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 :التربية الخاصةتخصص . 4

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

 :ينبغي أن يكون الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بة

 :املعرفة والفهم

 .خصائص األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وقضاياال وحتدياته الرئيسة .7
 .نمو يف اجملاالت النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهاريةمراحل ال .2
التعليم الفردي واجلمعي لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، وتصميم التعلم، والتقنيات  .7

، (IEP)ومصادر التعلم يف التعليم، واسرتاتيجيات التعلم، والربنامج الرتبوي الفردي

، وخطط تعديل السلوكي اإلنساني، وتقييم التعلم، (IIP) واخلطط التعليمية الفردية

 .والتقويم األصيل، وإدارة التعلم، وصعوبات التعلم، وإدارة التعلم، والتفكري اإلبداعي
تقييم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، ومراحله وأدواته وكيفية كتابة تقرير  .1

 .التقييم
الربنامج الرتبوي الفردي واخلطط : ية مثلإعداد مناهج الرتبية اخلاصة الفردية واجلمع .1

 .التعليمية الفردية بناًء على نتائج تقييم احلالة
 .تعديل السلوكي وكيفية إعداد خطة تعديل السلوك وتنفذها .2
ترا وأساليب التعلم املناسبة للمرحلة العمرية، وأسباب الفروا الفردية وكيفية التعامل  .1

 .معها
 . مهارات األتفال ذوي االحتياجات اخلاصةدور التقنيات احلديثة يف حتسني .1

 :املهارات العقلية والذهنية

حتليل املواقف التعليمية والسلوكية والنفسية واالجتماعية لألشخاص ذوي االحتياجات  .7

 .اخلاصة داخل الغرفة الصفية
 .حتليل أمنا  السلوك والتعليم والتعلم اخلاصة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة .2
 .اتيجيات تعلم خاصة ومنفردة تتالءم الفروا الفردية بني املتعلمنيتطوير اسرت .7
 .املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية .1
 .التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام .1
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 :املهنية العملية أو املهارات

ئج التقييم والتشخيص لألشخاص التخطيط للتدريس الفردي واجلمعي املرتكز على نتا .7

 .ذوي االحتياجات اخلاصة
تصميم املنهاج الرتبوي الفردي واخلطط التعليمية الفردي ضمن احتياجات املتعلم،  .2

 .وتنفيذها وفق النظريات الرتبوية األحدث
 .توظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة .7
 .تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم .1
 .إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة .1
 .استخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة .2
 .تطبيق أمنا  الرتبية اإلبداعية والتأملية، وتقييم املخرجات وتقديم التقارير .1

 :العامة/ املنقولةاملهارات 

 .اجلماعي أو الفردي استخدام مهارات العمل .7
 .بحوث العلمية بصورة فردية أو من خالل فريقإجراء ال .2

 .املشكالت حل توظيف املنهج العلمي يف .7
 . العمل حتت الضغط .1
 .ممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإلبداعي .1

 :مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه .7
 .ة شفويا وكتابيا وجها لوجه وعرب االنرتنتاالتصال والتواصل بفعالي .2
 .استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة .7
 .التعبري عن أفكارال بوسائل طتلفة ونشرها .1

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 . تبنى اجتاهات إجيابية حنو األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة .7
 .ي االحتياجات اخلاصةااللتزام بالقوانني الناظمة اخلاصة حبقوا األشخاص ذو .2
 .االلتزام بأخالقيات مهنة التعليم وأخصائيني الرتبية اخلاصة .7
 .احرتام خصوصياتهم واملساعدة يف تلبية احتياجاتهم .1
 .التسامح مع االختالف وفقًا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم .1
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 .األمانة واإلخالص يف العمل .2
 .عملتتبع قواعد السلوك املهمت وأخالقيات ال .1

 :سوق الد ل: ث نيً 

يصبح خريج قسم الرتبية اخلاصة قادرًا ومةؤهاًل للعمةل بوصةفه معلمةًا أو متخصصةًا أو      

مستشةةارًا أو مشةةةرفًا أو مرشةةدًا أو متخصصةةةًا يف التأهيةةةل املهةةمت لألشةةةخاص ذوي االحتياجةةةات    

 :اخلاصة يف املؤسسات اآلتية

، والشؤون االجتماعية، والصحة، العمل يف وةارات الرتبية والتعليم: احلكومية، مثل .7

 .والعمل
وكالة غوث وتشغيل الالجئني : املنظمات واملؤسسات الدولية وشبه احلكومية، مثل .2

 .اخل...، ااالل األمحر، الصليب األمحر، اليونسيف، اليونسكو (األنروا)
 . ععيات الرتبية اخلاصة: اخلريية، مثل .7

 .اليت تقدم خدمات الرتبية اخلاصةاملدارس واملراكز األهلية، : اخلاصة، مثل .1

 .فتح مركز أو ععية تهتم باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة: العمل اخلاص، مثل .1

 .الكبار رعاية دور .2
 احلضانة يف املبكر املبكر واملستشفيات، اختصاصي يف التدخل التدخل مراكز .1

  .املبكر واملستشفيات التدخل مراكز يف لألسرة ومرشد األتفال وريا 
 .النهارية والرعاية اإليواء مراكز .1
 

 :املردر /  الرتبي  اخل ص متطلب ت ختصص : ث لثُ 

 ،املنفةةرد/  الرتبيةة اخلاصةة  ختصةةص / الرتبيةة  للحصةول علةى درجةةة البكةالوريوس يف    

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 129)على الطالب ان يتم بنجال 

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 29 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 12 - - 12 متطلبات الكلية

 21 - - 21 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 129 اجملموع
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 :المقررات التخصصية. 1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 21)تتكون هذال املقررات من 

 :لجدول اآلتيساعة معتمدة مبينة في ا( 21)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 3111 - 3 3 االجتماعية املشكالت 3314

 - - 3 3 النفسية الصحة 3339

 - - 3 3 الطفل عند السلوك تعديل 3343

 - - 3 3 العمر مراحل يف والتوجيه اإلرشاد 3417

 - - 3 3 النمو نفس علم 3449

 - - 3 3 اخلاصة الرتبية إىل مدخل 9149

9232 
 الرتبية يف والتشخيص التقييم

 اخلاصة
3 3 - 9149 

 9149 - 3 3 والصحية اجلسمية اإلعاقة 9239

 9149 - 3 3 البصرية اإلعاقة 9249

 9149 - 3 3 السمعية اإلعاقة 9269

 9149 - 3 3 التعلم صعوبات 9266

 9149 - 3 3 العقلية اإلعاقة 9267

 - - 2 2 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوا 9262

 9149 - 3 3 املبكر التدخل 9269

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 9311

9329 
 الرتبية يف( 1)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 9149 

 9149 - 3 3 التوحد 9331

 9149 - 3 3 السلوك اضطرابات 9349

 9149 - 3 3 لتفواوا املوهبة 9392

 9149 - 3 3 واللغة النطق اضطرابات 9361

 9149 - 3 3 يف التدريس وأساليب مناهج 9363
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 (1)الرتبية اخلاصة 

9362 
 يف التدريس وأساليب مناهج

 (2)الرتبية اخلاصة 
3 3 - 9363 

9446 
 الرتبية يف( 2)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 

9266 ،9267 ،

9329 

9447 
 الرتبية يف( 3)  يدانيم تدريب

 اخلاصة
4 - 4 9331  ،9446 

9442 
 اخلاصة احلاجات ذوي إرشاد

 وأسرهم
3 3 - 9149 

 9313 2 1 3 التخرج مشروع 9499

  14 69 79 اجملموع

 :المقررات الحرة. 2

/  ساعات معتمدة من أي ختصص آخر من ختصصات اجلامعة( 6)يستطيع الطالب اختيار 

ون املادة التعليمية كمقررات حرة على أن ال يكون مضم ة لتخصصه،خارج اخلطة الدراسي

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أو كيفًا/أخرى كمًا ومكررًا يف مقررات 

 :فرا  –رئيس  /الرتبي   اخل ص ختصص  متطلب ت: رابدً 
 

، فرعةةي-رئيسةةي /الرتبيةةة اخلاصةةة ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 137)ن يتم بنجال على الطالب ا

 المجموع الحرة اختياري اجباري مجموعة المساقات

 29 - 3 22 متطلبات اجلامعة

 12 - - 12 متطلبات الكلية

 69 - - 69 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 139 اجملموع
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 :التخصص الرئيسي /  المقررات التخصصية .1

 :ساعة معتمدة موةعة كما يأتي( 69)تتكون هذال املقررات من 

 :ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي( 69)وتتكون من : إجباريةمقررات تخصصية . 1.1

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 نفسيةالصحة ال 3339

 - - 3 3 تعديل السلوك عند الطفل 3343

- -  3 3 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149

9232 
التقييم والتشخيص يف 

 الرتبية اخلاصة
3 3 - 9149 

 9149-  3 3 االعاقة اجلسمية والصحية 9239

 9149-  3 3 االعاقة البصرية 9249

 9149-  3 3 االعاقة السمعية 9269

 9149-  3 3 وبات التعلمصع 9266

 9149-  3 3 االعاقة العقلية 9267

 9149-  3 3 التدخل املبكر 9269

- -  3 3 إدارة الصف وتنظيمه 9311

9329 
الرتبية ( 1)تدريب ميداني

 اخلاصة
4 - 4 9149 

 9149 - 3 3 التوحد 9331

 9149 - 3 3 اضطرابات السلوك 9349

 9149 - 3 3 املوهبة والتفوا 9392

 9149 - 3 3 اضطرابات النطق واللغة 9361

9363 
مناهج وأساليب التدريس يف 

 (1)الرتبية اخلاصة 
3 3 - 9149 

9362 
مناهج وأساليب التدريس يف 

 (2)الرتبية اخلاصة 
3 3  -9363 

9446 
الرتبية ( 2)تدريب ميداني

 اخلاصة
4 - 4 

9266 ،9267 ،

9329 
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 الساعات األسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

9447 
الرتبية ( 3)تدريب ميداني

 اصةاخل
4 1 4 9331  ،9446 

9442 
ارشاد ذوي احلاجات 

 اخلاصة واسرهم
3 3  -9149 

 9313 2 1 3 مشروع التخرج 9499

  14 99 69 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

عيةة الةيت تطرحهةا    ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احةد التخصصةات الفر      ( 27)تتكون من 

 .بية وآدابها، اللغة االجنليزية وآدابها، العلوم، الرياضياتاللغة العر: الكليات االخرى ، وهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




