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رؤية القسم:

التميز بإعداد طلبة التربية الخاصة على المستوى المحلي واإلقليمي.

رسالة القسم:

علميا ومهنياً لخدمة األشخاص المعوقين والموهوبين
إعداد خريجين متخصصين مؤهلين ً

والمساهمة في خدمة المجتمع.
أهـداف القسم:

 إكساب الطلبة المهارات المهنية والتطبيقية الالزمة لتعليم الطلبة المعوقين والموهوبين.
 تنمية االتجاهات األخالقية واإلنسانية الحديثة إزاء األشخاص المعوقين.
 تنمية مهارات معلمي التربية الخاصة لمواكبة المستجدات في الميدان والبحث العلمي وتطوير
قدراتهم.
 التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم االستشارات والخدمات لألشخاص المعوقين
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
 مواكبة مستجدات تخصصهم والقدرة على اعداد البحوث والتطور المهني
 تقديم االستشارات والخدمات لألشخاص المعاقين
 استخدام أدوات القياس والتشخيص المستخدمة في ميدان التربية الخاصة
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 االلمام باألسس المهنية واالخالقية والقانونية واألمنية والمسؤوليات والجوانب
االجتماعية.

 مكونات الخطة
 تتكون الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في تخصص التربية الخاصة من ()33
ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي:
التسلسل
أوالا
ثانيا ا
المجموع

عدد الساعات المعتمدة

نوع المتطلب
متطلبات التخصص اإلجبارية
متطلبات التخصص االختيارية

النسبة المئوية

24

%72

9

%27

33

100



 نظام الترميز المعتمد في الجامعة
x

x

التسلســــل

x

x

ُمستوى المادة

x

x

المجال
المعرفـي

7

1

رمـــز القِســــــــــــم

رمـــز الكُلية

التربية الخاصة

كلية العلوم التربوية
والنفسية

 أوالً :المساقات االجبارية ( )24ساعة معتمدة وتشمل المواد
اآلتية
عدد الساعات
أسم المادة
رمز المادة
المعتمدة
أساسيات البحث العلمي
10173011
3
اإلحصاء في البحث العلمي
10173012
3
فئات ذوي الحاجات الخاصة
10175011
3
البرامج التربوية لذوي الحاجات الخاصة
10175015
3
التقييم النفسي في التربية الخاصة
10176011
3
تدريب ميداني في التربية الخاصة1
10075022
3
برامج الوقاية والتدخل المبكر
10175024
3
تنمية اإلبداع
10172012
3
24
المجموع
 ثانياً :المساقات اإلختيارية ويخصص لها  9ساعات معتمدة يختارها الطالب من
المجموعات اآلتية
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رمز المادة
10176022

أسم المادة
اإلعاقة العقلية وصعوبات التعلم
مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة

10176023
10172011

موهبة وتميز

10272012
10175021

علم نفس تربوي -متقدم
التربية الخاصة المعاصرة

عدد الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3




اإلمتحان الشامل :يخضع الطالب إلمتحان شامل بعد دراسة المساقات المطلوبة منه
بنجاح.

 وصف المساقات


 3ساعات

 10173011أساسيات البحث العلمي
معتمدة

 يبحثثث هثثسا المسثثا فثثي األسثثس العلسثثعية للبحثثث العلمثثي وأنواعثثهل التثثاريخي والوصثثعي
والتجريب ثثي والن ثثوعين وف ثثي أس ثثاليب اختي ثثار العين ثثة والقي ثثاس والتوثيث ث

وبن ثثاء العرض ثثيات

واختبارها ويعد الطالب مشاريع بحوث في ضوء خبراته من هسا المسا .



 3ساعات معتمدة

 10173012اإلحصاء في البحث العلمي

- يتناول مسا االحصاء فثي التربيثة الوحثدات التدريسثية بشثكل متثدرت ومتسلسثل ليناسثب
القثثدرات المختلعثثة للطلبثثة حتثثى يسثثهل علثثيهم تناولهثثا وتعلمهثثا بكثثل يسثثر وموضثثوعية .فثثي
البدء نوضث للقثارم ماهيثة االحصثاء واهميتثه فثي مجثاالت الحيثاف المختلعثة وبيثان معهثوم
الطريقثثة االحصثثايية وبي ثثان ابعادهثثا المختلعثثة بم ثثا فثثي سل ث الطريق ثثة العلميثثة فثثي اختي ثثار
العينثثات وانواعهثثا ومثثن ثثثم نتنثثاول مقثثاييس النزعثثة المركزيثثة ثثثم مقثثاييس التشثثتت ومقثثاييس
العالقثثة بثثين المتتيثرات بانواعهثثا وكثثسل موضثثوط التوزيثثع الطبيعثثي للخصثثايص الطبيعيثثة
واالنسثانية وتقثدير معلمثات المجتمثع االحصثايية اعتمثادا علثى معرفثة المعلمثات فثي حالثثة
العين ثثات الم ثثاخوسف م ثثن تلث ث المجتمع ثثات .وس ثثيجرر ممارس ثثة بعث ث
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التم ثثارر والت ثثدريبات

العملية لكي يصب بمقدور الطالب التثالف مثع المبثادم االحصثايية مثن حيثث مضثامينها
وطر استخدامها وأن يساعده سل في إجراء البحوث العلمية.




 3ساعات معتمدة

 10175011فئات ذوي الحاجات الخاصة

- يتناول المسا معهوم التربية الخاصة ومباديها وفلسعتها والعرو بين سور الحاجثات
الخاصة والتربية العامة .يناقش هسا المسا الحاجات الخاصة بافضثل الطثر ومكوناتهثا
للمعرفة والوعي بالتربية لسور الحاجثات الخاصثة ومناهجهثا وطثر التثدريس .باإلضثافة
إلثثى أن هثثسا المسثثا يشثثير إلثثى األف ثراد سور الحاجثثات الخاصثثة وأسثثبابها والثثدم وب ثرام
الوقاية والتدخل المبكر.



 10175015البرامج التربوية لذوي الحاجات الخاصة

 3ساعات معتمدة

- يتنثثاول هثثسا المسثثا منثثاه وأسثثاليب تثثدريس األف ثراد سور االحتياجثثات الخاصثثة وطثثر
بناء منهاجهم باالعتمثاد علثى الخصثايص الجسثمية والعقليثة والنعسثية واالجتماعيثة لهثؤالء
األف ث ثراد كمث ثثا يتنث ثثاول المسث ثثا أسثثثاليب التعلث ثثيم المس ثثتخدمة فثثثي تنعي ثثس الب ث ثرام والوسث ثثايل
التكنولوجية المساعدف في تحقي فاعلية البرام .



 10176011التقييم النفسي في التربية الخاصة
معتمدة

 3ساعات

- يتناول هسا المسا طبيعة التقييم النعسي والتربور واالجتماعي والتعرف علثى المعثاهيم
المتعلق ثثة بعملي ثثة القي ثثاس مث ثثل الص ثثد والثب ثثات والعين ثثة والعقث ثرات كم ثثا يتن ثثاول المس ثثا
المهارات الواجب توفرهثا بالعثاحص واألخالقيثات المهنيثة لالختصاصثي وتثدريبات عمليثة
على تطبي بع

المقاييس كمقاييس السكاء والسلو التكيعي والشخصية واالختبارات

اإلسث ثثقاطية باإلضث ثثافة إلث ثثى المالحلث ثثة والمقابلث ثثة وسل ث ث بالنسث ثثبة لعيث ثثات سور الحاجث ثثات
الخاصة.
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 10175022تدريب ميداني في التربية الخاصة
معتمدة

 3ساعات

- يهدف هسا المسا إلى تنمية وتطوير قدرف الطالثب علثى توليثف المعثاهيم األساسثية فثي
ميثثدان التربيثثة الخاصثثة وسلث مثثن خثثالل تصثثميم وتنعيثثس الخطثثة التربويثثة العرديثثة ) IEP
والخط ثثة التعليمي ثثة العردي ثثة  ) IIPوتكنيك ثثات تع ثثديل الس ثثلو االنس ثثاني باإلض ثثافة إل ثثى
تطوير قدرف الطالب على نقد ورصد واقع حال مراكز التربيثة الخاصثة إيجابثاً وسثلباً) ...
اس ثثتناداً إل ثثى المع ثثاهيم واألس ثثس النلري ثثة الت ثثي ق ثثام بد ارس ثثتها ف ثثي مجم ثثل مس ثثاقات التربي ثثة
الخاصة.



 3ساعات معتمدة

 10175024برامج الوقاية والتدخل المبكر

- يتنث ثثاول المسث ثثا أساسث ثثيات التث ثثدخل المبكث ثثر ومعهومث ثثه واإلختبث ثثارات الكشث ثثعية وتقيث ثثيم
اإلجراءات الكشعية المختلعة التي يمكن االستعادف منها سواء في الوقاية مثن اإلعاقثة أو
الخثثدمات التثثي ينبتثثي تقثثديمها أو االهتمثثام بثثالموهوبين والل ثواهر االيجابيثثة مثثن خثثالل
الكشثثف المبكثثر عنهثثا بوضثثع ب ثرام بهثثدف االرتقثثاء بثثاألفراد سور االحتياجثثات الخاصثثة
ومساعدف األسر في عمليات تدريب وتعليم أطعالهم في وقت مبكر.



 3ساعات

 10172012تنمية اإلبداع
معتمدة

- يتن ث ثثاول محت ث ثثوى المس ث ثثا أب ث ثثرز الموض ث ثثوعات المتعلق ث ثثة بس ث ثثيكولوجية اإلب ث ثثداط وتت ث ثثدرت
موضث ثوعات المس ثثا م ثثن المعالج ثثة النلري ثثة لمعه ثثوم اإلب ثثداط وعالقت ثثه بال ثثسكاء والموهب ثثة
وأساليب دراسة اإلبداط نلرياته ومكوناتثه وأسثاليب قياسثه وخصثايص المبثدعين مثرو اًر
بقضية التربية اإلبداعية ومعوقاتهثا وبثرام تنميثة االبثداط واسثتراتيجيتها وانتهثاء بعثر
أكثثثر ب ثرام تثثدريب اإلبثثداط انتشثثا اًر ءواعطثثاء تثثدريبات علثثى ب ثرام تثثاليف األشثثتات وحثثل
المشكالت اإلبداعي وتعليم التعكير لدى بوتو وبالنلر إإلى أهمية الكشف عن المبدعين
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ورعثثايتهم فثثي مؤسسثثات الثثتعلم العثثام والجثثامعي يعثثال المسثثا خصثثايص المنثثا التربثثور
المثير لإلبداط على مستوى الصف والمدرسة والنلام التعليمي.



 10176022اإلعاقة العقلية وصعوبات التعلم

 3ساعات معتمدة

- يتض ثثمن المس ثثا ع ثثدداً م ثثن الوح ثثدات الد ارس ثثية تتمث ثثل ف ثثي األس ثثاس النل ثثرر والمع ثثاهيم
األساسية في ميدان اإلعاقة العقلية وخاصة التعريعثات الطبيثة والسثيكولوجية واالجتماعيثة
والتربويث ثثة لإلعاقث ثثة العقلي ث ثة وتصث ثثنيعها وانتشث ثثارها وأسث ثثبابها الوراثيث ثثة والبيييث ثثة وخصث ثثايص
المعاقين عقليا وبرام الوقاية منها وأدوات قياسها وتشخيصها وبرام ومناه وأسثاليب
تدريس األطعال المعاقين عقليا مع التركيز على الخطط التربوية العرديثة وبثرام التاهيثل
المهنثثي .كمثثا يتنثثاول المقثثرر عثثدداً مثثن الوحثثدات الد ارسثثية المتمثلثثة فثثي األسثثاس النلثثرر
والمعثثاهيم األساسثثية فثثي ميثثدان صثثعوبات الثثتعلم مثثن حيثثث المعهثثوم وانتشثثارها وملاهرهثثا
وأسبابها وأدوات قياسها وتشخيصها وكسل برامجها التربوية وطر عالجها.



 10176023مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة

 3ساعات معتمدة

الدارسثثين باسثثس تخطثثيط وبنثثاء المنثثاه عامثثة وسور
 يهثثدف هثثسا المسثثا إلثثى تعريثثف ي
الحاجثات الخاصثة بصثعة أساسثية والتعثرف علثى اسثتراتيجيات رعثايتهمت ومسثاعدتهم فثثي
امثثتال المعثثارف والمهثثارات وتوليعهثثا فثثي إعثثداد منثثاه وم ثواد تعليميثثة وفثثرص تربويثثة
وبييث ثثات صث ثثعية تسثثثتجيب الحتياجث ثثات الطلب ث ثة سور الحاجث ثثات الخاص ثثة العقلي ثثة والنعسثثثية
واألكاديميثثة واالجتماعيثثة والوجدانيثثةت وتطبي ث ب ثرام جماعيثثة وفرديثثة تعمثثل علثثى زيثثادف
مسؤولية المتعلم عن تعلمه.
الدارس ثثين بط ثثر التعل ثثيم واس ثثتراتيجياتهت وأس ثثس التق ثثويم
 كم ثثا يه ثثدف المق ثثرر إل ثثى تعري ثثف ي
ثعية
وشثثروطه وأهدافثثه ومهثثارات تقثثويم المنثثاه والمثواد التعليميثثة والخبثرات الصثثعية والالصث ي
والبييات التعليمية الماليمة للطلبة سور الحاجات الخاصة.




 3ساااعات

 10172011موهبة وتميز
معتمدة
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 يبحثثث هثثسا المسثثا معثثاهيم الموهبثثة والتميزألالتعثثو واألسثثس النلريثثة لتصثثنيف تعريعاتهثثا
والتعري ثثف الترب ثثور له ثثا ونلرياته ثثا كنم ثثوست رنزول ثثي ونم ثثوست فرانسث ثوا جانيي ثثه وعالقته ثثا
بمعهثثوم الثثسكاء واإلبثثداط كمثثا يتنثثاول الخصثثايص السثثلوكية والحاجثثات المعرفيثثة والنعسثثية
واالجتماعيثثة لألف ثراد الموهثثوبين ومشثثكالتهم ورعثثايتهم الشثثاملة مثثن خثثالل تنثثوط الب ثرام
المدربثة .كمثا يتنثاول بعث
التربوية واإلرشثادية المناسثبة والكثوادر التعليميثة ي

العيثات مثن

األطعالألالطلبة الموهوبين سور االحتياجات الخاصة.





 3ساعات

 10272012علم نفس تربوي – متقدم
معتمدة

علثثم الثثنعس التربثثور هثثو أحثثد فثثروط علثثم الثثنعس التطبيقثثي الثثسر يحثثاول تطبي ث المبثثادم
والنلريث ث ثثات والتكنيكث ث ثثات علث ث ثثى السث ث ثثلو اإلنسث ث ثثاني فث ث ثثي المواقث ث ثثف التربويث ث ثثة .وهث ث ثثو أحث ث ثثد
الموضثثوعات التثثي يتطثثي الطثثر التربويثثة ومعانيهثثا ليبثثرهن علثثى مختلثثف أشثثكال وطثثر
الثثتعلم والتعلثثيم المتضثثمنة المتعلمثثين أنعسثثهم .هثثسه الطثثر ومثثادف الثثتعلم والبييثثة التربوي ثثة
وطثثر التثثدريس والبواعثثث علثثى مختلثثف أإنواعهثثا وعلثثى مختلثثف األفثراد والدافعيثثة وانتقثال
أثر التعلم والتدريب والساكرف البعيدف والقريبة والنسيان والسكاء وحل المشثكالت واالبثداط
وطر قياس التحصيل كل هسه االمور تقع في سهن




المعلمين.
 3ساعات

 10175021التربية الخاصة المعاصرة
معتمدة

 يهدف هسا المسا إلى تعريف الطالب باهم القضايا والمشكالت والتوجهات المعاصرف
التي تتعل بميدان التربية الخاصة كحقل من حقول المعرفة وبابرز المعاهيم األساسية
والتوجهات العلسعية واألطروحات والمنطلقات العكرية التي تنطل
الخاصة وتعريف الطالب باألساليب والوسايل والبرام

منها قضايا التربية

واالستراتيجيات التربوية التي

تستخدم في أنماط التعامل مع قضايا التربية الخاصة.



 3ساعات معتمدة

 10673013حلقة بحث
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 يتناول هسا المسا

عرضا للمعاهيم األساسية في البحث العلمي ومراجعة لخطوات

البحث العلمي وكيعية تحديد هدف او أهداف الدراسية وعناصرها وكيعية صياغة
فرضياتها وجمع المعلومات المطلوبة وبناء األدوات ءوايجاد صدقها وثباتها والمعالجة
اإلحصايية للبيانات وصوال إلى االستنتاجات وكيعية تنليم مراجع الدراس وسل
أجل تطوير مقترح الدراسة.
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من

