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 :دبلوم التأهيل التربوي في مجال التربية الخاصة

 خمرج ت التدلم املقصو  : أ اًل

 :الطالب قادرا على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بةينبغي أن يكون 

 : املعرفة والفهم

 .خصائص النمو البدني واحلركي واالنفعالي والعقلي لفئات اإلعاقة كافة .1

التقنيةةات ومصةةادر الةةتعلم يف   والرتبيةةة اخلاصةةة، والتكيةةف والرعايةةة، وصةةعوبات الةةتعلم،      .2

الصةةحة النفسةةةية، واملتفةةوقني واملوهةةةوبني،   الرتبيةةة اخلاصةةة، ومنةةةاهج الرتبيةةة اخلاصةةةة، و   

 .والتقييم والتشخيص ملختلف فئات اإلعاقة، واالضطرابات السلوكية، وصعوبات التعلم

 .النظريات الرتبوية والنفسية واالجتاهات احلديثة يف جمال الرتبية اخلاصة  .3

 ترا وأساليب التعلم املناسبة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة  .4

 .اسرتاتيجيات التقييم النفسي، وبوية احلديثة يف جمال الرتبية اخلاصةاألساليب الرت .9

 . اخلطط والربامج الرتبوية لذوي االحتياجات اخلاصة .6

 .التقنيات احلديثة واحلاسوب وتوظيفها يف الرتبية اخلاصة  .7

 اخلاصة حتياجاتالتشخيص والعالج للمشكالت الرتبوية لذوي اال .2

 :املهارات العقلية والذهنية

 .ليل املشكالت الرتبوية والنفسية للتالميذ وإجياد احللول ااحت .1

 الطالب املوهوبني ورعايتهم خاصة باكتشافخطط وبرامج علمية  حتليل مناذج من .2

 .حتليل النظريات الرتبوية والنفسية واالجتاهات احلديثة يف جمال الرتبية اخلاصة  .3

 .والتحليل والبناء ربط املفاهيم باملواقف العملية، من خالل املقارنات .4

 :املهارات العملية أو املهنية

تطبيق املعايري املهنية يف جمال الرتبية اخلاصة داخل الصف ومن خالل العمةل مةع مؤسسةات     .1

 الرتبية اخلاصة

 تطبيق مبادئ وترا القياس النفسي والتشخيص يف جمال تقييم ذوي االحتياجات اخلاصة  .2

اء جةةداول املواصةةفات إلعةةداد االختبةةارات التعليميةةة  اسةةتخدام أسةةاليب التقةةويم املختلفةةة وبنةة  .3

 .والنفسية املختلفة

 .التعامل مع املشكالت النفسية والرتبوية للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة .4

 .هاتنفيذ، وتصميم برامج تربوية تناسب ذوي االحتياجات اخلاصة .9

 .بالرتبية اخلاصةاستخدام مهارات وترائق البح  العلمي يف معاجلة املشكالت اخلاصة  .6
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 :العامة/ املنقولةاملهارات 

 .بفاعلية واستقاللية مع اجلماعة العمل .1

 .اجلماعي مهارات العمل استخدام .2

 .العمل حتت الضغط .3

 .استخدام مهارات وترائق البح  العلمي يف معاجلة املشكالت .4

 :مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .فعالية يف الرتبية اخلاصةتوظيف األدوات التقنية واحلاسوب بكفاءة و .1

 .التواصل والتفاعل النشط مع اآلخرين شفويا وكتابيا وجها لوجه وعرب االنرتنت .2

 .استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف جمال الرتبية اخلاصة  .3

 .التعبري عن أفكارال بوسائل طتلفة ونشرها .4

 .التواصل مع أسر الطلبة وإشراكهم يف حل مشكالت أبنائهم .9

  :ات والقيم والبعد األخالقياالجتاه

 .تبنى اجتاهات إجيابية حنو الرتبية اخلاصة .1

 .الرتبية اخلاصة مهنة أخالقيات العمل يفااللتزام ب .2

 .تقبل الطلبة الذين يعانون من مشكالت وحيافظ على سرية املعلومات اخلاصة بهم .3

 .مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم التسامح .4

 .تبع قواعد السلوك املهمتت .9

 سوق الد ل: ث ني 

التةةةدريس يف املةةةدارس احلكوميةةةة واخلاصةةةة والتابعةةةة لوكالةةةة غةةةوث وتشةةةغيل الالجةةةئني      .1

 . الفلسطينيني

خاصة يف املدارس احلكومية واخلاصة والتابعة لوكالة غوث وتشةغيل   العمل كمعلم تربية .2

 . الالجئني الفلسطينيني

 .صة يف مراكز وععيات ذوي احلاجات اخلاصةالعمل كمختص يف الرتبية اخلا .3

العمل يف مراكةز الصةحة النفسةية ومستشةفيات األمةرا  العقليةة والنفسةية كمخةتص يف          .4

 . جمال الرتبية اخلاصة

 .العمل كمختص يف جمال الرتبية اخلاصة يف ريا  األتفال احلكومية واخلاصة .9
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  متطلب ت الربن مج: ث لث 

سةةاعة معتمةةدة ( 31)وي يف جمةةال الرتبيةةة اخلاصةةة  مةةن   يتكةةون دبلةةوم التأهيةةل الرتبةة 

 :كما يأتيعلى مقررات ختصصية اجبارية، ومقررات اختيارية،  موةعة

 :املقررات التخصصي  االجب ري 

 :يف اجلدول االتي كما هو مبنيساعة معتمدة كمقررات اجبارية، ( 12)يدرس الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ساعات ال
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

9112 
تكنولوجيا التعليم لذوي 

 االحتياجات اخلاصة
3 2 1 - 

9111 
دبلوم ( / 1)تدريب ميداني 

 الرتبية اخلاصة
3 - 3 - 

9113 
االرشاد النفسي لذوي 

 االحتياجات اخلاصة
3 3 - - 

 - - 3 3 مدخل اىل الرتبية اخلاصة 9149

9211 
رة املدرسية والصفية لذوي االدا

 االحتياجات اخلاصة
3 3 - - 

9214 
دبلوم ( / 2)تدريب ميداني 

 الرتبية اخلاصة
3  -3 9111 

  7 11 12 اجملموع

 

 :املقررات االختي ري 

 :ساعة معتمدة ، كما هو مبني  يف اجلدول اآلتي( 12)خيتار الطالب 

رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

عات السا
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

9116 
فسيولوجيا االعاقة والعوامل 

 املسببة اا
3 3 - - 

9117 
تعديل سلوك ذوي احلاجات 

 اخلاصة
3 3 - - 
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رقم 
 المقرر

 عنوان المقرر
الساعات 
 المعتمدة

عات السا
 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 رعاية وتأهيل املعاقني بصريا 9119

9211 
مناهج وترائق تدريس املتفوقني 

 واملوهوبني
3 3 - - 

9212 
وي صعوبات ترائق تدريس ذ

 التعلم
3 3 - - 

9213 
القياس والتقويم يف الرتبية 

 اخلاصة
3 3  -- 

 . مقرر استدراكي للذين   يسبق ام دراسته" تعلم كيف تتعلم"مقرر : مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




