
 

 الخطة االسترشادية / قسم المناهج والتدريس

 التربية الخاصة 

 

 السنة األولى

 الفصل الثاني األولالفصل 
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
 3 متطلب جامعة  3 متطلب جامعة 
 3 متطلب جامعة  3 متطلب جامعة 
 3 متطلب جامعة  3 متطلب جامعة 

 3 مدخل في اإلحراء التربوي  1010010 3 مدخل إلى التربية الخاصة 1003010
 3 مبادئ في تخطيط السشاىج  1010000 3 مبادئ علم الشفس التربوي  1010310

 01 المجموع 01 المجموع
 

 السنة الثانية

 الفصل الثاني األولالفصل 
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
    3 متطلب جامعة 

 3 االضطرابات الدلوكية واالنفعالية  1003010 3 مدخل في اإلرشاد والتوجيو 1003010
 3 اإلعاقة الجدسية والرحية  1003310 3 صعوبات التعلم 1003010
 3 اإلعاقة الدسعية 1003010 3 تعديل الدلوك 1003020

 3 اإلعاقة البررية  1003010 3 متطلب تخرص اختياري  
 3 التدخل السبكر  1003311 3  
 3 مدخل في القياس والتقويم  1010010   

 04 المجموع 04 المجموع              
 

 

 



 السنة الثالثة

 الفصل الثاني األولالفصل 
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  المادةاسم  رقم المادة

 المعتمدة
 3 علم نفس الشسو  1003001 3 متطلب جامعة 

إرشاد اسر ذوي االحتياجات  1003320 3 اإلعاقة العقلية 1003013
 الخاصة 

3 

 3 تطبيقات في الحاسوب التعليسي 1010300 3 اضطرابات التوحد 1003312
السشاىج واألساليب في التربية  1003315

 الخاصة
 3 اضطرابات الشطق واللغة 1003011 3

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في  1003011
 السدارس العادية

-اضطرابات ضعف االنتباه  1003033 3
 الشذاط الزائد 

3 

أساليب تدريس اللغة العربية لذوي  1003313
 الحاجات الخاصة

مفردات ونروص في التربية  1003010 3
 الخاصة 

3 

 04 المجموع 04 المجموع
 

 السنة الرابعة

 الفصل الثاني األولالفصل 
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
    3 متطلب جامعة  

تدريب ميداني في التربية  1003050 3 اإلدارة الرفية  1010010
 الخاصة

00 

القياس والتذخيص في التربية  1003013
 الخاصة

 3 متطلب تخرص اختياري   3

أساليب تدريس الرياضيات لذوي  1003013
 الحاجات الخاصة

3    

قزايا وتوجيات في التربية  1003011
 الخاصة

3    

    3 متطلب تخرص اختياري  
 01 المجموع 01 المجموع

 

 


