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 ذوي اإلعاقة ل االنتقالیةالتربیة الخاصة/ الخدمات الماجستیر في 
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 المستوي األول
 /الرمز
المتطلب  اسم المقرر .CODE/ NO الرقم

 السابق

 )Creditsالوحدات الدراسیة (
نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

 PSY 633 نفس ٦۳۳
مناھج البحث 

 التربوي
Methods of 
Educational 

Research 
 ۳  ۳ 

مدخل إلى الخدمات  SPED 601 خاص ٦۰۱
 االنتقالیة

Introduction to 
Transition.  ۳  ۳ 

 SPED 602 خاص ٦۰۲
التخطیط والتقییم في 

 الخدمات االنتقالیة
Planning and 

Assessment in 
Transition 

 ۳  ۳ 

 ۹  ۹   المجموع

 ثانيالمستوي ال

 /CODE الرقم /الرمز
NO. اسم المقرر 

 
المتطلب 
 السابق

الوحدات الدراسیة 
)Credits( 

نظري  
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

 اإلحصاء التربوي PSY 632 نفس ٦۳۲
 التطبیقي

Applied 
Educational 

Statistics 
 ۳  ۳ 

التعلیم االنتقال لمرحلة  SPED 611 خاص ٦۱۱
 ما بعد الثانوي

Transition to 
Postsecondary 

Education 

خاص، ٦۰۱
 ۳  ۳ خاص٦۰۲

 SPED 612 خاص ٦۱۲
 Interagency الشراكة المجتمعیة 

Collaboration 
خاص، ٦۰۱
 ۳  ۳ خاص ٦۰۲

 ۹  ۹   المجموع



 

 ۲ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثالمستوي ال

 /CODE الرقم /الرمز
NO. 

المتطلب  اسم المقرر
 السابق

 )Creditsالوحدات الدراسیة (

نظري   
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

 SPED 620 خاص ٦۲۰
دراسات وأبحاث في 

مجال الخدمات 
 االنتقالیة

Researches  in 
transition 

خاص، ٦۰۱
 ۳  ۳ خاص٦۰۲

تصمیم دراسة الحالة  SPED 621 خاص ٦۲۱
 الواحدة

Single Subject 
Design  ۳  ۳ 

 SPED 622 خاص ٦۲۲
 

التنمیة المھنیة وأنماط 
 التوظیف

Career 
Development 

and Models for 
Individuals with 

Disabilities 

خاص، ٦۰۱
 ۳  ۳ خاص ٦۰۲

 ۹     المجموع

 الرابع المستوي

المتطلب  اسم المقرر .CODE/ NO الرقم /الرمز
 السابق

الوحدات الدراسیة 
)Credits( 

نظري 
(Th.) 

عملي 
Pr.)( 

معتمد 
(Total) 

مشروع میداني في  SPED 630 خاص ٦۳۰
 الخدمات االنتقالیة

Practicum in 
transition 

خاص، ٦۰۱
 ۳ ۳  خاص ٦۰۲

خاص، ٦۰۱ Research project مشروع بحثي SPED 631 خاص ٦۳۱
 ٤  ٤ خاص ٦۰۲

 ۷ ۳ ٤   المجموع



 

 ۳ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المقرراتتوصیف ) ۲٥( 
 اآلتیة: الثالثة یجب أن یتضمن توصیف المقرر العناصر 

ویجب أن تتضمن: البعد المعرفي، والبعد المھاري،  األھداف .۱
 والبعد الوجداني.

 .الموضوعات .۲
 .وسائل التقویم .۳
 

Course description should include the following 
three elements: 
1.Objectives that include: cognitive dimension, 
Skills dimension and emotional dimension 
 2 Topics. 
3. Assessment methods. 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

  3 البحث التربوي مناھج نفس ٦۳۳

ف المقرر
صی

تو
 

ھذا المقرر إلى تعریف طالب الدراسات العلیا بأساسیات البحث العلمي في العلوم التربویة. یتوقع من الطالب بعد  یھدف: األھداف. ۱
إكمال ھذا المقرر اإللمام بأنواع البحث العلمي (أو التربوي) ومنھجیاتھ، وأسالیبھ، وطرق جمع البیانات، وتحلیلھا. باإلضافة إلى أن 

صیاغة أسئلة بحثیة تربویة مھمة تناقش قضایا ومشاكل واقعیة، ومن ثم اتباع الخطوات المنھجیة  ھذا المقرر سیساعد الطالب في
الصحیحة للوصول إلى نتائج موضوعیة. سیتعلم الطالب أیضا، من ھذا المقرر مھارات كتابة البحث العلمي ومراجعة الدراسات 

 السابقة وكذلك أخالقیات البحث العلمي.
 

 . المحتوي: ۲
 وأنواع البحث العلمي (الكمیة والوصفیة).أھداف  ●
 مناھج البحث العلمي (المناھج التجریبیة وغیر التجریبیة).  ●
 صیاغة األسئلة البحثیة. ●
 طریق تجمیع وكتابة الدراسات السابقة. ●
 بناء وتحقیق أدوات البحث العلمي (استبانة، اختبارات معیاریة، إلخ) ●
 تحلیل البیانات وكتابة النتائج. ●
 ت البحث العلمي (الملكیة الفكریة، سریة البیانات، وعدم التحیز).أخالقیا ●
  مھارات الكتابة األكادیمیة (االقتباس والتوثیق وكتابة المراجع). ●

 
 :المراجع

 ). مھارات البحث التربوي. عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.۲۰۰۷. (يعبد الباقإبراھیم، محمد، أبو زید، 
 ). مناھج البحث التربوي بین النظریة والتطبیق. الكویت: مكتبة الفالح.۲۰۰۷رون. (صالح، سمیر وآخ

 ). مناھج البحث في العلوم اإلنسانیة. الریاض: مكتبة الرشد.۲۰۰۸سلیمان. ( عبد هللاردادي، 
  ). البحث العلمي: مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھ. عمان: دار مجدالني۲۰۰۳ذوقان، عبیدات وآخرون. (
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رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

  3 الخدمات االنتقالیة مدخل إلى خاص ٦۰۱ 

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
یتوقع من الطالب بعد  ،أثناء أو ما بعد مرحلة الثانویة اإلعاقةیھدف ھذا المقرر إلى تعریف الطالب بمفھوم البرامج االنتقالیة لذوي 

ا إكمال ھذا المقرر اإللمام بالمبادئ األساسیة للبرامج االنتقالیة، والتطور التاریخي، واألسس القانونیة للبرامج االنتقالیة. یركز ھذ
ذات العالقة  المقرر على تعریف الطالب بمجاالت االنتقال والتوظیف، والتعلیم المستمر، واالندماج في المجتمع والتعاون مع الجھات

في المراحل ما بعد المرحلة الثانویة، وسیتعرف الطالب أیضا على أدوار اختصاصي اإلعاقة التي تدعم نجاح انتقال األفراد ذوي 
وأسرھم. وعلى التحدیات واالستراتیجیات التي تساعد على مواجھتھا إلنجاح اإلعاقة االنتقال حقوقھ ومسؤولیاتھ تجاه األفراد ذوي 

 .اإلعاقةألفراد ذوي انتقال ا
 

 . المحتوي: ۲
 (االنتقال، التعلیم ما بعد المرحلة الثانویة، التطویر المھني). مفاھیم االنتقال ●
 تاریخ البرامج االنتقالیة وأٌسسھا القانونیة والقوانین الحالیة المحلیة والعالمیة. ●
 مؤسسات المجتمع). التخطیط للبرامج االنتقالیة (أسالیب التشخیص، والتخطیط، والتطبیق في ●
 استراتیجیات العمل في البرامج االنتقالیة ومراحل االنتقال من المدرسة إلى سوق العمل أو إلى مراحل التعلیم ما بعد الثانویة. ●
 المھارات التدریسیة الضروریة لنجاح االنتقال لمرحلة العمل.  ●
 اإلشكالیات والتحدیات التي تواجھ البرامج االنتقالیة. ●
 في البرامج االنتقالیة.اإلعاقة ألفراد ذوي دور أسر ا ●
 التعاون مع المؤسسات المحلیة والمجتمعیة ودورھا في دعم البرامج االنتقالیة. ●

 
 المراجع

Pathways to successful transition for youth with Bryant, C. & Greene, G. (2009). -Kochhar
-(Second Edition). Englewood, N. J.: Prentice Hall disabilities: A developmental process

.Merrill Education Publishers 
Successful transition programs pathways for McDonnell, J., & Hardman, M. L. (2010). 

students with intellectual and developmental disabilities: Pathways for students with 
.(2nd ed.). Los Angeles; London: SAGE lectual and developmental disabilitiesintel 
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رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

  3 التخطیط والتقییم في الخدمات االنتقالیة خاص ٦۰۲

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
یھدف ھذا المقرر إلى تعریف طالب الدراسات العلیا وتدریبھم على مھارات القیاس ومن ثم التخطیط في الخدمات االنتقالیة، یتوقع 
من الطالب بعد إكمال ھذا المقرر اإللمام بأدوات القیاس المختلفة، الرسمیة وغیر الرسمیة التي تستخدم لتصمیم وتطبیق برامج انتقالیة 

كما أن الطالب سیتدرب على تفسیر واستخدام نتائج ھذه أدوات القیاس والتقییم لتصمیم خطط  اإلعاقة.لب من ذوي مناسبة لكل طا
انتقال فردیة تعكس مھارات الطالب الحالیة وأھدافھم التعلیمیة واھتماماتھم وتفضیالتھم الشخصیة. ویھدف ھذا المقرر أیضا على 

لالستفادة منھا لتزوید األسرة وأعضاء فریق خطة االنتقال الفردیة باالستراتیجیات المناسبة مساعدة الطالب على ترجمة نتائج القیاس 
وكذلك سیتعرف الطالب على بعض االستراتیجیات لتقدیم نتائج القیاس ألعضاء فریق  اإلعاقة.لتنمیة وتطویر قدرات األفراد ذوي 

 م والخدمات.البرامج االنتقالیة والعمل معھم لتطویر وتحدید مصادر الدع
 

 :المحتوي. ۲
 .اإلعاقةالقیاس في البرامج االنتقالیة لذوي  ●
 .اإلعاقةالقوانین والتنظیمات التي تدعم القیاس والتقییم في البرامج االنتقالیة لذوي  ●
 أدوات القیاس في البرامج االنتقالیة الرسمیة وغیر الرسمیة. ●
 .اإلعاقةخطوات التقییم وتصمیم خطط انتقالیة فردیة لذوي  ●
 جمع وتحلیل بیانات القیاس باستخدام مصادر مختلفة. ●
 إجراء اختبارات شمولیة ذات أبعاد أكادیمیة ومھنیة. ●
وأسرھم ومن لھم عالقة بتخطیط وتصمیم البرامج اإلعاقة تفسیر نتائج االختبارات وتقدیمھا بطریقة مفھومة للطالب ذوي  ●

 االنتقالیة.
 
 :المراجع

Rojewski, J, W. (2002). Career Assessment for Adolescents with Mild Disabilities: Critical 
Concerns for Transition Planning, Career Development for Exceptional Individuals, 25(1), 73-95. 

 
Clark, G., Patton, J. & Moulton, L. (2000). Informal assessments for transition planning. Austin, 
TX: PRO-ED, Inc. 
  
Miller, R., Lombard, R. & Corbey, S. (2007). Transition Assessment: Planning transition and IEP 
development for youth with mild to moderate disabilities. Boston, MA: Pearson Education, Inc. 

 
Trainor, A., Patton, J. & Clark, G. (2005). Case studies in assessment for transition planning. 
Austin, TX: PRO-ED, Inc 

 



 

 ٦ 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

  3 اإلحصاء التربوي نفس ٦۳۲

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
یھدف ھذا المقرر إلى تعریف طالب الدراسات العلیا بمفھوم اإلحصاء التربوي وتطبیقاتھ العملیة في إجراء األبحاث في العلوم  

التربویة والنفسیة، ویتوقع من الطالب بعد إكمال ھذا المقرر اإللمام بالمفاھیم والطرق األساسیة لإلحصاء التربوي. واكسابھ كذلك 
  ات واختبارھا، والطرق الوصفیة واألسالیب األنسب لكل فرضیة بحثیة. مھارات صیاغة الفرضی

 
 . المحتوي: ۲

 التعرف على مبادئ اإلحصاء العامة وتطبیقاتھا التربویة. ●
التعرف على مفاھیم اإلحصاء التربوي (الجداول التكراریة والرسومات البیانیة، مقاییس التشتت، مقاییس النزعة  ●

 معامالت االرتباط واالنحدار).المركزیة، العینات، 
 نظریة االحتماالت اإلحصائیة وتطبیقاتھا الریاضیة (التوزیع الطبیعي، التوزیع الثنائي، التوزیعات الخاصة). ●
 تفسیر النتائج اإلحصائیة الوصفیة. ●
 اختبار الفرضیات. ●
 األسالیب اإلحصائیة الختبار الفرضیات. ●
 تحلیل البیانات اإلحصائیة. ●
 Square-Chi(.) اختبار/ مربع كاي (Z. Test) واختبار (t. Testحصائیة: اختبار (االختبارات اإل ●

 
 المراجع

 دار الكتب العلمیة، القاھرة. ،SPSS ۱) الدلیل العلمي للتحلیل اإلحصائي باستخدام ۲۰۰٦الشافعي، شریف فتحي (
 جدة مكتبة الشقري ،SPSSالتربیة واالجتماع الوصفي واالستداللي في علم النفس و ) اإلحصاء۲۰۰۲(زكریا الشربینى وآخرون 

.. New York, iUniverse Inc2007). Basic Statistics For Educational ResearchKaufhold, J. A. ( 

.third edition). London: Sage publicationsSPSS (using  2009). Discovering statisticsField, A. P. ( 
 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 ٦۰۲خاص،  ٦۰۱ 3 االنتقال للتعلیم ما بعد الثانوي خاص ٦۱۱
 خاص

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
ب یھدف ھذا المقرر إلى تعریف طالب الدراسات العلیا بمفھوم االنتقال للمرحلة التعلیمیة ما بعد الثانویة وعالقتھ بالنجاح المھني للطال

ع من الطالب بعد إكمال ھذا المقرر من تكوین مفھوم شامل للبرامج قویتو )،والتخلف العقلي البسیط ذوي اإلعاقات البسیطة (التوحد
 االنتقالیة التعلیمیة، یشمل التشخیص والتخطیط والتطبیق. وسیتمكن الطالب كذلك من تعلم العالقة بین التعلیم ما بعد الثانویة وفوائده

 طالب ذوي اإلعاقة لسوق العمل واالستقاللیة واالندماج في المجتمع.في تھیئة ال
 

 . المحتوي: ۲
 مفھوم االنتقال للمرحلة التعلیمیة ما بعد الثانویة للطالب ذوي اإلعاقات البسیطة. ●
 التخطیط للتعلیم بعد الثانویة أثناء الدراسة في المراحل الدراسیة ما قبل الثانویة.  ●
 دول الغربیة في البرامج التعلیمیةاالطالع على تجارب ال ●
 دور التصمیم الشامل في الخدمات االنتقالیة. ●
 لمرحلة الدراسة ما بعد الثانویة.اإلعاقة أدوار ومسؤولیات أصحاب العالقة في عملیة انتقال األفراد ذوي  ●
 بعد المرحلة الثانویة. لالنتقال لمرحلة مااإلعاقة أھمیة تنمیة مھارات تقریر المصیر أثناء الدراسة للطالب ذوي  ●
 العالقة بین الدراسة بعد الثانویة والحصول على وظیفة والنجاح فیھا. ●

 
: References 

Bryant, C., Bassett, D.S., & Webb, K.W. (2009). Transition to postsecondary education for -Kochhar
Pressstudents with disabilities. Thousand Oaks, CA: Corwin  

Sitlington, P. L., Neubert, D.A., and Clark, G. M. (2010). Transition Education and Services for 
Students with Disabilities (5th ed.). Boston: Pearson Education, Inc. 
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رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 خاص ٦۰۲خاص،  ٦۰۱ 3  المجتمعیةالشراكة  خاص ٦۱۲ 

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
ھذا المقرر إلى تعریف طالب الدراسات العلیا أھمیة وسبل التعاون مع مؤسسات المجتمع الرسمیة والخیریة والتجاریة في  ھدفی

إلى مرحلة البالغین. كما یھدف ھذا المقرر إلى تعریف الطالب بالتشریعات والقوانین المتعلقة اإلعاقة إنجاح انتقال األفراد ذوي 
بالبرامج االنتقالیة، وكذلك الممارسات الموصى بھا المتعلقة باالنتقال المتمركز حول الشخص، التخطیط للطالب ذوي اإلعاقة فیما 

عي والتوظیف والمشاركة المجتمعیة والعیش المستقل. ویتوقع من الطالب بعد بعد المدرسة وحیاة الكبار، بما في ذلك التعلیم الجام
واالندماج اإلعاقة إكمال ھذا المقرر أن یتعرف على مصادر الدعم والوسائل المتوفرة في مؤسسات المجتمع لدعم انتقال األفراد ذوي 

 ملیة االنتقال.في المجتمع وكذلك أھم األنظمة والقوانین والممارسات التي تسھل وتنظم ع
 

 . المحتوي: ۲
 .اإلعاقةأھمیة التعاون مع الجھات والمؤسسات المجتمعیة الرسمیة والخیریة والتجاریة إلنجاح البرامج االنتقالیة لذوي  ●
النظریات واالستراتیجیات القدیمة والحدیثة المتعلقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الرسمیة والخیریة والتجاریة التي  ●

 خالل انتقالھم من المدرسة إلى حیاة البالغین.اإلعاقة طالب البالغین من ذوي تدعم ال
التعرف على الوكاالت والجھات المجتمعیة المتاحة المرتبطة بمجاالت العمل، والحیاة المجتمعیة، والدراسة الجامعیة،  ●

 والخدمات المجتمعیة الترفیھیة والصحیة.
 ن مع الوكاالت والجھات الخارجیة.التعرف وبحث مصادر التمویل لھذا التعاو ●
التعرف على األنظمة واللوائح والجھود التي تدعم التعاون بین المدارس والجھات والمؤسسات إلنجاح انتقال األفراد ذوي  ●

 .اإلعاقة
 .أدوار المعلمین والمدرسة في دعم وإنجاح ھذا التعاون ●
 بالبرامج االنتقالیة.القوانین والتشریعات المحلیة والعالمیة المتعلقة  ●
 .االستراتیجیات القائمة على البحوث والتي أثبتت فاعلیتھا في إنجاح البرامج االنتقالیة ●
 .للجھات والمؤسسات الخارجیةاإلعاقة إجراءات ومتطلبات إحاالت األفراد ذوي  ●

 
References 

 ھـ  ۱٤۲۱لعام  ۳۷نظام رعایة المعوقین الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 توظیف المعوقین الثاني:نظام العمل السعودي وتعدیالتھ، الفصل 

Bryant, C. (2008). Collaboration and System Coordination for Students With Disabilities: -Kochhar
.Merrill Education Publishers-Secondary. Columbus, OH: Prentice Hall-Early Childhood to Post 

Chrislip, D.D., & Larson, C.E. (1994). Collaborative leadership: How citizens and civic leaders can 
make a difference. San Francisco: Jossey-Bass. 
Blalock, G. (1996). Community transition teams as the foundation for transition services for youth 
with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29(2), 148-159. 
The Individuals with Disabilities Education Act of 1990  
The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) and Secondary Transition 

center/laws/idea.asp-http://www.pacer.org/transition/learning 
 
Transition to employment for those with disabilities: Policies, Funding and Planning in the USA 

LowRes.pdf-Final-Barnett-content/media/2015/10/Report-http://www.issinstitute.org.au/wp 
 
Transition requirements: A guide for states, districts, schools, universities and families. University 

ource Center. Download this document from: of Oregon, Western Regional Res
http://interact.uoregon.edu/wrrc/trnfiles/trncontents.htm 

 

http://www.pacer.org/transition/learning-center/laws/idea.asp
http://www.issinstitute.org.au/wp-content/media/2015/10/Report-Barnett-Final-LowRes.pdf
http://interact.uoregon.edu/wrrc/trnfiles/trncontents.htm


 

 ۸ 

 

رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

  ۳ تصمیم دراسة الحالة الواحدة  خاص ٦۲۱

ف المقرر
صی

تو
 

 :. األھداف۱
. اإلعاقةیھدف ھذا المقرر إلى تعریف طالب الدراسات العلیا بالتصامیم البحثیة ذات الحالة الواحدة وطرق تطبیقھا في أبحاث ذوي 

ویتوقع من الطالب في نھایة الفصل الدراسي تكوین مفھوم شامل عن التصامیم البحثیة وأنواعھا وطرق تحلیلھا وقیاسھا، كذلك 
 سیتعرف الطالب على معاییر الصحة والثبات في ھذا النوع من األبحاث وبناء الرسوم البیانیة المساعدة واإلحصائیة.

 
 . المحتوي: ۲

 ت الحالة الواحدة واألسس العلمیة الستخدامھا. مفھوم تصامیم األبحاث ذا •
 صیاغة األسئلة البحثیة الصحیحة والمناسبة عند استخدام ھذا النوع من األسالیب البحثیة.  •
 التعرف على طرق وأسالیب قیاس السلوكیات القابلة للمالحظة.  •
 وط القاعدیة المتعددة.، التصمیم العكسي، الخطABالتعرف على أنواع األبحاث ذات التصمیم الواحد (ِ •
 التعرف على متطلبات ومیزات تصامیم األبحاث ذات الحالة الواحدة ومواطن القصور فیھا.  •
 التعرف على معاییر الصدق الداخلي والخارجي ومعاییر الثبات.  •
 التعرف على خصائص بیانات األبحاث ذات الحالة الواحدة وطرق بناء الرسوم البیانیة.  •
 .أسالیب تحلیل البیانات اإلحصائیة والرسوم البیانیة في ھذا النوع من األبحاثالتعرف على طرق و •

 
 

رمز ورقم 
عدد  عنوان المقـــــرر المـقرر

 متطلب سابق الوحدات

 خاص ٦۰۲خاص،  ٦۰۱ 3 وأبحاث في مجال الخدمات االنتقالیة دراسات خاص ٦۲۰

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
یھدف المقرر إلى تنمیة اھتمامات الطلبة بالدراسات واألبحاث العلمیة المھتمة في مرحلة االنتقال لمرحلة ما بعد المدرسة لذوي 
 اإلعاقة. وخاصة تلك الدراسات (األبحاث العلمیة المنشورة في المجالت العلمیة المحٌكمة والرسائل العلمیة) التي تتناول مختلف القضایا

حدیثة عن مرحلة االنتقال، مع التركیز على مناھج البحث العلمي الواردة في تلك الدراسات وتدریب الطالب على تحلیلھا ال والتوجھات
ما لدیھم من مھارات بحثیة وإحصائیة مع إتاحة الفرصة أمامھم لتقدیم الحلول المنھجیة المناسبة في حالة وجود خلل  خاللونقدھا من 

ت سواء في مشكلة البحث وما یتبعھا من عناصر أخرى مع التأكید على أھمیة أحدث أسالیب التوثیق في عناصر تلك الدراسا منھجي
العلمي، باإلضافة إلى فنیات وإجراءات البحث العلمي (مثل أسالیب وفنیات البحث العلمي الصادرة عن الجمعیة األمریكیة النفسیة 

) . APA style 
 

 . المحتوي: ۲
 عالقة باالنتقال والتخطیط لھ.مراجعة الدراسات ذات ال ●
 مراجعة الدراسات ذات العالقة بقیاس نجاح مرحلة االنتقال.  ●
 مراجعة الدراسات ذات العالقة بالتدریب للوظائف واستراتیجیات التوظیف.  ●
 استعراض طریقة إعداد رسائل الماجستیر واختیار مواضیعھا. ●

 
References: 

Evidence-Based Practices to Support Effective Transition for Young Adults with Disabilities 
-Based-tent/uploads/2011/05/Evidencecon-http://ncdcdt.org/wp/wordpress/wpLeaving High School 

Post.pdf-Transition-Effective-Support-to-Practices 
National Secondary Transition Center. Evidence-based Practices and Predictors in Secondary 

Transition: What We Know and What We Still Need to Know. Charlotte, NC: NSTTAC, 2010. 
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رمز ورقم 
 متطلب سابق عدد الوحدات عنوان المقـــــرر المـقرر

 خاص ٦۰۲ ، ٦۰۱ ۳ التنمیة المھنیة وأنماط التوظیف خاص ٦۲۲

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
. ھذا المقرر اإلعاقةیھدف ھذا المقرر إلى تعریف طالب الدراسات العلیا بطرق التطویر المھني ونماذج التشغیل المختلفة لألفراد ذوي 

على  من المدرسة إلى العمل، ویركزاإلعاقة بتسھیل االنتقال الناجح للشباب ذوي  یزود الطالب بالمعرفة والمھارات الالزمة المتعلقة
للحصول والحفاظ على فرص العمل، وكذلك مھارات التوظیف، والبحث اإلعاقة تصمیم وتنفیذ الطرق الفعالة لمساعدة األشخاص ذوي 

والحصول على عمل والتدریب على المھارات والتكیف الوظیفي، والتوظیف المؤقت والمدعوم ومساعدة صاحب العمل وتدریبھ 
 عامل مع ذوي اإلعاقة وخدمات المتابعة بعد التوظیف.للت
 

 : . المحتوي۲
 مفھوم التطویر المھني والتعلم القائم على العمل. ●
 نماذج التدریب المھني القائم على التعاون بین المدرسة والمجتمع. ●
 تقییم لمرحلة االنتقال.  ●
 التخطیط لالنتقال المعتمد على الطالب. ●
 مھني. طریقة بناء برنامج تطویر ●
  . اإلعاقةالتعاون المشترك بین الجھات والمؤسسات الخارجیة والمدرسة إلنجاح البرامج االنتقالیة لألفراد ذوي  ●
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رمز ورقم 
عدد  عنوان المقـــــرر المـقرر

 متطلب سابق الوحدات

 خاص ٦۰۲ خاص، ٦۰۱ 3 مشروع میداني في الخدمات االنتقالیة خاص ٦۳۰

ف المقرر
صی

تو
 

 :األھداف. ۱
لذوي اإلعاقة في  یھدف ھذا المقرر إلى تدریب الطالب على أسالیب تصمیم وتنفیذ وتقویم برنامج شامل للتوظیف والتطویر المھني

أي مكان من الممكن أن یعملوا فیھ. یتوقع من الطالب في نھایة ھذا المقرر أن یقوم بعمل مسح للبیئات التي من الممكن ان یعمل فیھا 
ذوي اإلعاقة، التنسیق مع أصحاب العمل والمؤسسات المدنیة، وكذلك تنفیذ برنامج انتقالي الى ھذه األماكن، تحدید وتشخیص 

یاجات الفردیة والتنظیمیة، تصمیم برنامج مبنى على أسس علمیة، تنفیذ البرنامج المھني المالئم، ومن ثم تقییم مخرجات ذلك االحت
 البرنامج.

 
 : . المحتوي۲
 .اإلعاقةوتطویر برنامج انتقالي لتوظیف ذوي  تخطیط وتصمیمالتدرب على  •
 .اإلعاقةب ذوي تدری العمل لتسھیلالتدرب على أسالیب التواصل مع أصحاب  •
 التدریب على استراتیجیات التقییم احتیاجات األفراد واستراتیجیات تقویم البرامج االنتقالیة. •
 وكیفیة االستفادة منھا في تصمیم البرامج المھنیة. المتوفرة،التعرف على الموارد واإلمكانات التعلیمیة والمھنیة وفرص العمل  •

  وتقویمھا.واإلشراف علیھا اإلعاقة ائف المناسبة لذوي التدرب على أسالیب وطرق استحداث الوظ
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رمز ورقم 
عدد  عنوان المقـــــرر المـقرر

 متطلب سابق الوحدات

 خاص ٦۰۲ خاص، ٦۰۱ ٤ مشروع بحثي خاص ٦۳۱

ف المقرر
صی

تو
 

 :. األھداف۱
یھدف ھذا المقرر إلى تدریب طالب الدراسات العلیا على مھارات البحث وكتابة األبحاث العلمیة. في نھایة ھذا المقرر، یتوقع من 
الطالب أن یكونوا قادرین على إجراء بحث علمي رصین یتضمن خطوات البحث بما فیھا؛ تحدید المشكلة البحثیة، كتابة السؤال 

ھج البحثي، جمع البیانات، وتحلیلھا، ومن ثم تفسیرھا. كذلك، یجب على الطالب كتابة ورقة علمیة ونشرھا وتحدید المن اختیارالبحثي، 
 إن أمكن عن الخدمات االنتقالیة تتضمن جمیع مھارات البحث التي اكتسبھا الطالب خالل دراستھ لمرحلة الماجستیر.

 
 . المحتوي: ۲
 

 یة القراءة والبحث في الدراسات والمراجع العلم •
 األسئلة البحثیة وكتابةتحدید المشكلة  •
 وتحدید المنھج العلمي المناسب اختبار •
 تصمیم وتطویر أدوات البحث •
 جمع البیانات وتحلیلھا  •
 وتفسیرھاكتابة النتائج  •
 كتابة البحث العلمي  •
  مھارات النشر والعرض •
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