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  ًقررهاخلطة انتدريسية ن
  م 0200/  0202لمعام  األولالفصل الدراسي 

 

 مدخل إلى اإلعاقة العقمية  اسم المقرر
 الثانية / التربية الخاصة الفرقة/ التخصص

 نظري والعممي مع د. ىالة 11 -9األربعاء  الموعد
 قاعة إقميدس بالمبنى القديم لمتربية الفنية  المكان

 

 :رأهداف املقر-
الخاصة باإلعاقة العقمية من مختمف وجيات النظر وأسبابيا وتصنيفاتيا وخصائص الطالب إكساب الطالب المفاىيم  -1

 المعاقين عقميا. 

من المعمومات التي يحتوييا المقرر في مجال تخصصو وفي النواحي التدريسية  االستفادةتمكين الطالب من القدرة عمي  -2
 . خارجوو والتعميمية داخل الفصل 

باإلعاقة العقمية والبرامج االرشادية المتاحة والمناسبة ليم المشكالت المتعمقة  اكتشافإكساب الطالب القدرة عمي  -3
 لمتخفيف من حدة ىذه المشكالت.

 إكساب الطالب المفاىيم والمعارف الخاصة بالطرق االرشادية المناسبة ألسر المعاقين عقميا وأساليب التدخل المناسب -4
 لدرجات االعاقة المختمفة.

اكساب الطالب المفاىيم والمعارف الخاصة باالجتياحات التعميمية والتربوية واالجتماعية واساليب الرعاية االجتماعية و  -5
 التأىيل الميني واالكتشاف المبكر والتدخل المبكر واساليب التشخيص المختمفة.

 انكتة املقررة:
 مثل:والمتوفرة عمى االنترنت افة لبعض الكتب المقترحة إض الكتاب الموجود عمى المنصة

 االعاقات الذىنية في مرحمة الطفولة . د: عثمان لبيب فراج
 سيكولوجية غير العاديين  د/ عبدالمطمب امين القريطي

 مقدمة في االعاقة العقمية د/ فاروق الروسان
 د زكيالموقع الشخصي المجاني  لمدكتور حسام محمو  االنترنت : مواقع

http://kenanaonline.com/dr-hossam-zaki 
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 يفردات املقرر
 أسماء الطالب ساعات ال الموضوعات  األسبوع
عاقة العقمية تعريفات اإلو  التعريف بالمقرر وأىميتو األول

 وتصنيفاتيا
2  

  2 عاقة العقمية وطرق الوقايةاسباب اإل الثاني
  2 خصائص االطفال المعاقين عقميا الثالث
  2 مشكالت االطفال المعاقين عقميا الرابع
  2 تابع مشكالت االطفال المعاقين عقميا الخامس

  2 احتياجات المعاقين عقميا نفسيا واجتماعيا وتعميميا السادس 

  2 أدوات التشخيص لإلعاقة العقمية السابع

  2 تابع ادوات التشخيص الثامن 

  2 بكراالكتشاف المبكر والتدخل الم التاسع

  2 الرعاية التربوية والتعميمية واساليب الرعاية االجتماعية العاشر

  2 التأىيل االجتماعي والتأىيل الميني الحادي عشر

  2 التشريعات المتعمقة بذوي االعاقة العقمية  الثاني عشر

  2 ساليب التربوية المختمفة لمتعامل مع المعاقين عقميا واسرىماأل الثالث عشر

عامة واإلجابة عمى أسئمة  مراجعةو  اختبار أعمال الفصل رابع عشرال
 الطالب

2  

   االختبار النيائي الخامس عشر

 
 اسرتاتيجيات انتدريس

 المناقشة والحوار     -                                                    المحاضرة  -
 استخدام الشبكة المعموماتية -
 التعمم التعاوني -                                      Power-Pointاستخدام - -
 العصف الذىني -            .ىات التعميميةاستخدام الفيديو مثل عروض توضيحية  -
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 يهاو تقىيى انطالب خالل انفصم اندراسي

مهمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع  التقويم
  جماعي، اختبار نهائي...الخ(

 الدرجة

 25 نصف الترم اختبار 1
 25 الشفوي االختبار 2
 125 اختبار نيائي 3
 151 المجموع 4

 
 مع أطيب األماني والدعوات بالتوفيق 

 أستاذ المقرر                                                               
 حسام محمود زكي                                                       د.

  للتواصل مع الدكتور

hossam.ali@mu.edu.eg
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 تعاقد أكادميي سهىكي
خوانو حسام محمود زكي /داجتمع  ........................... لموافقا .............  إنو في يوم  والطالب دارس وا 

 واتفقوا عمى ما يمي: مدخل إلى اإلعاقة العقمية مقرر
 أوال يا يريده اندكتىر:

 يتك وتخمصيا هلل من وراء دراستك ىذا المقرر.أن تجعل وتجدد ن .1
 االلتزام باإلجراءات االحترازية. .2
 لمحرمان.الطالب تعرض يعدم الغياب عن المحاضرة حتى ال  .3
ومن تأخر فسوف  دقائق من بدأ المحاضرة 11عد المحدد لبدأ المحاضرة والغياب يؤخذ بعد لتزام بالحضور في المو اال .4

 . إال بشكل رسمي يتم قبول عذرهيتم تغيبو عمى النظام وال 
 عدم الخروج من القاعة إال بنياية المحاضرة وفي حالة الخروج فأقصى مدة خمس دقائق بعد االستئذان.  .5
 إحضار الكتاب كل محاضرة. .6
 االلتزام بآداب الحضور . .7
 .ويكون الجوال في حالة صامت أو مغمق عدم استخدام الجوال في المحاضرة .8
 .أثناء المحاضرة  الءمع الزمالجانبي عدم الحديث  .9

 التفاعل اإليجابي في موضوعات المحاضرة . .11
 المشاركة اإليجابية في األنشطة . .11
 د المحدد .واء العروض أو األبحاث في الموعاالنتياء من التكميفات س .12
 عدم الوساطة. .13
 .من يريد االستفسار عميو بالتواصل مع الدكتور في الساعات المكتبية المعمنة في الجدول .14
 تشجيع التعبير عن األفكار واآلراء بما يسمح بو المقرر. .15

 ثانيا يا يريده انطالب:
2. ......................................................................................................... 
0. ......................................................................................................... 
3. ......................................................................................................... 
4. ......................................................................................................... 
5. ........................................................................................................ 


