقدمة في االحتياجات الخاصة  لقاء صفي

 
 

تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة والتكنولوجيا 

 المساعدة
 

 الثاني

 الثالث  اإلعاقة الجسدية –تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة   

 الرابع  اإلعاقة البصرية –تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة   

 الخامس  اإلعاقة السمعية –تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة  1تسليم واجب رقم  

 
 

اإلضطرابات  –االحتياجات الخاصة تكنولوجيا التدريس مع 

 السلوكية واإلنفعالية
 

 السادس

 السابع  االعاقة العقلية –تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة  2تسليم واجب رقم  

 الثامن  اختبار في الوحدات السابقة %30العالمة  

 
 

إضطرابات  –تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة 

 التواصل
 

 التاسع

 العاشر  صعوبات التعلم –تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة  3تسليم واجب رقم  

 
  اإلعاقات المتعددة –تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة  

الحادي 

 عشر
أي   الم  است م  ت ي ن  ل

ا  هذ عد  ب مشروع 
اريخ ت ل  ا

 الموهوبين –تكنولوجيا التدريس مع االحتياجات الخاصة 

 عرض ومناقشة المشاريع المقدمة من الطلبة

 تسليم المشاريع

 
 الثاني عشر

 
 

 التكنولوجيا لدعم القياس والتقويم في االحتياجات الخاصة

 عرض ومناقشة المشاريع المقدمة من الطلبة
 

 الثالث عشر

 الرابع عشر  عرض ومناقشة المشاريع المقدمة من الطلبة  

 
  مراجعة عامة 

الخامس 

 عشر
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