
 

 

 

بدعوتكم لحضور الخاصة  ةالتربي تتشرف كلية الدراسات العليا و كلية  

  مناقشة رسالة الماجستير

 العنوان

 همم في صفوف التعليم العالي الطلبة من أصحاب ال إتجاهات الهيئة التدريسية لجامعة االمارات نحو الدمج قياس

 للطالبة 

 آمال بن كحيلة

 المشرف

قسم التربية الخاصة ،د. هالة حويرص  

 كلية التربية 

 المكان والزمان

صباحا   11:30  

2018 إبريل 30 ،اإلثنين  

 H1، مبنى 0004قاعة 

 الملخص

 أصحاب الهمم من الطالب دمج نحو التدريسية بجامعة االمارات العربية المتحدة  الهيئة اتجاهات معرفة إلى عام بشكل الدراسة هذه تهدف

 الهيئة التدريسية بجامعة االمارات العربية المتحدة   اتجاهات معرفة)أ :التالي النحو على الدراسة هذه أهداف .ليالعا التعليم صفوف في

و  خبرة في تدريس الطلبة من أصحاب الهممال مستوى أثر فحص ( ب ، ليالعا التعليم صفوف في أصحاب الهمم من الطالب دمج نحو

الهيئة التدريسية بجامعة االمارات   اتجاهاتعلى  مع أفراد من أصحاب الهمم للهيئة التدريسية بجامعة االمارات العربية  المسبق  تواصلال

الهيئة   اتجاهات على اإلعاقة شدة مستوى أثر فحصج( ليالعا التعليم صفوف في  أصحاب الهمم من الطالب دمج نحو العربية المتحدة 

  تقديم تكييفيات دراسية فيالتدريسية بجامعة االمارات العربية  معرفة رغبة الهيئة  )دو ،التدريسية بجامعة االمارات العربية المتحدة 

عضو من الهيئة التدريسية في جامعة االمارات العربية 125 هي الدراسة عينة .ليالعا التعليم صفوف في  أصحاب الهمم من للطلبة 

 أصحاب الهمم  من الطالب دمج نحو الهيئة التدريسية بجامعة االمارات العربية المتحدة   اتجاهات أن الدراسة هذه نتائج أشارت .المتحدة

اتجاهات أعضاء الهئية التدريسية حول دمج  أن إلى الدراسة هذه نتائج أشارت ذلك إلى باإلضافة لي كانت ايجابيةالعا التعليم صفوف في

الخبرة في تدريس  أن الدراسة نتائج بينت كماأصحاب الهمم كانت إيجابية أكثر عند دمج الطلبة من أصحاب الهمم ذوو االعاقات البسيطة. 

بأفراد من  المسبق  التواصل و كذا  أعضاء الهئية التدريسية نحو دمج أصحاب الهمم  اتجاهات على أثر لها كان الطلبة من أصحاب الهمم

كما تمت مناقشة  .  أصحاب الهمم. كما أكد كل أفراد العينة الدراسية عن رغبتهم في تقديم تكييفات دراسية للطلبة من أصحاب الهمم

 في هذه الدراسة. المستقبلية والدراساتالتطبيق  توصيات 
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