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 التربية الخاصة:  :ماجستيرال برنامج  14

 نبذة عن البرنامج 

يككة احلدي ككة   تككوفري يأتي برنامج ماجستري الرتبية اخلاصة بناءع على التوجهككات العامل يككة إىل  الرام

سككجم  عككام، املن لككيم ال تككار التع صككة يف إ جككات اخلا فككال ذوي االحتيا سككتيعاب األت كوادر فنية قادرة علككى ا

بككني  مع سياسة التعليم اجلامع؛ الختيار أنسب البدائل التعليمية .م، والعمل على إجياد نوع من التواةن 

بكككني  سكككاتها، و صكككة ومؤس يككككة اخلا لكككى الرتب مكككاعي ع لكككب االجت مككككع، الط شكككاملة للمجت يكككة ال جككككات التنم حا

تككوافر العديككد  سككتري، و مككن محلككة املاج صككة  يككة اخلا صككني يف جمككال الرتب مككن املتخص واست مار عدد كاف 

 من التسهيالت واإلمكانات املادية والبشرية لدى اجلامعة إلجنال هذا الربنامج بطريقة عملية ومهنية.

تككوفر   عككد  نككامج ب بككة يف الرب بككول الطل جيككري ق لككى و صككول ع بككه. وللح صككة  عككايري اخلا شككرو  وامل ال

 .معتمدة ساعة( 36) بنجال يتم ن، على الطالب ارتبية اخلاصةدرجة ماجستري ال

 الرسالة: 

يككة     سككات التعليم يككة للمؤس يككة والبح  يككة واملهن فككاءة العلم إعداد كادر مؤهل بالرتبية اخلاصة؛ لرفع الك

قككككديم  صككككائيني، وت مككككني واإلخ طككككوير أداء املعل صككككة، وت جككككات اخلا شككككخاص ذوي االحتيا نككككى باأل لككككيت تع ا

بككاجملتمع احمل صككة  يككة اخلا سككات الرتب يككة مؤس سككبيل تنم .ككم يف  يككق اخلدمات اإلرشادية الالةمة  لككي، وحتق

يككة بشكككل  سككات التعليم هككوض باملؤس مككل علككى الن يككه، والع غككوب ف رغباته يف إحداث التطوير الرتبككوي املر

 متكامل. 

 أهداف البرنامج: 

 اآلتية:      " إلى تحقيق األهدافالتربية الخاصة" ماجستير يسعى برنامج     

وإدارة املؤسسات  ،اخلاصة الرتبية نهجيةقادرين على بناء تطبيق عملي مل كوادر بشريةتأهيل  .1

اإلقليمية  يف ضوء املتغريات ،ورسم السياسات الرتبوية السليمة ،وتطويرها ،التعليمية

 العاملية.و

 ةالفني اجلوانبيف امليدانية وتطوير املمارسات رتبية اخلاصة، اإلسهام يف تطوير واقع ال .2

 .ةوالتطبيقي ةواإلداري

النظريات احلدي ة يف تعليم األشخاص تطبيق األساليب واالراهات احلدي ة املعتمدة على  .3

 .التعليم اجلامعسياسات ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن 

، واالستفادة منها يف بية اخلاصةتدريب اخلرجيني على إجراء الدراسات املقارنة يف جمال الرت .4

 .اليت تعنى بهؤالء األشخاص ةالتعليمية الفلسطينيخدمات املؤسسات تطوير 
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رتبية إكساب الطلبة الكفايات الالةمة باملبادئ واألسس والعمليات اليت تقوم عليها ال .5

 رمتها، والوقوف على املشكالت اليت تواجهها وإجياد احللول املناسبة .ا.اخلاصة ب

وإعداد  ميةبناء خطة تربوية عل تطوير مهارات البحث العلمي لدي اخلرجيني ومساعدتهم على .6

 .بية اخلاصةاخلطط والتقارير البح ية يف جمال الرت

واالسرتاتيجيات وتعريفهم باألساليب  ،لدى الطلبةتعليمية والعالجية تطوير املهارات ال .7

األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وتطوير لتعامل مع رتبية اخلاصة لاملختلفة يف الالتعليمية 

 دارتها.إاملؤسسات التعليمية و

 االت عمل خريج البرنامج:مج

للعمل يف  يف جمال الرتبية اخلاصةيهتم الربنامج بتخريج كوادر أكادميية مهنية متخصصة 

 اآلتية:واجملتمعية الرتبوية والتعليمية  املؤسسات

 وةارة الرتبية والتعليم العالي. .1

 وةراة التنمية االجتماعية. .2

 وةارة الصحة. .3

 وةارة العمل.  .4

 وتشغيل الالجئني )األونروا(.وكالة غوث  .5

اجلمعيات اخلريية الدولية)ا.الل األمحر، والصليب األمحر، واليونسف،  .6

 واليونسكو(.

 مراكز الرتبية اخلاصة. .7

 عمل مشروع خاص م ل فتح مركز.  .8

 الخطط الدراسية: 

 رتبية اخلاصةمقررات درجة ماجستري يف ختصص ال

( ساعة 36، على الطالب أن يتم بنجال )اخلاصةرتبية للحصول على درجة ماجستري يف ختصص ال

 معتمدة موةعة كما يأتي:

 : خطة برنامج ماجستير التربية الخاصة 

تككاة ) لككب أن جي لككى الطا صككة، ع يككة اخلا سككتري الرتب لككى ماج صككول ع عككة 36وللح مككدة موة سككاعة معت  )

 كما يأتي:
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 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

 21 مساقات إجبارية  .1

 9 اختياريةمساقات   .2

 6 الرسالة  .3

 36 اجملموع

 
 ( ساعة معتمدة:21المساقات اإلجبارية: )( 1

رقم 

 املساا
 اسم املساا

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

عدد الساعات 

 املتطلب السابق املعتمدة
 عملي نظري

  0 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6650

 6651 0 3 3 اسرتاتيجيات التدريس يف الرتبية اخلاصة 6652

  0 3 3 التقييم يف الرتبية اخلاصة 6651

  0 3 3 التعليم اجلامع 6653

 6650 1 2 3 حلقة ثث يف دراسة اإلعاقة 6654

  0 3 3 تعديل السلوك يف الرتبية اخلاصة 6655

 6652 1 2 3 تدريب ميداني يف الرتبية اخلاصة 6660

 
2( اإلختيارية:  المساقات  معتمدة،  9(  ساعات  ضمن   الطالب يختارها  (  من 

 اآلتية:  المساقات

رقم 

 املساا
 اسم املساا

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات املعتمدة
املتطلب 

 عملي نظري السابق

  0 3 3 االرشاد يف الرتبية اخلاصة 6656

  0 3 3 حلقة ثث يف صعوبات التعلم 6661

6662 
مهارات احلياة لذوي احلاجات 

 اخلاصة
3 3 0  

6657 
التأهيل املهك لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة
3 3 0  
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6658 
األبعاد النفسية واالجتماعية 

 لإلعاقة
3 3 0  

  1 2 3 اإلعاقات احلسية 6659

 
 ( ساعات معتمدة6) رســـالـــة:ال (3

رقم 

 املساا
 اسم املساا

عدد 

الساعات 

 املعتمدة

 عدد الساعات املعتمدة
املتطلب 

 عملي نظري السابق

 - 0 3 3 (  1رسالة ) 6678

 6678 0 3 3 (2رسالة ) 6679

 


