
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 متطلبات التخصص االجبارية 

 المقرر  اسم املدخل الى التربية الخاصة 

( Course title ) 

ت 101خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

 ملتطلبات االجبارية املقررات  من ت101خاص الخاصة التربية الى املدخل مقرر  يعد

  يتضمنها التي املواضيع ومن الثاني، باملستوى  األولى السنة في يدرس والذي الكلية،

 والقوانين األدلة، على  القائمة والنظريات واملبادئ الخاص، التعليم فلسفات:  املقرر 

 التربية بفئات التعريف ، الخاص التعليم على تؤثر  التي  الصلة ذات والسياسات

 تخطيط في املعلومات من االستفادة  كيفية على التركيز  و  ،  وخصائصها الخاصة

وتقييمها وتنفيذها املناهج    

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

الدمج والتدخل املبكر تاستراتيجيا  المقرر  اسم 

( Course title ) 

ت 203خاص  ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

 االجبارية املقررات من ت203خاص املبكر  والتدخل الدمج استراتيجيات مقرر  يعد

  التي املواضيع ومن ، الثالث  باملستوى  األولى السنة في يدرس والذي الكلية، ملتطلبات

  الخاصة التربية  مجال في املبكرة  الطفولة مرحلة عن عامه نظره  املقرر  يتضمنها

 املبكر  التدخل خدمات لتقديم والتاريخية النظرية الدعم مصادر  مناقشة تتضمن

  االطفال مع االعاقات ذوي  االطفال ودمج ، التعليمية والبرامج والتقييم ،والفحص

  حيث. املبكر  التدخل خدمات  تقديم  طرق  من ونماذج األسرة  ومشاركة  ، العاديين

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 

 

 المقررات على موقع الجامعة نموذج توصيف  
 التربية . : كلية  

 التربية الخاصة برنامج :  .       التربية الخاصة       قسم : . 
 



 

 

  

 

 

 

 

 المقرر  اسم مهارات السلوك التكيفي 

( Course title ) 

ت 207خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

  املقررات من حزمة ضمن  يقدم ت  207 خاص– التكيفي السلوك  مهارات مقرر 

  في يدرس والذي الخاصة التربية قسم في البكالوريوس  برنامج في االجبارية العامة

  التي املواضيع من و  ،  معتمدة  ساعات ثالث بمعدل ،  الثالث باملستوى  الثانية السنة

  والعالقة الالتكيفي/ التكيفي السلوك  ملهارات االساسية املفاهيم:   املقرر  يتضمنها

  ظهور  على االعاقة وجود وتأثير  املناسبة التدخل  واستراتيجيات والبيئة السلوك بين

الشاملة  الفصول  في الالتكيفية  السلوكيات  

 لمقرر مختصر ل توصيف  

 ( Course description ) 

 

التأهيل  استراتيجيات  

 

 المقرر  اسم

( Course title ) 

ت 204خاص  ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

ت( يقدم  ضمن حزمة من املقررات   204خاص )  التأهيل استراتيجياتمقرر  

في برنامج البكالوريوس في قسم التربية الخاصة ، والذي يدرس في    االجباريةالعامة 

  بمعدل ثالث ساعات معتمدة ، ويعني املقرر بدراسة نية،السنة الثا الثالثاملستوى 

حتياجات الناتجة  وتحديد اال التي تحدث منذ الوالدة،  االعاقات  أنواع مختلفة من

تتطلب إعادة التأهيل.  والتي من العجز أو االعاقات التي أثرت على النمو و التعلم 

االعاقات الجسدية والحسية ، والقصور املعرفي  من بين املوضوعات التي تم تناولها و 

االثار املترتبة  واالعاقات السلوكية واالنفعالية وخصائصهم والقصور الوظيفي، و 

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 

 

,   االدراكية املهارات لنيل( الدعم)والتعزيز القياس على املقرر  هذا في التركيز  يتم

   .الصغار لألطفال الحركية واملهارات,  الذات رعاية ، ،االجتماعية اللغوية



 

 

  

 

 

 

 

ستراتيجيات التأهيل وخدمات  املراكز و  ال شرح نتائج تلك االعاقات ،  مع  على

  .تلك االعاقات  الذين يعانون من االفراداحتياجات 

 التقنيات املساعدة في التربية الخاصة 

 

 المقرر  اسم

( Course title ) 

ت 520خاص  ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

 من حزمة ضمن  يقدم ت 204  خاص الخاصة التربية في املساعدة   مقرر التقنيات

  والذي ، الخاصة التربية قسم في البكالوريوس برنامج في  االجبارية العامة املقررات

  املقرر  ويعني ،  معتمدة  ساعات ثالث بمعدل الثانية ،السنة الثالث املستوى  في يدرس

 االحتياجات ذوي  ألطفالمع ا املناسبة املساعدة  التقنية أدوات استخدام بدراسة

  بين ومن. وتطويرها عليها والحفاظ قدراتهم، لزيادة  استخدامها وأوقات الخاصة،

  مستويات وتصنيف التقنية، ومستويات خصائص تناولها يتم التي املواضيع

افق مدى و  التعليمية الطفل الحتياجات تبعا التقنية االحتياجات  التقنية أدوات تو

 الفردية واالحتياجات ، االحتياجات الخاصة ي االطفال ذو  احتياجات مع املساعدة 

  تحديد على التركيز  ويكون . الالزمة للتقنيات واملطابقة والتعليمية والتطويرية

  في للمساعدة  املصادر  وتحديد التكيفية، املساعدة  والبرمجيات األجهزة  وتصنيف

 .   تطبيقها وكيفية والبرمجيات األجهزة  شراء عمليات

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 

 

( 1خبرة ميدانية )  

 

 المقرر  اسم

( Course title ) 

ت 612خاص  ر رمز المقر  

( Course code ) 

 عدد الوحدات المعتمدة  ساعات تدريبية( 5) معتمدة  ةساع 1

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

ت هررررررررو األول مررررررررن سلسررررررررلة خمرررررررر  مشرررررررراهدات 261( خرررررررراص 1مقرررررررررر خبرررررررررة ميدانيررررررررة )

يقدم  ضمن حزمة من املقررات العامة االجبارية في برنرامج البكرالوريوس فري ميدانية، و 

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 



 

 

  

 

 

 

 

عرررررردد و  قسررررررم التربيررررررة الخاصررررررة والررررررذي يرررررردرس فرررررري السررررررنة الثانيررررررة باملسررررررتوى الثالررررررث،

اسرابيع  8و،اسابيع  7الساعات التي يغطيها املقرر ساعة واحدة  معتمدة  )نظرية ملدة 

،      يررروفر املقررررر فرصرررة أوليررررة ألسررربوعات تررردريب باسررراع 5مشررراهدات ميدانيرررة بمعررردل 

 و  للمالحظررررة فرررري املررررردارس أو املراكررررز الترررري تخررررردم  الطررررال  ذوي االحتياجررررات الخاصرررررة ،

 وإتاحرررةتنميرررة مهرررارات املالحظرررة ، لرررد ها القررردرة علرررى إعرررداد  الطالبرررة املتدربرررة لتصرررب  

الفرصرررررررة بمالحظرررررررة األطفررررررررال مرررررررن ذوي االحتياجرررررررات الخاصررررررررة فررررررري البيئرررررررة التعليميررررررررة 

مالحظررة السررياق املتدربررة فرري هررذه املرحلررة  علررى  تركررز الطالبررةحيررث )مرردارس/مراكز( ،

العررررام للمركررررز أو املدرسررررة كبيئررررة لعليميررررة  داعمرررره للسررررلوك االيجررررا ي وذلررررك مررررن حيررررث 

ويررة التري تتخررذها املدرسررة/ املركرز لخلررق بيئررة والترردابير الترب االسرتراتيجياتمردى ترروفر  

 سررواء وذلرررك مررن حيرررث :التنظررريم 
 
لعليميررة  نمنرررة و داعمررة للطرررال  واملعلمررين  علرررى حررردا

االداري والبيئررري ) املبنررررل الفصرررول والخرررردمات والبيئررررة الثقافيرررة والفيزيائيررررة  للمدرسررررة 

سرررررررتخدامها ، البيئرررررررة الصرررررررفية محتوياتهرررررررا  وتنظيمهرررررررا ومررررررردى تررررررروفر التكنولوجيرررررررا وا،(

الوسررررررررائل واملصررررررررادر التعليميررررررررة ،نظرررررررررام وقرررررررروانين الفصررررررررل والجررررررررداول وا جموعرررررررررات 

 .الدراسية ان وجدت ومدى مالئمتها الحتياجات الطال 

 

 المقرر  اسم اضطرابات التواصل 

( Course title ) 

ت  206خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

  العامة املقررات من حزمة ضمن  يقدم ت 206 خاص– اضطرابات التواصل مقرر 

 السنة في يدرس والذي الخاصة التربية قسم في البكالوريوس برنامج في االجبارية

  التي املواضيع  من و  ،  معتمدة  ساعات ثالث بمعدل ،الرابع باملستوى  الثانية

مفهوم التواصل وأنواعه ومفهوم اللغة واهميتها في التواصل ،  :  املقرر  يتضمنها

والتعرف على اضطرابات التواصل واللغة وتصنيفاتها ونثارها على الفرد واالسرة 

وا جتمع، بجانب التعرف على سن التدخل وطرق تقييم االضطرابات والوقاية مها ، 

عداد الخطط  مع توضي  دور اخصائي التربية الخاصة تجاه كل اضطرا  وا

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

التعليمية واالرشادية والعالجية املناسبة، والتركيز على طرق الدعم والتدخل التي  

 يمكن ان لساعد في تنمية مهارات التواصل بصورة فعالة. 

ه ولعديل السلوك ادارة   المقرر  اسم 

( Course title ) 

ت 120خاص  ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

  املقررات من حزمة ضمن  يقدم ( ت 201) خاص، هادارة السلوك ولعديلمقرر 

  في يدرس والذي الخاصة التربية قسم في البكالوريوس  برنامج في االجبارية العامة

  التي املواضيع من و  ،   معتمدة   ساعات ثالث بمعدل ،الرابع باملستوى  الثانية السنة

ساسية في ادارة السلوك ،تحديد  األ  : املفاهيم واالس  واملبادئ املقرر  يتضمنها

وقياس السلوك املستهدف ،اعداد خطة التدخل السلوكي ،تقييم برامج  السلوك  

ره السلوك ولعديله . ولعديله ، منهجية البحث في ادا  

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 

 

االنجليزية  باللغة التخصص في قراءات  المقرر  اسم 

( Course title ) 

ت 220خاص  ر رمز المقر  

( Course code ) 

معتمدة ةساع 2  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

االنجليزية اللغة   اللغة  

(( Medium of instruction 

 من حزمة ضمن  يقدم ت202خاص االنجليزية باللغة التخصص في  قراءات مقرر 

  والذي الخاصة التربية قسم في البكالوريوس برنامج في االجبارية العامة املقررات

 املواضيع من و  ، معتمدة  ساعة 2 بمعدل الرابع، باملستوى  الثانية السنة في يدرس

  الخاصة التربية مجال في األساسية  واملفاهيم املصطلحات:  املقرر   يتضمنها التي

  لذوي  املتعددة  الفئات حول  املناسبة اإلنجليزية ،النصوص االنجليزية باللغة

. الخاصة االحتياجات  

 

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 

 



 

 

  

 

 

 

 

( 2خبرة ميدانية)  المقرر  اسم 

( Course title ) 

ت 262خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات تدريبية(  5)  معتمدة  ةساع1  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

مرررررررن سلسرررررررلة خمررررررر  مشررررررراهدات  الثرررررررانيهرررررررو  ت262( خررررررراص2مقررررررررر خبررررررررة ميدانيرررررررة )

يقدم  ضمن حزمة من املقررات العامة االجبارية في برنرامج البكرالوريوس فري ميدانية، و 

عررررررردد و  ،الرابررررررعقسررررررم التربيررررررة الخاصررررررة والررررررذي يرررررردرس فررررررري السررررررنة الثانيررررررة باملسررررررتوى 

اسرابيع  8و،اسابيع  7الساعات التي يغطيها املقرر ساعة واحدة  معتمدة  )نظرية ملدة 

 أوليرررررة فرصرررررة املقررررررر  يررررروفر  ،ألسررررربوعات تررررردريب باسررررراع 5مشررررراهدات ميدانيرررررة بمعررررردل 

 و  ، الخاصرررررة االحتياجررررات ذوي  الطررررال   تخررررردم الترررري املراكررررز  أو  املررررردارس فرررري للمالحظررررة

 ،وإتاحرررة املالحظرررة مهرررارات تنميرررة  علرررى القررردرة  لرررد ها لتصرررب  املتدربرررة الطالبرررة  إعرررداد

 التعليميررررررررة البيئرررررررة فررررررري الخاصررررررررة االحتياجرررررررات ذوي  مرررررررن األطفررررررررال بمالحظرررررررة الفرصرررررررة

 عمليرررة مالحظرررة علرررى  املرحلرررة هرررذه  فررري املتدربرررة الطالبرررة تركرررز  ،حيرررث( مراكز/مررردارس)

 وعملهررم لعلمهررم وكيفيررة ا ختلفررة، الترردخل مجرراالت فرري الطررال  أداء فرري التقرردم تحليررل

 الطررررال  وتواصررررل تفاعرررل وتحليررررل  التعليميرررة احتياجرررراتهم و  قررردراتهم برررراختالف ولعررر هم

 حافظررررررة) مناسرررررربة  وأدوات اسرررررراليب باسررررررتخدام وذلررررررك الدراسررررررية، الفصررررررول   داخررررررل

 أهميررة علرى الضروء بتسرليط املقررر  يعنرل كمررا(  للطالرب االنجراز  ملرف – الطالرب اعمرال

 توجيررررره   فررررري ذلرررررك ودور  ادائهرررررم فررررري التطرررررورات رصرررررد متابعرررررة فررررري الطرررررال  أعمرررررال تحليرررررل

       .املناسبة  القرارات  واتخاذ  التعليمية  العملية

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 

 

 التقييم والتقويم في التربية الخاصة 

 

 المقرر  اسم

( Course title ) 

ت  305خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

ت( يقدم  ضمن حزمة من  305مقرر التقييم والتقويم في التربية الخاصة خاص )   لمقرر مختصر ل توصيف  



 

 

  

 

 

 

 

ما بين املسارات في برنامج البكالوريوس في قسم  االجبارية املقررات العامة واملشتركة

التربية الخاصة ، والذي يدرس في املستوى الخام  ،السنة الثالثة بمعدل ثالث 

  ساعات معتمدة ، ويعني املقرر بدراسة مفهوم  القياس والتقييم والتقويم ،انواعها،

  استخداماته ،هفوظائ مستوياتها، ادواتها ،العالقة بينهم، مع توضي  أس  التقويم،

،التقويم القبلي و التكويني ، والبعدي، االختبارات واملقايي  الرسمية ،  ه،خطوات

االختبارات التحصيلية ، االساليب االحصائية ، واستخدام  التقييم والتقويم لذوي 

االحتياجات الخاصة، وتفسير النتائج ومدى مالئمة استخدامها في برامج التربية  

. ة كتابة التقارير ووضع العالمات وحفظ السجالتالخاصة ،مع كيفي  

 ( Course description ) 

 

الخاصة  االحتياجات ذوي  مناهج  

 

 المقرر  اسم

( Course title ) 

ت  130خاص   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 

العربيةاللغة   اللغة  

(( Medium of instruction 

  من حزمة ضمن  يقدم( ت 130)  خاص الخاصة االحتياجات ذوي  مناهج مقرر 

 قسم في البكالوريوس  برنامج في املسارات بين ما االجبارية واملشتركة العامة املقررات

 ثالث بمعدل الثالثة ،السنة  الخام  املستوى  في يدرس والذي ،  الخاصة التربية

  التربية صفوف في الدراسية لمناهجل الطالبة بدراسة املقرر  ويعني ،  معتمدة  ساعات

  بين ومن. سنوات 6 سن وحتل الوالدة  منذ  و  املبكرة، الطفولة  مرحلة في الخاصة

الفردية  التربوية الخطة تطوير  هي تناولها سيتم التي املواضيع  IEP ،  الدراس ي واملقرر  

 الفصول  بتنظيم املتعلقة التمهيدية  واملعلومات عامة، دراسية صفوف في املدمج

  لدعم الصف وإدارة   االيجا ي السلوك دعم استخدام على التركيز  ويكون ., الدراسية

   .الخاصة  االحتياجات ذوي 

 توصيف مختصر للمقرر 

 ( Course description ) 

 

 المقرر  اسم الشراكة املهنية في مجال التربية الخاصة   

( Course title ) 

ت( 403خاص )   ر رمز المقر  

( Course code ) 

ساعات معتمدة 3  عدد الوحدات المعتمدة  

) ( Credit hours 



 

 

  

 

 

 

 

 اللغة  اللغة العربية

(( Medium of instruction 

 حزمة ضمن  يقدم  ت 403 خاص–   في مجال التربية الخاصة الشراكة املهنية  مقرر 

  في البكالوريوس برنامج في املسارات بين ما االجبارية واملشتركة العامة املقررات من

  ثالث بمعدل الرابعة ،السنة سابعال املستوى ب يدرس والذي ،  الخاصة التربية قسم

  األسر، مع والتعاون  التشاور : املقرر   يتضمنها التي املواضيع من و ،  معتمدة  ساعات

  خصائص  املراكز، و  املدارس في املوظفين طاقم دعم املنهي، الخاص التعليم

 ومعرفة الفريق في  املسئوليةالطالبة  تحمل  الفعال، املشترك التدري  ومكونات

  للتشاور  الالزمة املهارات تطوير  على املقرر  ركز ، كما يومسئولياتها  املنظمة القواعد

  التعليمية االحتياجات ذوي  لألطفال املالئم التعليم لتوفير  األسر  مع الفعال والتعاون 

 . الخاصة 

 توصيف مختصر للمقرر 

( Course description ) 

 

 


