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 دبلوم التأهيل التربوي في مجال التربية الخاصة:

 خمرجات التعلم املقصم ةأ اًل: 

 ينبغي أن يكون الطالب قادرًا على إكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بـ 

 املعرفة والفهم  

 كافة. اإلعاقةخصائص النمو البدني واحلركي واالنفعالي والعقلي لفئات  .1

لرررتعلم،  .2 صرررعوبات ا يرررة، و يرررف والرعا صرررة، والتك يرررة اخلا لرررتعلم يف والرتب صرررادر ا يرررات وم التقن

هررروبني،  فررروقني واملو سرررية، واملت صرررحة النف صرررة، وال يرررة اخلا نررراهج الرتب صرررة، وم يرررة اخلا الرتب

 .، واالضطرابات السلوكية، وصعوبات التعلمقةاإلعاوالتقييم والتشخيص ملختلف فئات 

 .احلدي ة يف جمال الرتبية اخلاصةالنظريات الرتبوية والنفسية واالجتاهات  .3

 .بة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة را وأساليب التعلم املناس .4

 .اسرتاتيجيات التقييم النفسي، واألساليب الرتبوية احلدي ة يف جمال الرتبية اخلاصة .5

 .لرتبوية لذوي االحتياجات اخلاصةالربامج ااخلطط و .6

 .سوب وتوظيفها يف الرتبية اخلاصةالتقنيات احلدي ة واحلا .7

 .اخلاصة حتياجاتالتشخيص والعالج للمشكالت الرتبوية لذوي اال .8

 املهارات العقلية والذهنية 

 حتليل املشكالت الرتبوية والنفسية للتالميذ وإجياد احللول .ا. .1

 .الطالب املوهوبني ورعايتهم خاصة باكتشافخطط وبرامج علمية  مناذج منحتليل  .2

 .حتليل النظريات الرتبوية والنفسية واالجتاهات احلدي ة يف جمال الرتبية اخلاصة .3

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

  املهارات العملية أو املهنية

مررع مؤسسررات تطبيق  .1 مررل  خررالل الع املعايري املهنية يف جمال الرتبية اخلاصة داخل الصف ومن 

 .الرتبية اخلاصة

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

يررة  .3 بررارات التعليم عررداد االخت صررفات إل جررداول املوا نرراء  فررة وب قررويم املختل سرراليب الت سررتخدام أ ا

 ية املختلفة.والنفس

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

 ها.تنفيذ، وتصميم برامج تربوية تناسب ذوي االحتياجات اخلاصة .5

 استخدام مهارات و رائق البحث العلمي يف معاجلة املشكالت اخلاصة بالرتبية 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 و رائق البحث العلمي يف معاجلة املشكالت. .4

  مهارات االتصال وتقنية املعلومات

 .توظيف األدوات التقنية واحلاسوب بكفاءة وفعالية يف الرتبية اخلاصة .1

 .اإلنرتنتلوجه وعرب  وجهًاو وكتابيًا نشط مع اآلخرين شفويًاالتواصل والتفاعل ال .2

 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة يف جمال الرتبية اخلاصة . .3

 التعبري عن أفكارش بوسائل  تلفة ونشرها. .4

 التواصل مع أسر الطلبة وإشراكهم يف حل مشكالت أبنائهم. .5

  :االجتاهات والقيم والبعد األخالقي

 اجتاهات إجيابية حنو الرتبية اخلاصة. تبو .1

 الرتبية اخلاصة. مهنة أخالقيات العمل يفب لتزاماإل .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 املهوت .5

 سمق العملثانيا: 

جررررئني  .1 شررررغيل الال غرررروث وت لررررة  عررررة لوكا صررررة والتاب يررررة واخلا ملرررردارس احلكوم ترررردريس يف ا ال

 الفلسطينيني. 

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

 الالجئني الفلسطينيني. 

 العمل كمختص يف الرتبية اخلاصة يف مراكز وحتعيات ذوي احلاجات اخلاصة. .3

خررتص يف  .4 سررية كم يررة والنف مررراض العقل شررفيات األ سررية ومست صررحة النف كررز ال مررل يف مرا الع

 جمال الرتبية اخلاصة. 

 العمل كمختص يف جمال الرتبية اخلاصة يف رياض األ فال احلكومية واخلاصة. .5
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  ثالثا: متطلبات الربنامج

مررن  ) صررة   يررة اخلا جمررال الرتب برروي يف  يررل الرت لرروم التأه كررون دب سرراعة30يت مرردة  (  معت

 كما يأتي ختيارية، إجبارية، ومقررات إعلى مقررات ختصصية  موةعة

 جبار ة:املقررات التخصصية اإل

 يف اجلدول االتي  كما هو مبنيجبارية، إ( ساعة معتمدة كمقررات 18يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5108 
تكنولوجيا التعليم لذوي 

 اإلحتياجات اخلاصة
3 2 1 - 

5110 
( / دبلوم 1تدريب ميداني )

 الرتبية اخلاصة
3 - 3 - 

5113 
النفسي لذوي  اإلرشاد

 اإلحتياجات اخلاصة
3 3 - - 

 - - 3 3 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145

5201 
اإلدارة املدرسية والصفية لذوي 

 اإلحتياجات اخلاصة
3 3 - - 

5214 
( / دبلوم 2تدريب ميداني )

 الرتبية اخلاصة
3 - 3 5110 

  7 11 18 اجملموع

 

 املقررات االختيار ة:

 ، كما هو مبني  يف اجلدول اآلتي ( ساعة معتمدة12طتار الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5106 
والعوامل  اإلعاقةفسيولوجيا 

 املسببة .ا
3 3 - - 

5107 
تعديل سلوك ذوي احلاجات 

 اخلاصة
3 3 - - 
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 رعاية وتأهيل املعاقني بصريًا 5109

5211 
مناهج و رائق تدريس املتفوقني 

 واملوهوبني
3 3 - - 

5212 
 رائق تدريس ذوي صعوبات 

 التعلم
3 3 - - 

5213 
القياس والتقويم يف الرتبية 

 اخلاصة
3 3 - - 

   مقرر "تعلم كيف تتعلم" مقرر استدراكي للذين ل يسبق .م دراسته. مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


