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 خاصة:التربية التخصص . 4

ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ةأ اًل:مل

 على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بـ  قادرا ينبغي أن يكون الطالب 

 لفهم املعرفة وا

 حتياجات اخلاصة وقضايا  وحتدياته الرئيسة.خصائص األشخاص ذوي اإل .1
 واملهارية. نمو يف اجملاالت النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانيةال مراحل .2
حتياجات اخلاصةب وتصميم التعلمب والتقنيات التعليم الفردي واجلمعي ل شخاص ذوي اإل .3

(ب IEPواسرتاتيجيات التعلمب والربنامج الرتبوي الفردي)ومصادر التعلم يف التعليمب 

ب وخطط تعديل السلوكي اإلنسانيب وتقييم التعلمب (IIP) ديةواخلطط التعليمية الفر

 صيلب وإدارة التعلمب وصعوبات التعلمب وإدارة التعلمب والتفكري اإلبداعي.والتقويم األ
أدواته وكيفية كتابة تقرير تقييم األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصةب ومراحله و .4

 التقييم.
ية مثل  الربنامج الرتبوي الفردي واخلطط معإعداد مناهج الرتبية اخلاصة الفردية واجل .5

 على نتائج تقييم احلالة.التعليمية الفردية بناء  
 تعديل السلوكي وكيفية إعداد خطة تعديل السلوك وتنفذها. .6
ريةب وأسباب الفروأ الفردية وكيفية التعامل يفرأ وأساليب التعلم املناسبة للمرحلة العم .7

 معها.
  مهارات األيففال ذوي االحتياجات اخلاصة.سنيدور التقنيات احلديثة يف حت .8

  يةاملهارات العقلية والذهن

حتليل املواقف التعليمية والسلوكية والنفسية واالجتماعية ل شخاص ذوي االحتياجات  .1

 اخلاصة داخل الغرفة الصفية.
 ا  السلوك والتعليم والتعلم اخلاصة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.حتليل أمن .2
 اتيجيات تعلم خاصة ومنفردة تتالءم الفروأ الفردية بني املتعلمني.اسرتتطوير  .3
 املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية. .4
 التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار األحكام. .5
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  املهنية العملية أو املهارات

ئج التقييم والتشخيص ل شخاص نتاالتخطيط للتدريس الفردي واجلمعي املرتكز على  .1

 ذوي االحتياجات اخلاصة.
اج الرتبوي الفردي واخلطط التعليمية الفردي ضمن احتياجات املتعلمب تصميم املنه .2

 وتنفيذها وفق النظريات الرتبوية األحدث.
 ات تعديل السلوك يف تعديل تعلم الطلبة.توظيف اسرتاتيجي .3
 لم.تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتع .4
 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5
 حلل املشكالت املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة. استخدام اسرتاتيجيات متنوعة .6
 تطبيق أمنا  الرتبية اإلبداعية والتأمليةب وتقييم املخرجات وتقديم التقارير. .7

  العامة /املنقولةاملهارات 

 اجلماعي أو الفردي. استخدام مهارات العمل .1
 بحوث العلمية بصورة فردية أو من خالل فريق.ال إجراء .2

 املشكالت. حل يفتوظيف املنهج العلمي  .3
 . العمل حتت الضغط .4

 ممارسة مهارات التفكري الناقد والتأملي واإلبداعي. .5
 مهارات االتصال وتقنية املعلومات 

 ظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه.تو .1
 لوجه وعرب االنرتنت. شفويا  وكتابيا  ووجها ة الياالتصال والتواصل بفع .2
 تقنيات اجلديدة.استكشاف وتوظيف ال .3
 التعبري عن أفكار  بوسائل كتلفة ونشرها. .4

  :والبعد األخالقي االراهات والقيم

 شخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. اراهات إجيابية ءو األ تبو .1
 ص ذوي االحتياجات اخلاصة.شخالتزام بالقوانني الناظمة اخلاصة اقوأ األاإل .2
 ئيني الرتبية اخلاصة.لتزام بأخالقيات مهنة التعليم وأخصااإل .3
 حتياجاتهم.إحرتام خصوصياتهم واملساعدة يف تلبية إ .4
 آلخرين وآرائهم.التسامح مع االختالف وفقا  للفهم الواعي ملعتقدات ا .5
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 األمانة واإلخالص يف العمل. .6
 ت العمل.قياتتبع قواعد السلوك املهو وأخال .7

مل:سمقملالعم ثانيًا:مل

قززادرا  سززم الرتبيزة اخلاصزة  صززا  أو يصزبح خزريج ق صززفه معلمزا  أو متخص  ومزؤهال  للعمزل بو

شزززخاص ذوي االحت هززززو ل  يزززل امل صززززا  يف التأه شزززدا  أو متخص شززززرفا  أو مر شزززارا  أو م جززززات مست يا

 اخلاصة يف املؤسسات اآلتية 

عليمب والشؤون االجتماعيةب والصحةب التاحلكوميةب مثل  العمل يف و ارات الرتبية و .1

 .والعمل

لدولية وشبه احلكوميةب مثل  وكالة غوث وتشغيل الالجئني املنظمات واملؤسسات ا .2

 .)األنروا(ب ا.الل األمحرب الصليب األمحرب اليونسيفب اليونسكو ...اخل
 اخلرييةب مثل   عيات الرتبية اخلاصة.  .3

 يةب اليت تقدم خدمات الرتبية اخلاصة.هلاخلاصةب مثل  املدارس واملراكز األ .4

 أو  عية تهتم باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. العمل اخلاصب مثل  فتح مركز .5

 .الكبار رعاية دور .6

 احلضانة يف بكرامل املبكر واملستشفياتب اختصاصي يف التدخل التدخل مراكز .7
  .تفيااملبكر واملستش التدخل مراكز يف ل سرة ومرشد األيففال ورياض

 .النهارية والرعاية اإليواء مراكز .8
 

مل:املرد  /ململبيةملاخلاصةالرتثالثُا:ملمتطلباتملختص مل

كزززالوريوس يف  جزززة الب لزززى در صززول ع يززة / للح صزززص الرتب صزززة / خت يزززة اخلا فزززردالرتب  باملن

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 131) على الطالب ان يتم بنجاع

 موعجملا احلرة اختياري اجباري جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 80 - - 80 بات التخصصمتطل

 6 6 - - مقررات حرة

 131 اجملموع
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 . المقررات التخصصية:1

  عة كما يأتي ( ساعة معتمدة مو80تتكون هذ  املقررات من )

 :في الجدول اآلتينة ( ساعة معتمدة مبي 80: وتتكون من )إجباريةمقررات تخصصية   .1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

عات السا

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3100 - 3 3 االجتماعية املشكالت 3314

 - - 3 3 النفسية الصحة 3339

 - - 3 3 الطفل عند السلوك يلتعد 3343

 - - 3 3 العمر مراحل يف والتوجيه اإلرشاد 3407

 - - 3 3 النمو نفس علم 3449

 - - 3 3 اخلاصة الرتبية إىل مدخل 5145

5238 
 الرتبية يف والتشخيص 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 حقوأ 5268

 5145 - 3 3 املبكر التدخل 5269

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

5329 
 الرتبية يف( 1)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 5145 

 5145 - 3 3 التوحد 5330

 5145 - 3 3 السلوك اضطرابات 5349

 5145 - 3 3 والتفوأ ةوهبامل 5358

 5145 - 3 3 واللغة النطق اضطرابات 5360

5363 
 يف التدريس وأساليب مناهج

 (1الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5145 
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

عات السا

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5368 
 يف التدريس وأساليب مناهج

 (2الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5363 

5446 
 الرتبية يف( 2)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 

ب 5267ب 5266

5329 

5447 
 الرتبية يف( 3)  ميداني يبتدر

 اخلاصة
 5446ب  5330 4 - 4

5448 
 اخلاصة احلاجات ذوي إرشاد

 وأسرهم
3 3 - 5145 

 5303 2 1 3 التخرج مشروع 5499

  14 66 80 اجملموع

 المقررات الحرة:. 2

/  ( ساعات معتمدة من أي ختصص آخر من ختصصات اجلامعة6لب اختيار )يستطيع الطا

ة ون املادة التعليميكمقررات حرة على أن ال يكون مضم راسية لتخصصهبالدخارج اخلطة 

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كما  و/أو كيفا مكررا  يف مقررات 

مل:يف عمل-الرتبيةململاخلاصة/ ئيسيملختص ململمتطلبات ابعًا:مل
 

جززة البكزالوريوس يف يززة اخلاصة ختصزص للحصزول علزى در لززى فرعزي-رئيسزي /الرتب ب ع

 ( ساعة معتمدة مو عة كما يأتي 141)لب ان يتم بنجاع لطاا

 

 اجملموع احلرة اختياري اجباري قاتجمموعة املسا

 27 - 3 27 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 69 - - 69 متطلبات التخصص الرئيسي

 27 حسب التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

 141 اجملموع
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 :/ التخصص الرئيسي    صصيةلتخالمقررات ا .1

 ة مو عة كما يأتي ( ساعة معتمد69تتكون هذ  املقررات من )

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

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 ة النفسيةلصحا 3339

 - - 3 3 تعديل السلوك عند الطفل 3343

 - - 3 3 مدخل إىل الرتبية اخلاصةمل5145

5238 
التقييم والتشخيص يف 

 الرتبية اخلاصة
3 3 - 5145 

 5145 - 3 3 اإلعاقة اجلسمية والصحيةمل5239

 5145 - 3 3 اإلعاقة البصريةمل5249

 5145 - 3 3 اإلعاقة السمعيةمل5265

 5145 - 3 3 صعوبات التعلممل5266

 5145 - 3 3 اإلعاقة العقليةمل5267

 5145 - 3 3 التدخل املبكرمل5269

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمهمل5301

5329 
( الرتبية 1تدريب ميداني)

 اخلاصة
4 - 4 5145 

 5145 - 3 3 توحدال 5330

 5145 - 3 3 اضطرابات السلوك 5349

 5145 - 3 3 املوهبة والتفوأ 5358

 5145 - 3 3 اضطرابات النطق واللغة 5360

مل5363
ليب التدريس يف مناهج وأسا

 (1الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5145 

مل5368
مناهج وأساليب التدريس يف 

 (2الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5363 

5446 
( الرتبية 2يداني)تدريب م

 اخلاصة
4 - 4 

ب 5267ب 5266

5329 

 5446ب  5330 4 0 4 بية( الرت3تدريب ميداني) 5447
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 اخلاصة

مل5448
إرشاد ذوي احلاجات 

 هماخلاصة وأسر
3 3 - 5145 

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

  14 55 69 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

مززن ) كززون  مززدة ات27تت سززاعة معت هززا (  لززيت تطرح يززة ا صززات الفرع حززد التخص مززن ا لززب  هززا الطا ار

 وآدابهاب العلومب الرياضيات. اإلجنليزيةالعربية وآدابهاب اللغة غة الكليات االخرى ب وهي  الل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


