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 التربية الخاصة:تخصص . 4

 تدلم املقصو  خمرج ت الأ اًل: 

 ملتعلقة بة علومات ااملارف وعلى اكتساب املع قادرًاينبغي أن يكون الطالب 

 املعرفة والفهم 

 ئيسة.ياته الرحتدوا  حتياجات اخلاصة وقضايخصائص األشخاص ذوي اإل .1
 نية واملهارية.عرفية والوجدالية وامللعقوا مراحل النمو يف اجملاالت النمائية والنفسية .2
والتقنيات  تصميم التعلم،خلاصة، وت اجاحتيافردي واجلمعي لألشخاص ذوي اإلالتعليم ال .3

(، IEPدي)ج الرتبوي الفرالربنامم، وتعلومصادر التعلم يف التعليم، واسرتاتيجيات ال

لتعلم، اقييم لسلوكي اإلنساني، وت، وخطط تعديل ا(IIP)واخلطط التعليمية الفردية 

  اإلبداعي.لتعلم، والتفكريإدارة اولم، تعصعوبات الوالتقويم األصيل، وإدارة التعلم، و
رير يفية كتابة تقدواته وكوأ حلهتقييم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، ومرا .4

 التقييم.
دي واخلطط بوي الفررتالربنامج ال ثل مية إعداد مناهج الرتبية اخلاصة الفردية واجلمع .5

 .لةحلاالتعليمية الفردية بناًء على نتائج تقييم ا
 ذها.تنفووك تعديل السلوكي وكيفية إعداد خطة تعديل السل .6
يفية التعامل الفردية وك آووأسباب الفر ية،ترآ وأساليب التعلم املناسبة للمرحلة العمر .7

 معها.
 اجات اخلاصة.ي االحتيذو فالدور التقنيات احلديثة يف حتسني مهارات األت .8

  املهارات العقلية والذهنية

حتياجات ألشخاص ذوي االلجتماعية االة وليمية والسلوكية والنفسيحتليل املواقف التع .1

 اخلاصة داخل الغرفة الصفية.
 خلاصة.االحتياجات ا شخاص ذوياألة بحتليل أمنا  السلوك والتعليم والتعلم اخلاص .2
 مني.ية بني املتعلوآ الفردلفرم اتطوير اسرتاتيجيات تعلم خاصة ومنفردة تتالء .3
 ية.التعليم اقفلمولال التقييم املالئمة املرونة يف اختيار أشك .4
 ألحكام.اار إصدالتأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية و .5
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  املهنية العملية أو املهارات

شخاص م والتشخيص لألج التقييتائى نالتخطيط للتدريس الفردي واجلمعي املرتكز عل .1

 ذوي االحتياجات اخلاصة.
تعلم، ن احتياجات امللفردي ضمة اميط التعليتصميم املنهاج الرتبوي الفردي واخلط .2

 وتنفيذها وفق النظريات الرتبوية األحدث.
 طلبة.ال علمتوظيف اسرتاتيجيات تعديل السلوك يف تعديل ت .3
 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4
 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5
 .اص ذوي اإلعاقةباألشخة علقملتاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت ا .6
 ر.تقديم التقاريوملخرجات ايم تقيوتطبيق أمنا  الرتبية اإلبداعية والتأملية،  .7

  العامة /املنقولةاملهارات 

 اجلماعي أو الفردي. استخدام مهارات العمل .1
 .ريقفل إجراء البحوث العلمية بصورة فردية أو من خال .2

 املشكالت. حل توظيف املنهج العلمي يف .3
 . ت الضغطالعمل حت .4

 .اعيبدممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإل .5
 مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

 خارجه.وصف ال توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل .1
 االنرتنت. وجه وعربل وجهًاوشفويًا وكتابيًا االتصال والتواصل بفعالية  .2
 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3
 عن أفكار  بوسائل طتلفة ونشرها. التعبري .4

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

  اخلاصة. جاتتياتبنى اجتاهات إجيابية ءو األشخاص ذوي االح .1
 ة.حتياجات اخلاصذوي اال خاصألشلتزام بالقوانني الناظمة اخلاصة حبقوآ ااإل .2
 ة.ية اخلاصرتبال لتزام بأخالقيات مهنة التعليم وأخصائينياإل .3
 م.اتهحتياجإرتام خصوصياتهم واملساعدة يف تلبية حإ .4
 وآرائهم. اآلخرين داتعتقالتسامح مع االختالف وفقًا للفهم الواعي مل .5
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 األمانة واإلخالص يف العمل. .6
 تتبع قواعد السلوك املهين وأخالقيات العمل. .7

 :سوق الد لث نيً : 

خصصةًا أو  علمةًا أو مت ه معمةل بوصةف   لليصبح خريج قسم الرتبية اخلاصة قادرًا ومةؤهالً 

الحتياجةةةات الألشةةةخاص ذوي  ل املهةةين تأهيةةةمستشةةارًا أو مشةةةرفًا أو مرشةةدًا أو متخصصةةةًا يف ال  

 اخلاصة يف املؤسسات اآلتية 

والصحة،  ن االجتماعية،، والشؤوليملتعاحلكومية، مثل  العمل يف وةارات الرتبية وا .1

 .والعمل

ني تشغيل الالجئو ثوثل  وكالة غم املنظمات واملؤسسات الدولية وشبه احلكومية، .2

 سكو ...اخل.، اليوننسيفليوا)األنروا(، اهلالل األمحر، الصليب األمحر، 
 اخلريية، مثل  ععيات الرتبية اخلاصة.  .3

 .لرتبية اخلاصةخدمات ا قدمتيت اخلاصة، مثل  املدارس واملراكز األهلية، ال .4

 صة.حتياجات اخلاذوي اال صشخااألبالعمل اخلاص، مثل  فتح مركز أو ععية تهتم  .5

 .الكبار رعاية دور .6

 احلضانة يف ملبكرا  التدخلاملبكر واملستشفيات، اختصاصي يف التدخل مراكز .7
  .بكر واملستشفياتامل التدخل مراكز يف لألسرة ومرشد األتفال ورياض

 .النهارية والرعاية اإليواء مراكز .8
 

 :ردر امل/  الرتبي  اخل ص ث لثُ : متطلب ت ختصص 

 ،املنفةةرد/  اصةة رتبيةة اخل الصةةص ختالرتبيةة /  للحصةول علةى درجةةة البكةالوريوس يف    

 ة كما يأتي ( ساعة معتمدة موةع128على الطالب ان يتم بنجال )

 اجملموع احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 80 - - 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - قررات حرةم

 128 اجملموع
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 . المقررات التخصصية:1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك80تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي80: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية  .1.1 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 لسابقاملتطلب ا

 عملي نظري

 3100 - 3 3 االجتماعية املشكالت 3314

 - - 3 3 النفسية الصحة 3339

 - - 3 3 الطفل عند السلوك تعديل 3343

 - - 3 3 العمر مراحل يف والتوجيه اإلرشاد 3407

 - - 3 3 النمو نفس علم 3449

 - - 3 3 اخلاصة الرتبية إىل مدخل 5145

5238 
 يةالرتب يف صوالتشخي التقييم

 اخلاصة
3 3 - 5145 

 5145 - 3 3 والصحية اجلسمية اإلعاقة 5239

 5145 - 3 3 البصرية اإلعاقة 5249

 5145 - 3 3 السمعية اإلعاقة 5265

 5145 - 3 3 التعلم صعوبات 5266

 5145 - 3 3 العقلية اإلعاقة 5267

 - - 2 2 اإلعاقة ذوي األشخاص حقوآ 5268

 5145 - 3 3 بكرامل التدخل 5269

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

5329 
 يةالرتب يف( 1)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 5145 

 5145 - 3 3 التوحد 5330

 5145 - 3 3 السلوك اضطرابات 5349

 5145 - 3 3 والتفوآ املوهبة 5358

 5145 - 3 3 واللغة النطق اضطرابات 5360

 5145 - 3 3 يف يسالتدر وأساليب مناهج 5363
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 لسابقاملتطلب ا

 عملي نظري

 (1الرتبية اخلاصة )

5368 
 يف التدريس وأساليب مناهج

 (2الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5363 

5446 
 يةالرتب يف( 2)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 

5266 ،5267 ،

5329 

5447 
 يةالرتب يف( 3)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 5330  ،5446 

5448 
 اخلاصة احلاجات ذوي إرشاد

 رهموأس
3 3 - 5145 

 5303 2 1 3 التخرج مشروع 5499

  14 65 79 اجملموع

 المقررات الحرة:. 2

 / جلامعةصات اختصص آخر من ختص ( ساعات معتمدة من أي6يستطيع الطالب اختيار )

تعليمية ون املادة الميكون مض ال أن كمقررات حرة على خارج اخلطة الدراسية لتخصصه،

 .التخصص نوعة منممون تك وأن ال كمًا و/أو كيفًا أخرىمكررًا يف مقررات 

 :فراي –سي الرتبي   اخل ص /رئيختصص  متطلب ترابدً : 
 

، رعةةيف-ي رئيسةة/اصةة اخلالرتبيةة ختصةةص للحصةةول علةةى درجةةة البكةةالوريوس يف 

 ة كما يأتي ( ساعة معتمدة موةع138على الطالب ان يتم بنجال )

 اجملموع ةاحلر اختياري اجباري جمموعة املساقات

 24 - 3 21 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 69 - - 69 يمتطلبات التخصص الرئيس

 27 حسب التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 138 اجملموع
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 :/ التخصص الرئيسي  المقررات التخصصية .1

 ما يأتي ( ساعة معتمدة موةعة ك69تتكون هذ  املقررات من )

 :( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي69: وتتكون من )إجباريةقررات تخصصية م. 1.1

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 الصحة النفسية 3339

 - - 3 3 لتعديل السلوك عند الطف 3343

 - - 3 3 ةصمدخل إىل الرتبية اخلا 5145

5238 
التقييم والتشخيص يف 

 الرتبية اخلاصة
3 3 - 5145 

 5145 - 3 3 ةياإلعاقة اجلسمية والصح 5239

 5145 - 3 3 اإلعاقة البصرية 5249

 5145 - 3 3 اإلعاقة السمعية 5265

 5145 - 3 3 صعوبات التعلم 5266

 5145 - 3 3 اإلعاقة العقلية 5267

 5145 - 3 3 التدخل املبكر 5269

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

5329 
ة ( الرتبي1تدريب ميداني)

 اخلاصة
4 - 4 5145 

 5145 - 3 3 التوحد 5330

 5145 - 3 3 اضطرابات السلوك 5349

 5145 - 3 3 املوهبة والتفوآ 5358

 5145 - 3 3 اضطرابات النطق واللغة 5360

5363 
 يف مناهج وأساليب التدريس

 (1خلاصة )الرتبية ا
3 3 - 5145 

5368 
 يف مناهج وأساليب التدريس

 (2الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5363 

5446 
ة ( الرتبي2تدريب ميداني)

 اخلاصة
4 - 4 

5266 ،5267 ،

5329 
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5447 
ة ( الرتبي3تدريب ميداني)

 اخلاصة
4 0 4 5330  ،5446 

5448 
إرشاد ذوي احلاجات 

 اخلاصة وأسرهم
3 3 - 5145 

 5303 2 1 3 ع التخرجمشرو 5499

  14 55 69 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

ة الةيت تطرحهةا   عية الفر د التخصصةات ( ساعة معتمةدة خيتارهةا الطالةب مةن احة     27تتكون من )

 علوم، الرياضيات.وآدابها، ال زيةاإلجنلي للغةاالكليات االخرى ، وهي  اللغة العربية وآدابها، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


