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 التربية الخاصة .3
يهدف هذا التخصص بصورة عامة إىل ختنيري  اخصنيائي  يف الرتبينية اخلاصنية بصنيورة       

ت االعاقنية املختلفنية، ودعنيم قنيدرتها علنيى      نولية، وتوفري متطلبنيات املؤسسنيات العاملنية يف جمنياال    

 : ويساعد ذلا على  قيق ما يأتي مع  األشخاص ذوي االعاقة،بناء الفام  اهلادفة للتعامل 

  من خالل رفدها بكفاءات  مع األشخاص ذوي االعاقةتطوير قدرات املؤسسات العاملة

 مستوف أدائها علمية ومهنية قادرة على تسيري شؤود هذه املؤسسات وتطويرها و س 

 . وخدماتها

  املساهمة يف تنمية وتنظيم اجملتمعات احمللية يف جماالت الدراسة والتخطيط والتنفيذ

  .ورفاهية األشخاص ذوي االعاقةواملتابعة والتقييم لتوفري املتطلبات الالزمة خلدمة 

 داعية دعم فعاليات األسرة يف عمليات تنمية قدرات أفرادها النفسية والفكرية واالب

 .مع األشخاص ذوي االعاقةوالعملية كعنصر اساسي من عناصر العمل 

 :للتخصصتتلخص األهداف اخلاصة و

  مبتخصص  يف جمال الرتبية اخلاصة فلسط تزويد املدارس و املراكز يف. 

  تلبية حاجات الطلبة املعوق  واملوهوب  على حٍد سواء بتوفري متخصص  يف جمال الرتبية

 .اخلاصة

 ديم اخلدمات الرتبوية العالجية واالستيارات يف جمال الرتبية اخلاصة من قبل أفراد تق

 .متخصص 

  ذوي االعاقةل،شخاص واالجتماعية تسليط الضوء على احلاجات الرتبوية و النفسية 

 .وزيادة الوعي اجملتمعي بأهمية هذه الفئة من الطلبة

، على الطالب أد يتم بنجاي ة اخلاصةالرتبي للحصول على درجة البكالوريوس يف ختصص و

 :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي( 122)

 ساعة معتمدة( 28) املقررات التأسيسية

 ساعة معتمدة( 27) املقررات األساسية

 ساعة معتمدة( 71) املقررات التخصصية

 ساعات معتمدة( 6) املقررات احلرة
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 الرتبية اخلاصةختص   –املق  ات التخصصية 

رقم 

 ملقررا
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 االةبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 3221 - 2 2 اإلعاقة البصرية  3211

 3221 - 2 2 اإلعاقة السمعية 3214

 3221 - 3 3 صعوبات التعلم 3219

 3221 - 3 3 اإلعاقة العقلية 3218

 - - 3 3 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 3221

 - - 2 2 حقوق االشخاص ذوي االعاقة  3224

 3221 - 3 3 التدخل املبكر 3225

 - - 3 3 االرشاد  والتوجيه يف مراحل العمر  3315

-3211 2 - 2 يف الرتبية اخلاصة( 1)تدريب ميداني  3322

3214 

 3322 2 - 2 يف الرتبية اخلاصة( 2)تدريب ميداني  3323

 3111 - 3 3 علم النفس التطوري 3337

 3111 - 3 3 الصحة النفسية 3339

 3221 - 3 3 اضطرابات السلوك 3341

 3221 - 3 3 اإلعاقة اجلسمية والصحية 3341

 3221 - 3 3 املوهبة والتفوق 3342

 3221 - 3 3 اضطرابات النطق واللغة 3345

 3221 - 3 3 التقييم والتيخيص يف الرتبية اخلاصة 3415

 3323 2 - 2 يف الرتبية اخلاصة( 3)تدريب ميداني  3421

 3221 - 3 3 التأهيل اليامل 3421

 3421 2 - 2 يف الرتبية اخلاصة( 4)تدريب ميداني  3424

 3221 - 3 3 التوحد 3428

مناه  وأساليب التدريس يف الرتبية  3432

 3221 - 3 3 اخلاصة

 3221 - 3 3 ارشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم 3447

 - 3 3 لتخرجميروع ا 3499
1214 
وانهاء 

املستوف 

 الثال 
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رقم 

 ملقررا
 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 االةبوعية
املتطلب 

 السابق

 عملي نظري

 3111 - 3 3 علم النفس الرتبوي 5114

 3221 - 3 3 تعديل السلوك 5412

 ساعة معتمدة( 71)اجملموع 

 

 التخصصية لتخصص التربية الخاصة مقررات التوصيف 

    (نظ ي 2)معتمدة  ساعة 2:البص ية االعاقة 3211

    ة اخلاصةمدخل اىل الرتبي 3221متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر مفهوم االعاقة البصرية من حي  أسباب حدوث االعاقة وطرق الوقاية    

ونسبة االنتيار، كما يتطرق املقرر للخصائص النمائية واالنفعالية والسلوكية واملعرفية 

املعوق  االجتماعية ، واالعتبارات الرتبوية التى جيب مراعاتها عند تدريس الطلبة  –والنفسية 

كما يتناول . بصريا ، واجراءات الكيف املبكر والتيخيص ، وأهمية التدخل املبكر

املقرر آلية االبصار والتيريح الفسيولوجى للع  ، وتصنيفات االعاقة البصرية حبسب املعايري 

هنى، املختلفة ، بناء املنهاج وطرق تدرس الطلبة املعوق  بصريا، البدائل الرتبوية والتأهيل امل

 . وسائل التنقل واحلركة والعينات البصرية ومهارات العيش املستقل

  (نظ ي 2)معتمدة  ساعة 2:االعاقة السمعية 3214

  مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر مفهوم اإلعاقة السمعية من حي  أسباب حدوث اإلعاقة وطرق الوقاية   

طرق املقرر للخصائص النمائية واالنفعالية والسلوكية واملعرفية ونسبة االنتيار، كما يت

االجتماعية ، واالعتبارات الرتبوية اليت جيب مراعاتها عند تدريس الطلبة املعوق   –والنفسية 

كما يتناول . مسعيا ، وإجراءات الكيف املبكر والتيخيص ، وأهمية التدخل املبكر 

ولوجى ل،ذد ، وتصنيفات اإلعاقة السمعية حبسب املعايري املقرر آلية السمع والتيريح الفسي

 .املختلفة ، بناء املنهاج وطرق تدريس الطلبة املعوق  مسعيا ، طرق التواصل واملعينات السمعية 
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    (نظ ي 3)ساعات معتمدة 3:صعوبات التعلم 3219

  مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

عوبات التعلمية والتعرف اىل أسبابها والتمييز ب  أنواعها تيمل هذه املادة تعريف الص

الرئيسية و ديد خصائص الطلبة ذوف الصعوبات التعلمية، وتتضمن املادة القاء الضوء على 

التطور التارخيى للفام  واخلدمات فى جمال الصعوبات التعلمية، كذلا تبح  املادة فى 

. صعوبات التعلمية وتب  مبادفء التعليم العالجىطرق التقييم وأدواته وأهدافه فى جمال ال

دة أ اط اخلدمات الرتبوية وأشكاهلا فى املراحل العمرية املختلفة وتركز املادة اوتعاجل امل

على اسرتاتيجيات تدريس الطلبة ذوف صعوبات التعلم املهارات قبل األكادميية واللغوية 

 .واحلسابية والقرائية والكتابية 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة 3ة العقلية االعاق 3218

    مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة مبفهوم االعاقة العقلية ويتناول املوضوعات 

املتضمنة فى جمال االعاقة العقلية وخاصة من حي  التعريفات الطبية والنفسية واالجتماعية 

النظر املختلفة فى ذلا التعريف ، ومن ثم ظاهرة مدف انتيار االعاقة  لالعاقة العقلية ووجهات

العقلية ، وأسبابها وطرق قياسها وتيخيصها، واخلصائص اليخصية واألكادميية 

واالجتماعية للمعوق  عقليا ، برام  ومناه  املعوق  عقليا وطرق تنظيمها، القضايا 

وواقع خدمات الرتبية اخلاصة للمعوق  عقليا  وامليكالت املرتبطة بظاهرة االعاقة العقلية،

 .فى فلسط 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3: مدخل اىل الرتبية اخلاصة  3221

من  األطفال ذوي االعاقة وذلايهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة مبجال تربية  

املقرر فئات خالل عرمل املبادفء األساسية التى تستند عليها الرتبية اخلاصة ، ويتناول هذا 

اجلسمية  –الرتبية اخلاصة املختلفة كاإلعاقة العقلية والسمعية والبصرية والصحية 

واالنفعالية واللغوية واضطرابات السلوك وصعوبات التعلم واملوهبة والتفوق، وذلا من حي  

التعرف باإلعاقة واألسباب وطرق الوقاية واملظاهر والتصنيف اخلاص بكل فئة، واخلصائص 

ائية واالنفعالية والسلوكية واملعرفية واجلسمية والنفسية االجتماعية، واالعتبارات الرتبوية النم



 

156 

 

كما يقدم املقررعرضا للواقع احلاىل خلدمات . التى جيب مراعاتها عند تدريس هؤالء الطلبة

 .الرتبية اخلاصة واحلاجات املستقبلية فى هذا اجملال 

 (نظ ي 2)دة معتم ساعة 2: اإلعاقةحقوق ذوي  3224

: اليرعة الدولية واليت تيمل املقرر حقوق االشخاص ذوي االعاقة يفيتناول هذا       

، واالعالد (1959)، واعالد حقوق الطفل لعام (1928)االعالد العاملي حلقوق االنساد لسنة 

، (1979)، واعالد حقوق االشخاص املتخلف  عقليا لعام (1975)اخلاص حبقوق املعوق  

لعام  حلقوق االشخاص ذوي االعاقة، واالتفاقية الدولية (1989)اقية حقوق الطفل لعام واتف

قانود : احمللية واليت تيمل  يف التيريعات األشخاص ذوي االعاقةحقوق كما يتناول (. 2118)

وكذلا حقوق االشخاص ذوي ، (2112)والئحته التنظيمية لعام ( 1999)من العام  2رقم 

 ع الفلسطيري وتيمل تناول عدد من احلقوق ومناقيتها مثل احلق يف التعليماالعاقة يف اجملتم

 .والصحة والسكن واحلق يف التاهيل واحلق يف العمل والتنقل وغريها من احلقوق

    (نظ ي 3)معتمدة  ساعات  3:التدخل املبك  3225

   مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

التدخل املبكنير ، تطنيوره التنيارخيى ومفراتنيه ، كمنيا      يستعرمل هذا املقرر أساسيات  

يتناول املفاهيم واملبادفء األساسية فى التدخل املبكر متضمنا فى ذلا خصوصية كل فئة من 

ويتناول هنيذا املقنيرر ايضنياحجم مينيكلة االعاقنية وأهمينية تقنيديم خنيدمات         . فئات الرتبية اخلاصة 

وادر املتخصصنية وتنيدريبها منين خنيالل عمنيل      الرتبية اخلاصة فنيى الطفولنية املبكنيرة ، إعنيداد الكني     

الفريق متعدد التخصصات، فاعلية التدخل املبكنير و نياذج منين بنيرام  التنيدخل املبكنير جلمينيع        

 .فئات االعاقة ودور األسرة واجملتمع احمللى فى تنفيذ هذه الفام  من خالل التأهيل اجملتمعى

 (نظ ي 3) ساعات معتمدة 3: اإل شا  والتوليه ل م احل العم  3315

يهدف هذا املقرر إىل تزويد الطنيالب باملعرفنية عنين مفهنيوم اإلرشنياد والتوجينيه، وعنين مفهنيوم         

عملينينية التوجينينيه واإلرشنينياد وطبيعنينية اخلنينيدمات اإلرشنينيادية، وعنينين احلاجنينية إىل اخلنينيدمات اإلرشنينيادية  

والتوجيهينينية والنفسنينيية ل،فنينيراد واجلماعنينيات، والتعنينيرف علنينيى األسنينيس النينييت تقنينيوم عليهنينيا تقنينيديم          

لتوجينينيه واإلرشنينياد، وإكسنياب الطنينيالب باملعلومنينيات الالزمنية للعملينينية اإلرشنينيادية ووسنينيائل   خنيدمات ا 

مجعهنينيا وتنظيمهنينيا، وتزوينينيدهم باملعرفنينية عنينين بعنينيض االجتاهنينيات النظرينينية األساسنينيية يف اإلرشنينياد        

وأسنينياليب اسنينيتخدامها منينيع األفنينيراد واجلماعنينيات، والتعنينيرف علنينيى خطنينيوات عملينينية اإلرشنينياد وعلنينيى     

 .شاد والتوجيه فيهاميكالت النمو وأساليب اإلر
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 (عملي 2) ساعة معتمدة 2:ل الرتبية اخلاصة( 1)تد يب ميداني  3322

 االعاقة السمعية 3214االعاقة البصرية   3211متطلب سابق 

يف  االعاقنية  ييهدف هذا املقرر إىل تقديم فرصة للطالب لتطبينيق منيا تعلمنيه عنين األطفنيال ذو           

عاقات املتوسطة واليديدة واملتعلقنية باالعاقنيات السنيمعية    مراكز الرتبية اخلاصة للطلبة ذوف اإل

والبصرية، ويهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باخلفات امليدانية من خنيالل تعاملنيه منيع أدوات    

التينينيخيص والتقينينييم والتعلنينييم والتنينيدريب علنينيى خمتلنينيف مهنينيارات احلينينياة للطفنينيل املعنينيوق بصنينيريا او     

سسنينيات الرتبينينية اخلاصنينية النينييت تتنينيابع حنينياالت االعاقنينية     مسعينينيا، وهلنينيذا يلتحنينيق الطالنينيب هننينيا يف مؤ   

 .السمعية والبصرية

 (عملي 2) ساعة معتمدة 2:ل الرتبية اخلاصة( 2)تد يب ميداني  3323

    يف الرتبية اخلاصة( 1)تدريب ميداني 3322متطلب سابق 

كتسبوها تهدف هذه املادة اىل اتاحة الفرص للمتدرب  لرتمجة املعرفة العلمية التى ا      

واقنينينيع النينينيفام   وملعرفنينينية ذوي االعاقنينينيةوخنينينيدمات لالشنينينيخاص فنينينيى املقنينينيررات املختلفنينينية اىل بنينينيرام   

 وخيتار الطالب قبل بدء الفصل الدراسى فئنية أو فئنيت  منين فئنيات     . واخلدمات فى اجملتمع احمللى

ويقنيوم الطالنيب بتطبينيق منيا     . يننيوف أد يطنيور كفاياتنيه أكثنير معهنيا       االشخاص ذوي االعاقنية التنيى  

فيطبنينيق  االعاقنينية فنينيى املنينيواد التخصصنينيية املختلفنينية فيعمنينيل علنينيى تقينينييم حاجنينيات الطالنينيب ذو    هسنينيدر

ويقنيوم خنيالل   . أدوات التقييم املختلفة ثم يضع برناجما تربويا فردينيا وحينيدد االنينيطة اجلماعينية     

املختلفة ، كمنيا ويتنيدرب الطالنيب علنيى وسنيائل      والفصل بتنفيذ تلا الفام  واألنيطة اجلماعية 

اخلاصنية واسنيتخدام األجهنينيزة اخلاصنية ، ويعمنيل الطالنيب علنينيى تنفينيذ بنيرام  فنيى تعنينيديل         التواصنيل  

بالتعنياود منيع ادارات    الطالب ذوي االعاقة وذلنيا السلوك وبرام  وأنيطة تثقيفية وتدريبية السر 

 .املراكز او املدارس من فئات الرتبية اخلاصة

 (نظ ي 3) معتمدة ساعات 3: علم النفس التطو ي 3337

 مبادي علم النفس 3111بق سا متطلب

يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل دراسنينية مراحنينيل  نينيو اإلنسنينياد منينين الطفولنينية حتنينيى الينينييخوخة وإلقنينياء     

الضوء على اخلصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحنيل النمنيو منيع دراسنية ملظنياهر النمنيو       

جينيات  النمنيو اجلسنيمي، والنمنيو العقلنيي، والنمنيو االنفعنيالي، والنمنيو االجتمنياعي، واحلا        : املختلفة

 .اإلنسانية خالل كل مرحلة من مراحل النمو املختلفة
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 (نظ ي 3) معتمدة ساعات 3: الصحة النفسية 3339

 مباديء علم النفس  3111متطلب سابق 

يهدف هنيذا املقنيرر إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية الينياملة مبفهنيوم الصنيحة النفسنيية منين جهنية            

هة أخرف، كما ويستعرمل املقرر نظريات وعلم االضطرابات واألمرامل النفسية والعقلية من ج

 –نفسية للمريض وعائلته، تصنينيف وتينيخيص األمنيرامل الطنيب      –اليخصية، فحوصات طبية 

، واالضنينينينيطرابات العصنينينينيابية، واالضنينينينيطرابات  والفانوينينينينيانفسنينينينيية، واالضنينينينيطرابات العاطفينينينينية،  

جسنينيدية، وظنينيروف  –عضنينيوية، واالضنينيطرابات النفسنينيية   –اليخصنينيية، واالضنينيطرابات النفسنينيية  

 .الطواري بالطب النفسي ومهن الصحة النفسية املختلفة

 (نظ ي 3)معتمدة  ساعات 3:السلوك اضط ابات 3341

      مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يقدم هذا املقرر فهما معمقا عن اضطرابات السلوك من حي  التصنيف، ونسبة  

ية واالنفعالية والسلوكية واملعرفية االنتيار، األسباب وطرق الوقاية، واخلصائص النمائ

واجلسمية والنفسية االجتماعية، واالعتبارات الرتبوية التى جيب مراعاتها عند تدريس الطلبة 

ذوف االضطرابات السلوكية، واجراءات الكيف والتعرف على هؤالء الطلبة من خالل األهل 

لوك كطريقة للحد من ظهور واملعلم ، أهمية التدخل املبكر واستخدام أساليب تعديل الس

السلوكات الالتكيفية التى يظهرها هؤالء األطفال، كما يتناول هذا املقرر األطر النظرية 

 .لتفسري اضطرابات السلوك حبسب املدارس النظرية املختلفة 

 (نظ ي 3)معتمدة ساعات 3:اإلعاقة اجلسمية والصحية 3341

      مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يتناول هذا املقرر االعاقة اجلسمية والصحية من حي  أسباب حدوث االعاقة وطرق  

الوقاية ونسبة االنتيار، كما يتطرق املقرر للخصائص النمائية واالنفعالية والسلوكية 

االجتماعية واجلسمية ، واالعتبارات الرتبوية التى جيب مراعاتها عند –واملعرفية والنفسية

ي االعاقات اجلسمية والصحية ، واجراءات الكيف املبكر والتيخيص، تدريس الطلبة ذو

كما يتناول املقرر تصنيفات االعاقة اجلسمية والصحية حبسب . وأهمية التدخل املبكر 

أعضاء اجلسم املصابة أو طبيعة الضعف احلركى، البدائل الرتبوية والتعديالت البيئية 
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وأجهزة التنقل، األجهزة التعويضية ومهارات العيش املطلوبة، األدوات املساعدة على احلركة 

 . املستقل

    (نظ ي 3)معتمدة  ساعات 3:املوهبة والتفوق 3342

      مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يهدف هذه املقرر اىل تنمية اجتاهات اجيابية حنو تربية وتعليم املوهوب  واملتفوق ،       

تنمية مهارات تعليم املتميزين، ويتناول هذا املقرر أيضا مفاهيم التميز، ومساعدة الطلبة على 

وحركة تعليم املوهوب  واملتفوق  ويعرمل برنام  االثراء املدرسى اليامل وبناء املنهاج اخلاص 

باملوهوب  واملتفوق ، وتعاجل أيضا بعض القضايا فى تعليم املوهوب  واملتفوق  مثل الكيف 

 . واملتفوق ، امليكالت، االبداع ومهارات التفكريعن املوهوب 

   (نظ ي 3)معتمدة  ساعات 3:النطق واللغة اضط ابات 3345

     مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل تعريف الطلبة بأهمية اللغة كوسيلة للتواصل، ومفهوم عملية  

وي، ومن ثم التعريف باضطرابات التواصل من حي  التواصل ومكونات اللغة، والنمو اللغ

كما يتناول هذا املقرر طرق تقييم وتيخيص . األسباب ونسبة االنتيار والتصنيفات 

اضطرابات النطق واللغة والتواصل، التدخل العالجي والرتبوي، البدائل الرتبوية وطرق تدريس 

 .الطلبة ذوي االضطرابات النطقية

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3 :ل الرتبية اخلاصة التقييم والتشخي  3415

    مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل التعريف مبفهنيومي التقينييم والتينيخيص فنيى الرتبينية اخلاصنية منين                    

حينيني  أننينيواع التقينينييم وأغراضنينيه وآلينينيات التينينيخيص ملختلنينيف فئنينيات االعاقنينية ، منينيع التأكينينيد علنينيى    

كمنينيا يتننينياول هنينيذا املقنينيرر أمثلنينية علنينيى جمموعنينية منينين االختبنينيارات  . ة اىل التينينيخيص املبكنينيراحلاجنيني

واملقنينياييس ذات الصنينيلة فنينيى هنينيذا اجملنينيال ملختلنينيف فئنينيات االعاقنينية، متضنينيمنا ذلنينيا تقنينيديم وصنينيف          

 .املقاييس واالختبارات اجليدة والتى  ظى بالقبول فى املمارسات امليدانية
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  (عملي 2) ساعة معتمدة 2اخلاصةل الرتبية ( 3)تد يب ميداني  3421

  يف الرتبية اخلاصة( 2)تدريب ميداني 3323متطلب سابق 

املستمدة من املفاهيم النظرية يف التقويم  واإلجراءاتالطالب املهارات والتقنيات  يهدف هذا املقرر إلكساب

ساب الطلبة القدرة سعى املساق  اىل إككما ي. والتيخيص والعالج يف اجملال اليخصي واملهري والرتبوي

أدوات قياسها وتيخيصها وكذلا براجمها  على تلمس حاجات ذوي اإلعاقات اجلسمية والصحية ومعرفة

وتنمينينية وتطنينيوير قنينيدرة الطالنينيب علنينيى توظينينيف املفنينياهيم األساسنينيية يف مينينيداد الرتبينينية    .الرتبوينينية وطنينيرق عالجهنينيا 

 IIPواخلطنينية التعليمينينية الفردينينية   IEPاخلاصنينية، وذلنينيا منينين خنينيالل تصنينيميم وتنفينينيذ اخلطنينية الرتبوينينية الفردينينية      

ف اىل االطنيالع علنيى النيفام  العالجينية     دكمنيا ويهني  . وكذلا تطبيق تكنيكات تعنيديل السنيلوك اإلنسنياني   

 .النطق واللغة اضطراباتوالتصحيحية املقدمة لذوي 

 (نظ ي 3) ساعات معتمدة 3: التأهيل الشامل 3421

 ، مدخل اىل الرتبية اخلاصة3221متطلب سابق 

هذا املقرر إىل تزوينيد الطنيالب باملعرفنية الينياملة عنين املفنياهيم املختلفنية لإلعاقنية         يهدف  

وأنواعها وتصنيفاتها الصحية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية والعقلية، كما ويهدف املقرر 

إىل تزوينيد الطنيالب بالبصنيرية والدراينية الينياملة عنين ا ثنيار املختلفنية لإلعاقنية علنيى الفنيرد وأسنينيرته            

وكيفية تقويم وتيخيص تلا ا ثار، يتمركز املقرر أيضًا يف توضيح ماهينية التأهينيل    واجملتمع

 –الطنينينيا ) والتوجهنينينيات املختلفنينينية حننينينيو التأهينينينيل، منينينيع الرتكينينينيز علنينينيى مفهنينينيوم التأهينينينيل الينينينيامل  

للمعنياق، ودور األخصنيائي االجتمنياعي    ( النفسي  –االجتماعي  –الرتبوي  –املهري  –االقتصادي 

مثنيل الطنيب، والطنيب    ) ليامل للمعاق، وبالتعاود مع املعاق أسرته ومهن أخنير  يف  قيق التأهيل ا

النفسي، والتمريض، والطب الطبيعي، ومهن  ليل العمل واالختيار والتوجيه املهنيري، والعنيالج   

 (.باللعب، والتدريب املهري

 (عملي 2) ساعة معتمدة 2: ل الرتبية اخلاصة( 4)تد يب ميداني 3424

 يف الرتبية اخلاصة( 3)تدريب ميداني  3421متطلب سابق 

يوفر هذا املساق للطالب الفرصة للمياركة يف الفام  الدراسية واألنيطة التعليمية  

أوضنياع تعليمينية وتدريبينية خمتلفنية،      والينيباب ذوي االعاقنية يف  التصحيحية والتعويضنيية ل،طفنيال   

ذجها املتعنيددة علنيى حننيو منينظم     ميارس الطالب الرتبية اخلاصة بطرائقها، واسرتاتيجياتها، و ا

 .وهادف يسمح له بتطوير خفاته املهنية وكفاياته الفنية يف اجملاالت املختلفة
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برام  الوقاية وأدوات قياسها وتيخيصها، وبرام  كما يهدف هذا املساق اإلطالع على  

ة، وبرام  مع الرتكيز على اخلطط الرتبوية الفردي ذوي االعاقةتدريس األطفال ومناه  وأساليب 

باإلضافة إىل تطوير قدرة الطالب على نقد ورصد واقع حال مراكز الرتبية اخلاصة .التأهيل املهري

استنادا إىل املفاهيم واألسس النظرية اليت قام بدراستها يف جممل مساقات الرتبية ( إجيابًا وسلبًا)

 .اخلاصة

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3:التوحد 3428

                        ل اىل الرتبية اخلاصةمدخ 3221متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل التعريف باضطراب التوحد كفئة مستقلة من فئنيات الرتبينية اخلاصنية ،     

من حي  نسبة االنتيار، واالسنيباب احملتملنية ، واخلصنيائص النمائينية واالنفعالينية والسنيلوكية واملعرفينية        

رات الرتبوية التى جيب مراعاتها عند تدريس الطلبة التوحدي  واجلسمية والنفسية االجتماعية ، واالعتبا

، واجنيراءات الكينيف والتينيخيص باسنيتخدام أدوات قنيوائم الينيطب ومقنياييس التقنيدير منين قبنيل األهنيل            

واملعلمنيني  ، وأهمينينينية التنينيدخل املبكنينينير واسنينيتخدام أسنينياليب تعنينيديل السنينيلوك كطريقنينية للحنينيد منينين ظهنينيور        

كما يتناول هذا املقرر االعاقات املصاحبة للتوحد مثنيل  . األطفال السلوكات الالتكيفية التى يظهرها 

 .االعاقة العقلية ، واضطرابات التواصل 

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3:مناهج واساليب التد يس ل الرتبية اخلاصة 3432

     مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

ى الرتبية اخلاصة وعناصره وخطواته ، يهدف هذا املقرر اىل التعريف مبعنى املنهاج ف 

العالقة ب  املنهنياج العنيادف واملنهنياج فنيى الرتبينية اخلاصنية  ثنيم تطبيقنيات نظرينيات علنيم النينفس فنيى             

وضنينيع املننينياه  اخلاصنينية بنينيذوف احلاجنينيات اخلاصنينية ويتعنينيرمل املقنينيرر اىل مفهنينيوم الفننينيام  الرتبنينيوف     

 .الفردية  سردية وخطة االنتقال لتدريب األواخلطة التعليمية الفر الفردي

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3 :إ شا  ذوي احلالات اخلاصة وأس هم 3447

      مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر إىل تعرينينيف الطلبنينية با ثنينيار النفسنينيية واالجتماعينينية لالشنينيخاص ذوي االعاقنينية   

، اإلخنيوة وردود فعنيل الوالنيدين    األسرةعلى  األشخاص ذوي االعاقةاليت يرتكها وجود  وأسرهم ، وا ثار

طنيرق  املقنيرر  كمنيا يننياقش هنيذا     ،وخنيدمات النيدعم   . اإلرشنيادية ، كما يركنيز علنيى اخلنيدمات    واألخوات

والتعريف مبهارات اإلرشنياد  .واملعلم  ولغريهم من ذوي العالقة ألولياءاألمورتقديم اخلدمات االستيارية 
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على إرشنياد أسنير األشنيخاص ذوي االعاقنية، وذلنيا منين خنيالل        بيكل عام وأساليبه املتنوعة مع الرتكيز 

البح  فى احلاجات اخلاصة هلذه األسر حبسب فئات اإلعاقة املختلفة واحلاجات اخلاصة لكنيل أسنيرة   

 .مع مراعاة الفروق االجتماعية والثقافية السائدة 

 (نظ ي 3) ساعات معتمدة 3: لتخ جاوع  مش 3499

 .، إنهاء املستوف الثال علميالمناه  البح   1214متطلب سابق 

رف ومهنيارات أثننياء   ايهدف هذا املقرر إىل إتاحة الفرصة أمام الطالب ليستع  مبا اكتسبه من معني 

ملينيكلة او قضنيية اجتماعينية يف     إلجنيراء دراسنية ميدانينية   كلية التنمية االجتماعينية واالسنيرية    التحاقه يف 

جتماعينية قائمنية او القنيرتاي سياسنية اجتماعينية      جمال ختصصنيه او بننياء برننيام  مجنياهريي لتغنييري سياسنية ا      

جديدة، مراعيا املراحل واخلطوات املتبعة لتحقيق ذلا، ومنين اهمهنيا توضنييح القضنيية او املينيكلة النييت       

يننيوي الطالنيب التنيدخل بينيانها ، ومجنيع بياننينيات متنيوفرة يف فلسنيط  عنين القضنيية  او املينيكلة او اقنينيرتاي           

القضنيية او املينيكلة منين حيني  حجمهنيا وابعادهنيا  والعوامنيل         ميروع جلمع البيانات عنها و ديد معنياا 

 . املؤثرة بها ،تيخيصها ، واقرتاي  خطة املواجهة

 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3:علم النفس الرتبوي  5114

 مبادفء علم النفس 3111متطلب سابق 

يهنينيدف هنينيذا املقنينيرر اىل  تقنينيديم منينيادة علمينينية للطالنينيب عنينين أبنينيرز البحنينيوث والنظرينينيات النينييت           

املنحنينينيى السنينينيلوكي فنينينياملعريف، ثنينينيم املعنينينيريف  : التعلنينينييم، ويتضنينينيمن –ينينينيكل األسنينينياس لعملينينينية النينينيتعلم  ت

االجتمنينياعي، وصنينيواًل إىل املنحنينيى االجتمنينياعي الثقنينيايف، وكنينيذلا النظرينينيات احلديثنينية ، والتطبيقنينيات       

واسنيتعرامل البيئنية الرتبوينية وطنيرق التنيدريس والبواعني  علنيى خمتلنيف أنواعهنيا          . الرتبوية هلذه النظرينيات 

ى خمتلف األفراد والدافعية وانتقال أثر التعلم والتدريب، والنيذاكرة البعينيدة والقريبنية والنسنيياد،     وعل

إكسنينينياب الطالنينينيب املعرفنينينية  اىل والنينينيذكاء وحنينينيل املينينينيكالت واإلبنينينيداع ، كمنينينيا يسنينينيعى هنينينيذا املقنينينيرر  

والفنينيروق  ماملتخصصنينية بطنينيرق تعلنينيم وتعلنينييم الطلبنينية منينيراعي  يف ذلنينيا قنينيدراتهم ومينينيوهلم واسنينيتعداداته      

 .ردية املوجودة بينهمالف
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 (نظ ي 3)ساعات معتمدة  3:تعديل السلوك 5412

      مدخل اىل الرتبية اخلاصة 3221متطلب سابق 

يهدف هذا املقرر اىل توضيح مفهوم تعديل السلوك كطريقة لتغيري سلوك اإلنساد  

السلا ، وعرمل األساليب املستخدمة يف ذلا مبا فيها تيكيل السلوك ، التعزيز اإلجيابي و

التعميم ، اإلطفاء ، النمذجة ، الضبط الذاتي ، التغذية الراجعة ، اإلخفاء التسلسل ، العزل 

، العقاب ، األساليب السلوكية املعرفية ، وأية أساليب أخرف حديثة ، األسس اخللقية يف 

ي ، مع تعديل السلوك ، وفهم الفروق يف املفاهيم ب  السلوك وتفسريات أخرف للسلوك اإلنسان

 .توفري فرصة للتدريب العملي على هذه األساليب


