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  القسم:رؤية 

 .التربية الخاصة على المستوى المحلي واإلقليمي طلبةالتميز بإعداد 

 

 رسالة القسم:

ن لخدمة األشخاص المعوقين والموهوبي إعداد خريجين متخصصين مؤهلين علمًيا ومهنياً 
 .والمساهمة في خدمة المجتمع

 أهـداف القسم:

  نلتعليم الطلبة المعوقين والموهوبيإكساب الطلبة المهارات المهنية والتطبيقية الالزمة. 
 تنمية االتجاهات األخالقية واإلنسانية الحديثة إزاء األشخاص المعوقين. 
  ير تنمية مهارات معلمي التربية الخاصة لمواكبة المستجدات في الميدان والبحث العلمي وتطو

 .قدراتهم
  لألشخاص المعوقين التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم االستشارات والخدمات

 .والموهوبين وأسرهم
 .تدريب الطلبة على أدوات القياس والتشخيص المستخدمة في ميدان التربية الخاصة 
 

 مخرجات القسم التعليمية:

 :يتوقع من الطلبة بعد تخرجهم أن يكونوا قادرين على 

 تعليم الطلبة المعوقين والموهوبين 

 البحوث والتطور المهني مواكبة مستجدات تخصصهم والقدرة على اعداد 

 تقديم االستشارات والخدمات لألشخاص المعاقين 

 استخدام أدوات القياس والتشخيص المستخدمة في ميدان التربية الخاصة 
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 جوانبااللمام باألسس المهنية واالخالقية والقانونية واألمنية والمسؤوليات وال 

 .االجتماعية

 

 كونات الخطةم

عتمدة ( ساعة م33لتربية الخاصة  من )ا تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير  في تخصص 

 موزعة على النحو اآلتي:

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %45 15 متطلبات التخصص اإلجبارية أوالا 

ا   %27 9 متطلبات التخصص االختيارية ثانيا

ا   ثالثا
 %18 6 الرسالة

 %1 3 حلقة بحث

 100 33 المجموع

 

 نظام الترميز المعتمد في الجامعة

x x  x x  x x  7  1 

  ُمستوى المادة  التسلســــل
المجال 

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم 

  التربية الخاصة      
كلية العلوم التربوية 

 والنفسية

 تيةوتشمل المواد اآل ( ساعة معتمدة15أوالً: المساقات االجبارية )

المادةأسم  المادةرمز   
عدد الساعات 

 المعتمدة

 3 أساسيات البحث العلمي 10173011

 3 اإلحصاء في البحث العلمي 10173012

 3 فئات ذوي الحاجات الخاصة 10175011

 3 التربوية لذوي الحاجات الخاصةالبرامج  10175015

 3 1تدريب ميداني في التربية الخاصة  10075022

 15 المجموع

 

 



 
 

 

 

 
4-9 

 

 

 

 

 

 المواد التالية.ن ساعات معتمدة يختارها الطالب م 9المساقات اإلختيارية ويخصص لها ثانياً: 

 
 عدد الساعات رقم المادة رمز المادة

 3 الخاصةفي التربية النفسي التقييم  10176011

 3 برامج الوقاية والتدخل المبكر 10175024

 3 تنمية اإلبداع 10172012

 3 موهبة وتميز  10172011

 3 علم نفس تربوي متقدم 10272012

 3 مناهج وأساليب في التربية الخاصة 10176023

 27  المجموع

 

 

 الرسالةثالثًا: 

 المساقرقم  اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 10673013 حلقة بحث  3 -

 10673014 الرسالة 6 10673013
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 وصف المساقات
 ساعات معتمدة  3      أساسيات البحث العلمي    10173011

يبحثثثث هثثثسا المسثثثا  فثثثي األسثثثس العلسثثثعية للبحثثثث العلمثثثي وأنواعثثثي: التثثثاريخي والوصثثثعي  والتجريبثثثي  
والتوثيثثث   وبنثثثاء العراثثثيات واختبارهثثثا ويعثثثد الطالثثثب والنثثثوعين وفثثثي أسثثثاليب اختيثثثار العينثثثة والقيثثثاس 
 مشاريع بحوث في اوء خبراتي من هسا المسا .

 

 ساعات معتمدة  3     اإلحصاء في البحث العلمي   10173012

يتنثثثاوس مسثثثا  االحصثثثاء فثثثي التربيثثثة الوحثثثدات التدريسثثثية بشثثثكس متثثثدر  ومتسلسثثثس ليناسثثثب القثثثدرات -
علثثيهم تناولهثثا وتعلمهثثا بكثثس يسثثر ومواثثوعية. فثثي البثثدء نواثث  للقثثار  المختلعثثة للطلبثثة حتثثى يسثثهس 

هثا ماهية االحصاء واهميتي في مجاالت الحياة المختلعة وبيان معهثوم الطريقثة االحصثا ية وبيثان ابعاد
ة المختلعثثة بمثثا فثثي سلثثة الطريقثثة العلميثثة فثثي اختيثثار العينثثات وانواعهثثا ومثثن ثثثم نتنثثاوس مقثثاييس النزعثث

مقثثثاييس التشثثثتت ومقثثثاييس العالقثثثة بثثثين المت يثثثرات بونواعهثثثا  وكثثثسلة مواثثثوع التوزيثثثع المركزيثثثة ثثثثم 
الطبيعثثي للخصثثا ص الطبيعيثثة واالنسثثانية وتقثثدير معلمثثات المجتمثثع االحصثثا ية اعتمثثادا علثثى معرفثثة 
المعلمثثثثات فثثثثي حالثثثثة العينثثثثات المثثثثوخوسة مثثثثن تلثثثثة المجتمعثثثثات. وسثثثثيجر  ممارسثثثثة بعثثثث  التمثثثثار  

لكثثي يصثثب  بمقثثدور الطالثثب التثثالف مثثع المبثثاد  االحصثثا ية مثثن حيثثث ماثثامينها  والتثثدريبات العمليثثة
 جراء البحوث العلمية.إن يساعده سلة في أوطر  استخدامها و 

 

 

 ساعات معتمدة  3      فئات ذوي الحاجات الخاصة   10175011

حاجثثات الخاصثثة يتنثثاوس المسثثا  معهثثوم التربيثثة الخاصثثة  ومباد هثثا  وفلسثثعتها  والعثثرو  بثثين سو  ال-
والتربيثثثة العامثثثة. ينثثثاقس هثثثسا المسثثثا  الحاجثثثات الخاصثثثة بوفاثثثس الطثثثر  ومكوناتهثثثا للمعرفثثثة والثثثوعي 
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بالتربية لسو  الحاجات الخاصة  ومناهجها  وطر  التدريس. باإلاافة إلى أن هسا المسا  يشير إلى 
 المبكر.األفراد سو  الحاجات الخاصة وأسبابها  والدمج وبرامج الوقاية والتدخس 

 

 ساعات معتمدة  3    البرامج التربوية لذوي الحاجات الخاصة 10175015

يتناوس هثسا المسثا  منثاهج وأسثاليب تثدريس األفثراد سو  االحتياجثات الخاصثة وطثر  بنثاء منهثاجهم -
مسثا  باالعتماد على الخصا ص الجسمية والعقلية والنعسية واالجتماعية لهؤالء األفثراد  كمثا يتنثاوس ال

 لبرامج. حقي  فاعلية اأساليب التعليم المستخدمة في تنعيس البرامج والوسا س التكنولوجية المساعدة في ت

 

 ساعات معتمدة  3     النفسي في التربية الخاصة التقييم   10176011

ة يتنثثاوس هثثسا المسثثا  طبيعثثة التقيثثيم النعسثثي والتربثثو  واالجتمثثاعي  والتعثثرف علثثى المعثثاهيم المتعلقثث-
ا الواجثثب توفرهثثبعمليثثة القيثثاس مثثثس الصثثد  والثبثثات والعينثثة والعقثثرات  كمثثا يتنثثاوس المسثثا  المهثثارات 

بالعاحص واألخالقيات المهنية لالختصاصي  وتدريبات عملية على تطبي  بع  المقاييس كمقاييس 
 سثثثقاطية  باإلاثثثافة إلثثثى المالحبثثثة والمقابلثثثةالثثثسكاء  والسثثثلوة التكيعثثثي  والشخصثثثية  واالختبثثثارات اإل

 وسلة بالنسبة لع ات سو  الحاجات الخاصة.

 

 ساعات معتمدة  3     تربية الخاصةتدريب ميداني في ال 10175022

ة يهدف هسا المسا  إلى تنمية وتطوير قدرة الطالب على توبيف المعاهيم األساسية في ميدان التربيث-
 )والخطثثة التعليميثثة العرديثثة(  IEP)الخاصثثة  وسلثثة مثثن خثثالس تصثثميم وتنعيثثس الخطثثة التربويثثة العرديثثة 

IIP  )اثثافة إلثثى تطثثوير قثثدرة الطالثثب علثثى نقثثد ورصثثد واقثثع وتكنيكثثات تعثثديس السثثلوة االنسثثاني  باإل
ام إلثثثى المعثثثاهيم واألسثثثس النبريثثثة التثثثي قثثث ( ... اسثثثتناداً وسثثثلباً  حثثثاس مراكثثثز التربيثثثة الخاصثثثة )إيجابثثثاً 

 بدراستها في مجمس مساقات التربية الخاصة.
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 ساعات معتمدة  3     برامج الوقاية والتدخل المبكر  10175024

ية جثراءات الكشثعختبارات الكشعية  وتقيثيم اإلساسيات التدخس المبكر  ومعهومي  واإلأيتناوس المسا  -
مها  و الخثدمات التثي ينب ثي تقثديأعاقثة  إلالمختلعة  التي يمكن االستعادة منها سثواء فثي الوقايثة مثن ا

أو االهتمثثام بثثثالموهوبين  والبثثثواهر االيجابيثثثة مثثثن خثثثالس الكشثثثف المبكثثثر عنهثثثا بواثثثع بثثثرامج بهثثثدف 
طعثثالهم فثثي أسثثر فثثي عمليثثات تثثدريب وتعلثثيم ومسثثاعدة األ رتقثثاء بثثاألفراد سو  االحتياجثثات الخاصثثة اال

 وقت مبكر.

 

 ساعات معتمدة 3       تنمية اإلبداع  10172012

يتناوس محتوى المسا  أبرز المواوعات المتعلقثة بسثيكولوجية اإلبثداع  وتتثدر  مواثوعات المسثا  -
ي وم اإلبثثثداع وعالقتثثثي بالثثثسكاء والموهبثثثة  وأسثثثاليب دراسثثثة اإلبثثثداع نبرياتثثثمثثثن المعالجثثثة النبريثثثة لمعهثثث

ج ومكوناتي  وأسثاليب قياسثي  وخصثا ص المبثدعين  مثرورًا بقاثية التربيثة اإلبداعيثة ومعوقاتهثا  وبثرام
عطاء تدريب  كثر برامج تدريب اإلبداع انتشاراً أتنمية االبداع واستراتيجيتها  وانتهاء بعر   ات علثى وا 

هميثثثة بر إإلثثثى أامج تثثثوليف األشثثثتات وحثثثس المشثثثكالت اإلبثثثداعي وتعلثثثيم التعكيثثثر لثثثدى بوتثثثو  وبثثثالنبثثثر 
الكشف عن المبدعين ورعايتهم في مؤسسثات الثتعلم العثام والجثامعي يعثالج المسثا  خصثا ص المنثا  

 التربو  المثير لإلبداع على مستوى الصف والمدرسة والنبام التعليمي. 

 

 ساعات معتمدة  3     اإلعاقة العقلية وصعوبات التعلم  10176022

يتاثثمن المسثثا  عثثددًا مثثن الوحثثدات الدراسثثية تتمثثثس فثثي األسثثاس النبثثر  والمعثثاهيم األساسثثية فثثي -
ميدان اإلعاقثة العقليثة وخاصثة التعريعثات الطبيثة والسثيكولوجية واالجتماعيثة والتربويثة لإلعاقثة العقليثة 

ابها الوراثية والبي يثة وخصثا ص المعثاقين عقليثا وبثرامج الوقايثة منهثا  وأدوات وتصنيعها وانتشارها وأسب
قياسها وتشخيصها  وبرامج ومناهج وأساليب تدريس األطعاس المعاقين عقليا مع التركيز على الخطثط 

فثي التربوية العردية  وبرامج التوهيس المهني. كمثا يتنثاوس المقثرر عثددًا مثن الوحثدات الدراسثية المتمثلثة 
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األسثثثثاس النبثثثثر  والمعثثثثاهيم األساسثثثثية فثثثثي ميثثثثدان صثثثثعوبات الثثثثتعلم  مثثثثن حيثثثثث المعهثثثثوم وانتشثثثثارها 
 وكسلة برامجها التربوية وطر  عالجها. ومباهرها وأسبابها وأدوات قياسها وتشخيصها 

 

 ساعات معتمدة  3   مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة  10176023

ف الّدارسثثثثين بوسثثثثس تخطثثثثيط وبنثثثثاء المنثثثثاهج عامثثثثة  وسو  الحاجثثثثات يهثثثثدف هثثثثسا المسثثثثا  إلثثثثى تعريثثثث
الخاصثثثة بصثثثعة أساسثثثثية  والتعثثثرف علثثثى اسثثثثتراتيجيات رعثثثايتهمم ومسثثثاعدتهم فثثثثي امثثثتالة المعثثثثارف 
والمهارات وتوبيعها في إعداد مناهج ومواد تعليمية وفرص تربوية وبي ات صعية تستجيب الحتياجات 

مج ليثثة والنعسثثية واألكاديميثثة واالجتماعيثثة والوجدانيثثةم وتطبيثث  بثثراالطلبثثة سو  الحاجثثات الخاصثثة العق
 جماعية وفردية تعمس على زيادة مسؤولية المتعلم عن تعلمي.

فثي كما يهدف المقرر إلى تعريف الّدارسين بطر  التعلثيم واسثتراتيجياتيم وأسثس التقثويم وشثروطي وأهدا
مال مثثة ت الصثثعية والالصثثعّية والبي ثثات التعليميثثة  الومهثثارات تقثثويم المنثثاهج والمثثواد التعليميثثة والخبثثرا

 للطلبة سو  الحاجات الخاصة. 

 

 ساعات معتمدة  3       موهبة وتميز  10172011

يبحثثثث هثثثسا المسثثثا  معثثثاهيم الموهبثثثة والتميزلالتعثثثو  واألسثثثس النبريثثثة لتصثثثنيف تعريعاتهثثثا  والتعريثثثف 
اع  كما ونموس  فرانسوا جانييي  وعالقتها بمعهوم السكاء واإلبد التربو  لها ونبرياتها  كنموس  رنزولي

م يتنثثاوس الخصثثا ص السثثلوكية والحاجثثات المعرفيثثة والنعسثثية واالجتماعيثثة لألفثثراد الموهثثوبين ومشثثكالته
لمدّربثة. اورعايتهم الشاملة  مثن خثالس تنثوع البثرامج التربويثة  واإلرشثادية المناسثبة  والكثوادر التعليميثة 

 تناوس بع  الع ات من األطعاسلالطلبة الموهوبين سو  االحتياجات الخاصة.كما ي

 

 ساعات معتمدة  3      متقدم  –علم نفس تربوي  10272012 



 
 

 

 

 
9-9 

 

علثثثم الثثثنعس التربثثثو  هثثثو أحثثثد فثثثروع علثثثم الثثثنعس التطبيقثثثي الثثثس  يحثثثاوس تطبيثثث  المبثثثاد  والنبريثثثات 
التثثي ي طثثي الطثثر   واثثوعاتالتربويثثة. وهثثو أحثثد المنسثثاني فثثي المواقثثف والتكنيكثثات علثثى السثثلوة اإل

سه هثشكاس وطر  التعلم والتعليم المتاثمنة المتعلمثين أنعسثهم. أالتربوية ومعانيها ليبرهن على مختلف 
نواعهثثا وعلثثى مختلثثف أإالطثثر  ومثثادة الثثتعلم والبي ثثة التربويثثة وطثثر  التثثدريس والبواعثثث علثثى مختلثثف 

ء وحثثثثس لثثثثتعلم والتثثثثدريب  والثثثثساكرة البعيثثثثدة والقريبثثثثة والنسثثثثيان  والثثثثسكااألفثثثثراد والدافعيثثثثة وانتقثثثثاس أثثثثثر ا
 .المشكالت واالبداع  وطر  قياس التحصيس كس هسه االمور تقع في سهن المعلمين

 

 ساعات معتمدة  3               التربية الخاصة المعاصرة  10175021

  والتوجهات المعاصرة التي تتعل يهدف هسا المسا  إلى تعريف الطالب بوهم القاايا والمشكالت
عية بميدان التربية الخاصة كحقس من حقوس المعرفة  وبوبرز المعاهيم األساسية والتوجهات العلس

ب ألساليواألطروحات والمنطلقات العكرية التي تنطل  منها قاايا التربية الخاصة  وتعريف الطالب با
التربية   ي تستخدم في أنماط التعامس مع قااياوالوسا س والبرامج واالستراتيجيات التربوية الت

 الخاصة.

 

 ساعات معتمدة  3       حلقة بحث   10673013

 يتناوس هسا المسا  عراا للمعاهيم األساسية في البحث العلمي ومراجعة لخطوات البحث العلمي
المعلومات وكيعية تحديد هدف او أهداف الدراسية وعناصرها  وكيعية صياغة فراياتها  وجمع 

يجاد صدقها وثباتها  والمعالجة اإلحصا ية للبيانات وصوال إلى  المطلوبة وبناء األدوات وا 
 وسلة من أجس تطوير مقترح الدراسة.  االستنتاجات وكيعية تنبيم مراجع الدراس

 

 

 


