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 التربية الخاصة:تخصص . 4

 خمرجات التعلم املقصم ةأ اًل: 

 على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بـ  قادرًاينبغي أن يكون الطالب 

 املعرفة والفهم 

 اخلاصة وقضاياش وحتدياته الرئيسة. حتياجاتخصائص األشخاص ذوي اإل .1
 مراحل النمو يف اجملاالت النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. .2
حتياجات اخلاصة، وتصميم التعلم، والتقنيات التعليم الفردي واجلمعي لألشخاص ذوي اإل .3

(، IEPبوي الفردي)ومصادر التعلم يف التعليم، واسرتاتيجيات التعلم، والربنامج الرت

، 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  .4

 التقييم.
إعداد مناهج الرتبية اخلاصة الفردية واجلمعية م ل  الربنامج الرتبوي الفردي واخلطط  .5

 التعليمية الفردية بناًء على نتائج تقييم احلالة.
 تعديل السلوكي وكيفية إعداد خطة تعديل السلوك وتنفذها. .6
وكيفية التعامل   را وأساليب التعلم املناسبة للمرحلة العمرية، وأسباب الفروا الفردية .7

 معها.
 دور التقنيات احلدي ة يف حتسني مهارات األ فال ذوي االحتياجات اخلاصة. .8

  املهارات العقلية والذهنية

حتليل املواقف التعليمية والسلوكية والنفسية واالجتماعية لألشخاص ذوي االحتياجات  .1

 اخلاصة داخل الغرفة الصفية.
 م اخلاصة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.حتليل أمنا  السلوك والتعليم والتعل .2
 تطوير اسرتاتيجيات تعلم خاصة ومنفردة تتالءم الفروا الفردية بني املتعلمني. .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

التخطيط للتدريس الفردي واجلمعي املرتكز على نتائج التقييم والتشخيص لألشخاص  .1

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

 وتنفيذها وفق النظريات الرتبوية األحدث.
 السلوك يف تعديل تعلم الطلبة.توظيف اسرتاتيجيات تعديل  .3
 تصميم بيئة تعليمية مرتكزة على املتعلم. .4
 إنتاج وسائل تعليمية فعالة ومبتكرة. .5
 .اإلعاقةاستخدام اسرتاتيجيات متنوعة حلل املشكالت املتعلقة باألشخاص ذوي  .6
 تطبيق أمنا  الرتبية اإلبداعية والتأملية، وتقييم املخرجات وتقديم التقارير. .7

  العامة /املنقولةاملهارات 

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

 املشكالت. حل توظيف املنهج العلمي يف .3
 . العمل حتت الضغط .4

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

 يف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه.توظ .1
 .اإلنرتنتلوجه وعرب  شفويًا وكتابيًا ووجهًااالتصال والتواصل بفعالية  .2
 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3
 التعبري عن أفكارش بوسائل  تلفة ونشرها. .4

  :والبعد األخالقي االجتاهات والقيم

 اجتاهات إجيابية حنو األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.  تبو .1
 لتزام بالقوانني الناظمة اخلاصة حبقوا األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.اإل .2
 لتزام بأخالقيات مهنة التعليم وأخصائيني الرتبية اخلاصة.اإل .3
 حتياجاتهم.إحرتام خصوصياتهم واملساعدة يف تلبية إ .4
 للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم.التسامح مع االختالف وفقًا  .5
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 األمانة واإلخالص يف العمل. .6
 تتبع قواعد السلوك املهو وأخالقيات العمل. .7

 :سمق العملثانيًا: 

مررًا أو متخصصررًا أو  مررل بوصررفه معل مررؤهاًل للع قررادرًا و يصبح خريج قسم الرتبية اخلاصة 

صرررًا يف  شررردًا أو متخص شررررفًا أو مر شرررارًا أو م جرررات مست شرررخاص ذوي االحتيا هرررو لأل يرررل امل التأه

 اخلاصة يف املؤسسات اآلتية 

احلكومية، م ل  العمل يف وةارات الرتبية والتعليم، والشؤون االجتماعية، والصحة،  .1

 .والعمل

املنظمات واملؤسسات الدولية وشبه احلكومية، م ل  وكالة غوث وتشغيل الالجئني  .2

 (، ا.الل األمحر، الصليب األمحر، اليونسيف، اليونسكو ...اخل.)األنروا
 اخلريية، م ل  حتعيات الرتبية اخلاصة.  .3

 اخلاصة، م ل  املدارس واملراكز األهلية، اليت تقدم خدمات الرتبية اخلاصة. .4

 العمل اخلاص، م ل  فتح مركز أو حتعية تهتم باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. .5

 .ارالكب رعاية دور .6

 احلضانة يف املبكر املبكر واملستشفيات، اختصاصي يف التدخل التدخل مراكز .7
  .املبكر واملستشفيات التدخل مراكز يف لألسرة ومرشد األ فال ورياض

 .النهارية والرعاية اإليواء مراكز .8
 

 :املردر /  الرتبية اخلاصةثالثُا: متطلبات ختصص 

كررالوريوس يف  جررة الب لررى در صررول ع يررة / للح صررص الرتب صررة / خت يررة اخلا فررردالرتب  ،املن

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 131ن يتم بنجال )أعلى الطالب 

 اجملموع احلرة ختياريإ جباريإ جمموعة املساقات

 27 - 3 24 متطلبات اجلامعة

 18 - - 18 متطلبات الكلية

 80 - - 80 متطلبات التخصص

 6 6 - - مقررات حرة

 131 اجملموع
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 . المقررات التخصصية:1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 80تتكون هذش املقررات من )

 : ( ساعة معتمدة مبينة في الجدول اآلتي 80: وتتكون من ) إجبارية مقررات تخصصية    . 1.1  

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 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 
 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 حقوا 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 والتفوا املوهبة 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

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5368 
 يف التدريس وأساليب مناهج

 (2الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5363 

5446 
 الرتبية يف( 2)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 

5266 ،5267 ،

5329 

5447 
 الرتبية يف( 3)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 - 4 5330  ،5446 

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 اجلامعة6يستطيع الطالب اختيار )

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

 .وأن ال تكون ممنوعة من التخصص أخرى كمًا و/أو كيفًامكررًا يف مقررات 

 :فرعي -الرتبية  اخلاصة/رئيسي ختصص  متطلباترابعًا: 
 

، علررى فرعي -رئيسي /الرتبية اخلاصة ختصص للحصول على درجة البكالوريوس يف

 موةعة كما يأتي ( ساعة معتمدة 141)ن يتم بنجال أالطالب 

 

 اجملموع احلرة ختياريإ جباريإ جمموعة املساقات

 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  المقررات التخصصية .1

 ( ساعة معتمدة موةعة كما يأتي 69تتكون هذش املقررات من )

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

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 الصحة النفسية 3339

 - - 3 3 تعديل السلوك عند الطفل 3343

 - - 3 3 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145

5238 
التقييم والتشخيص يف 

 الرتبية اخلاصة
3 3 - 5145 

 5145 - 3 3 اجلسمية والصحية اإلعاقة 5239

 5145 - 3 3 البصرية اإلعاقة 5249

 5145 - 3 3 السمعية اإلعاقة 5265

 5145 - 3 3 التعلمصعوبات  5266

 5145 - 3 3 العقلية اإلعاقة 5267

 5145 - 3 3 التدخل املبكر 5269

 - - 3 3 إدارة الصف وتنظيمه 5301

5329 
( الرتبية 1تدريب ميداني)

 اخلاصة
4 - 4 5145 

 5145 - 3 3 التوحد 5330

 5145 - 3 3 اضطرابات السلوك 5349

 5145 - 3 3 املوهبة والتفوا 5358

 5145 - 3 3 اضطرابات النطق واللغة 5360

5363 
مناهج وأساليب التدريس يف 

 (1الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5145 

5368 
مناهج وأساليب التدريس يف 

 (2الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5363 

5446 
( الرتبية 2تدريب ميداني)

 اخلاصة
4 - 4 

5266 ،5267 ،

5329 

 5446،  5330 4 0 4( الرتبية 3تدريب ميداني) 5447
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 اخلاصة

5448 
إرشاد ذوي احلاجات 

 اخلاصة وأسرهم
3 3 - 5145 

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

  14 55 69 اجملموع

 

 :مقررات التخصص الفرعي .2

مررن ) حررد التخصصررات الف27تتكون  مررن ا لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت لرريت تطرحهررا (  رعيررة ا

 وآدابها، العلوم، الرياضيات. اإلجنليزية، وهي  اللغة العربية وآدابها، اللغة األخرىالكليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


