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 التربية الخاصة تخصص . 4

 :خمرجات التعلم املقصودةأواًل: 

 ينبغي أن يكون الطالب قادرا  على اكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بـ:
 

 املعرفة والفهم:

 حتياجات اخلاصة وقضاياه وحتدياته الرئيسة.خصائص األشخاص ذوي اإل .1
 مراحل النمو يف اجملاالت النمائية والنفسية والعقلية واملعرفية والوجدانية واملهارية. .2
يررات التعليم الفردي واجلمعي لألشخاص ذوي اإل .3 لررتعلم، والتقن حتياجات اخلاصة، وتصميم ا

لرررتعلم يف صرررادر ا فرررردي وم بررروي ال نرررامج الرت لرررتعلم، والرب سررررتاتيجيات ا لررريم، وا (، IEP) التع

يررة  يررة الفرد طررط التعليم طررط (IIP)واخل لررتعلم، ال، وخ يرريم ا سرراني، وتق سررلوكي اإلن عررديل ال ت

 والتقويم األصيل، وإدارة التعلم، وصعوبات التعلم، ، والتفكري اإلبداعي.
لررره و .4 صرررة، ومراح جرررات اخلا شرررخاص ذوي االحتيا يررريم األ يرررر تق برررة تقر يرررة كتا تررره وكيف أدوا

 التقييم.
فررردي .5 يررة م ررل: الربنررامج الرتبرروي ال يررة واجلمع يررة اخلاصررة الفرد نرراهج الرتب واخلطررط  ،إعداد م

 التعليمية الفردية بناًء على نتائج تقييم احلالة.
 وكيفية إعداد خطة تعديل السلوك وتنفذها. السلوكتعديل  .6
سرربة للمرحلررة العم .7 لررتعلم املنا مررل ترا وأساليب ا يررة التعا يررة وكيف فررروا الفرد سررباب ال يررة، وأ ر

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

 

 :املهارات العقلية والذهنية

جررات  .1 شررخاص ذوي االحتيا يررة لأل سررية واالجتماع سررلوكية والنف يررة وال قررف التعليم يررل املوا حتل

 اخلاصة داخل الغرفة الصفية.
 منا  السلوك والتعليم والتعلم اخلاصة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة.حتليل أ .2
 الفروا الفردية بني املتعلمني.مع تطوير اسرتاتيجيات تعلم خاصة ومنفردة تتالءم  .3
 املرونة يف اختيار أشكال التقييم املالئمة للمواقف التعليمية. .4
 األحكام.التأمل يف املمارسات الرتبوية والتعليمية وإصدار  .5
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 :املهنية العملية أو املهارات

شررخاص  .1 شررخيص لأل يرريم والت تررائج التق كررز علررى ن عرري املرت فررردي واجلم ترردريس ال التخطرريط لل

 ذوي االحتياجات اخلاصة.
يررر .2 يرررة الفرد طرررط التعليم فرررردي واخل بررروي ال هررراج الرت صرررميم املن ملرررتعلم،  ةت جرررات ا ضرررمن احتيا

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

 وتقنية املعلومات:مهارات االتصال 

 توظيف األدوات التقنية بكفاءة وفعالية داخل الصف وخارجه. .1
 لوجه وعرب اإلنرتنت. شفويا  وكتابيا  ووجها االتصال والتواصل بفعالية  .2
 استكشاف وتوظيف التقنيات اجلديدة. .3
 التعبري عن أفكاره بوسائل طتلفة ونشرها. .4
 

 والبعد األخالقي:  االجتاهات والقيم

 جتاهات إجيابية حنو األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة. تب  ا .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
 وفقا  للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم.التسامح مع االختالف  .5
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 األمانة واإلخالص يف العمل. .6
 تتبع قواعد السلوك امله  وأخالقيات العمل. .7

 

 :سوق العملثانيًا: 

يصبح خريج قسم الرتبية اخلاصة قادرا  ومؤهال  للعمل بوصفه معلما  أو متخصصا  أو مستشارا  أو 

صرررا  يف ال شررردا  أو متخص شررررفا  أو مر صرررة يف م جرررات اخلا شرررخاص ذوي االحتيا هررر  لأل يرررل امل تأه

 املؤسسات اآلتية:

صرررحة،  .1 يرررة، وال شرررؤون االجتماع لررريم، وال يرررة والتع مرررل يف وزارات الرتب يرررة، م رررل: الع احلكوم

 .والعمل

جرررئني  .2 شرررغيل الال غررروث وت لرررة  يرررة، م رررل: وكا شررربه احلكوم يرررة و سرررات الدول مرررات واملؤس املنظ

 الصليب األمحر، اليونسيف، اليونسكو ...اخل.(، ا.الل األمحر، األونروا)
 اخلريية، م ل: مجعيات الرتبية اخلاصة.  .3

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

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

 .الكبار رعاية دور .6

ترردخل مراكررز .7 ترردخلامل ال شررفيات، اختصاصرري يف ال  احلضررانة يف املبكررر بكررر واملست
  .املبكر واملستشفيات التدخل مراكز يف لألسرة ومرشد األتفال ورياض

 .النهارية والرعاية اإليواء مراكز .8
 

 ثالثًا: متطلبات ختصص الرتبية اخلاصة/ املنفرد:

يررة/ للحصول على درجة البكالوريوس يف  فررردختصررص الرتب يررة اخلاصررة/ املن لررب الرتب ، علررى الطا

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:131ن يتم بنجال )أ

 اجملموع احلرة االختيارية  اإلجبارية جمموعة  املقررات

 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 موزعة كما يأتي:80تتكون هذه املقررات من )

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

رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 3 - 3 3 االجتماعية املشكالت 3314

 - - 3 3 النفسية الصحة 3339

 - - 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 1 3 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 

5368 
 يف التدريس وأساليب مناهج

 (2الرتبية اخلاصة )
3 3 - 5363 
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رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 5145 - 3 3 تعديل السلوك 5412

5446 
 الرتبية يف( 2)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 1 3 

5266 ،5267 ،

5329 

5447 
 الرتبية يف( 3)  ميداني تدريب

 اخلاصة
4 1 3 5330  ،5446 

5448 
 اخلاصة احلاجات ذوي إرشاد

 وأسرهم
3 3 - 5145 

 5303 2 1 3 التخرج مشروع 5499

  11 69 80 اجملموع

 

 المقررات الحرة: . 2

خررارج  /( ساعات معتمدة من أي ختصص آخر من ختصصات اجلامعة6يستطيع الطالب اختيار )

يررة مكررررا   كمقررات حرة على أن ال اخلطة الدراسية لتخصصه، ملررادة التعليم يكررون مضررمون ا

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

 فرع::-الرتبية  اخلاصة/ رئيس: ختصص  رابعًا: متطلبات

ن أ، على الطالب فرعي-الرتبية اخلاصة/ رئيسي ختصص للحصول على درجة البكالوريوس يف

 معتمدة موزعة كما يأتي:( ساعة 141يتم بنجال )

 

 

 

 اجملموع احلرة االختيارية اإلجبارية جمموعة  املقررات

 27 - 3 24 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 موزعة كما يأتي:69تتكون هذه املقررات من )

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

رقم 

 املقرر

 املقرر اسم

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 الصحة النفسية 3339

 - - 3 3 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145

 5145 - 3 3 التقييم والتشخيص يف الرتبية اخلاصة 5238

 5145 - 3 3 اإلعاقة اجلسمية والصحية 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

 5145 3 1 4 ( يف الرتبية اخلاصة1تدريب ميداني ) 5329

 5145 - 3 3 التوحد 5330

 5145 - 3 3 اضطرابات السلوك 5349

 5145 - 3 3 املوهبة والتفوا 5358

 5145 - 3 3 اضطرابات النطق واللغة 5360

 5145 - 3 3 (1مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة ) 5363

 5363 - 3 3 (2مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة ) 5368

 5145 - 3 3 تعديل السلوك 5412

 3 1 4 ( يف الرتبية اخلاصة2تدريب ميداني ) 5446
5266 ،5267 ،

5329 

 5446،  5330 3 1 4 ( يف الرتبية اخلاصة3تدريب ميداني ) 5447

 5145 - 3 3 إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم 5448

 5303 2 1 3 مشروع التخرج 5499

  11 58 69 اجملموع
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 :. مقررات التخصص الفرعي2

مررن ) حررد التخصصررات الفرعيررة 27تتكون  مررن أ لررب  هررا الطا مرردة طتار سرراعة معت لرريت تطرحهررا (  ا

 الكليات األخرى، وهي: اللغة العربية وآدابها، اللغة اإلجنليزية وآدابها، العلوم، الرياضيات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


