
 

 

 SPL 89     الخاصة التربية برنامج

 

 

 تخصصىية دراسيــــىـة وحىد (  84)  منهىز دراسىية وحىد ( 134) بنجىز  الطزلى  يجتىز  أن على  الدراسية الخطة تنص( أ)

 ، العقلىي التخلف)  القسم هذا مســــزرات جميع منهز األول  األربعة المستويزت في تشترك مستويزت ثمزنية عل  مقسمة

( 12)و ،( والتفىىو  الموهبىىة ، التوحىىد ، السىىلوةية االضىىطرابزت ، الىىتعلم صىىعوبزت ، البصىىرية اإلعزقىىة ، لسىىمعيةا اإلعزقىىة

 مجموعىة تحىو  تربويىة دراسىية وحىد ( 18)و ، الةليىة متطلبىزت دراسىية وحىد ( 14)و ، الجزمعة متطلبزت دراسية وحد 

 بشىرط الةليىة خىزر  أو داخى  مىن الطزلى  يختزرهىز حىر  يةدراسى وحىدات( 6) ذلك إل  يضزف ، المهمة التربوية المواد من

 . السزبق المتطل  استيفزء

 حد و( 134) الفةرية بيةالتر ومسزر التعلم صعوبزت مسزر الخزصة التربية معلم إعداد لبرنزمج العزم الهية  يتضمن(  )

 : التزلي النحو عل  وتو ع( معتمد  سزعة) دراسية

 المتطلبات
عدد 

 المقررات

 عدد
الوحدات 
 الدراسية

 الهدف

افة تهدف هذه المتطلبات إلى إمداد الطالب بالمفاهيم المهمة في الثق 12 6 متطلبات الجامعة
ان إلنساإلسالمية والمقدرة على التعبير الواضح باللغة العربية وحقوق ا

 كذلكو في اإلسالم والسياسات المحلية والدولية ومعرفة التاريخ الوطني 
 ت التعلم والتفكير والبحث واالتصال.   إلمامه بمهارا

على  يزيةتهدف هذه المقررات إلى االرتقاء بمهارة الطالب في اللغة اإلنجل 14 5 متطلبات الكلية 
ر بها تعبيحاور القراءة والكتابة واالستماع والتخاطب ورفع قدراتهم على ال

 ا هوبطالقة وأيًضا تأهيل الطالب لالطالع دون عائق لغوي على كل م
ة خلفيجديد ومتطور في مجاالت التقنيات الحديثة، كما تهدف إلى بناء ال

 العلمية للطالب. 

تأصيل وتنمية المفاهيم والمعارف الخاصة بالتخصص من خالل دراسة  84 29 متطلبات القسم 
ي الطالب مقررات أساسية في التخصص ثم االرتقاء بالمستوى األكاديم

 ية ذات مقررات إجبارية وأخرى اختياريةعن طريق تحديد مسارات علم
 تشكل مجموعة من التخصصات النادرة والحيوية للقسم. 

   8 متطلبات من أقسام أخرى 

( ساعات 6يستطيع الطالب اختيار مقررين أو أكثر وبما بمجموعه ) 6 2 مقررات حرة 
معتمدة لتنمية طموحاته أو مهاراته. ويمكن أن تكون هذه المقررات من 

                                                           

  . بدأت الدراسة بقسم التربية الخاصة بمسارين هما : مسار التخلف العقلي ومسار صعوبات التعلم 



 

 

 رج الكلية أو داخل الكلية بشرط استيفاء المتطلب السابق. خا

 عدد الساعات المطلوبة للتخرج.  134 50 مجموع المقررات والوحدات

 

 :  ةالدراسي المستويزت عل  البرنزمج هية  تو يع(  )

 

 أوال : مسار صعوبات التعلم
 :األول الدراسي المستوى 

 المقرر مسمى المقرر الوحدات

 نجم 1210 القراءة مهارات 3

 نجم 1220 الكتابة مهارات 3

 نجم 1230 والمحادثة االستماع مهارات 3

 تقن 1400 اآللي الحاسب مهارات 3

 سلم 101 اإلسالمية للثقافة المدخل 2

 عرب 101 اللغوية المهارات 2

16   

 :  الثاني الدراسي المستوى  

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 سلم 102 المجتمع وبناء اإلسالم 2

 علم 1400 االتصال مهارات 2

 ترب 3330 التدريس إلى المدخل 2

 خاص1000 الخاصة التربية إلى مدخل 3

 نفس 1110 -1- النمو نفس علم 3

 نفس 1710 -1- النفسية الصحة 2

 نفس 3710 واإلرشاد التوجيه أسس 2

16   

 

 

 



 

 

    :الثالث الدراسي المستوى 

 المقرر ررالمق مسمى الوحدات

 عرب 103 العربي التحرير 2

 نهج 2500 التدريس في واستخداماته اآللي الحاسب 2

 خاص 1500 الخاصة التربية في والتشخيص التقييم 3

 خاص 1600 العاديين غير األطفال لدى السلوكية االضطرابات 2

 خاص 2000 الخاصة التربية لمعلمي الرياضيات 3

 خاص 1900 الخاصة التربية لمعلمي العربية اللغة 3

 خاص 2200 التواصل اضطرابات 2

17   

    :الرابع الدراسي المستوى 

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 سلم 103 اإلسالم في االقتصادي النظام 2

 نفس 2210 التربوي  نفس علم 3

 خاص 1700 المبكر التدخل 2

 خاص 2100 وتطبيقاته السلوك وتعديل بناء 3

 خاص 2500 التعلم صعوبات إلى مدخل 3

 خاص 2700 الخاصة التربية لمعلم الرياضيات تدريس واستراتيجيات طرق  3

16   

 :الخامس الدراسي المستوى 

 

 
 

 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................  

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 سلم 104  اإلسالم في السياسي النظام أسس 2

 وسل 2500 التعليمية الوسائل واستخدام إنتاج 2

 خاص 2600 النمائية التعلم صعوبات 3

 خاص 2750 النظريات ضوء في التعلم صعوبات 2

 خاص 2800 التعلم صعوبات مجال في والتشخيص التقييم 3

 خاص 2900 وتطبيقاته الدمج 3

 خاص 3550 المساندة الخدمات 2

 *** حر مقرر 3

20   



 

 

 : السادس الدراسي المستوى 

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 خاص 1800 الجماعي والعمل االستشارية الخدمات 2

 خاص 3000 والكتابة القراءة في التعلم صعوبات 3

 خاص 3200 العاديين غير أسر مع العمل استراتيجيات 2

 خاص 3300 التعلم صعوبات ذوي  تدريس في التعلم نظريات تطبيق 3

 خاص 3500 ةالخاص التربية لمعلم العربية اللغة تدريس واستراتيجيات طرق  3

 خاص 3820 الخاصة التربية لمعلم العلوم 3

 خاص 4100 السعودية العربية المملكة في اإلعاقة وتشريعات أنشطة 2

18   

 : السابع المستوى 

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 نفس 4610 النفس علم في البحث مناهج 2

 خاص 2850  التعلم صعوبات مجال في التعليمية التقنيات استخدام 2

خاص 0420 التعلم صعوبات ذوي  تدريس طرق  3  

  خاص 4300 التعلم صعوبات مجال في حالة دراسة 2

    خاص 4400 الخاصة التربية في والتنظيم واإلشراف اإلدارة 2

  خاص 4500 التعلم صعوبات مجال في المعاصرة القضايا 3

 خاص 4600 المهنة أخالقيات 2

 *** حر مقرر 3

19     

 :الثامن المستوى 

 مقررال المقرر مسمى الوحدات   

 خاص 4800 التعلم صعوبات مجال في الميداني التدريب 12

12     

 

 



 

 

 ثانيا :مسار التخلف العقلي
 :األول الدراسي المستوى 

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 نجم 1210 القراءة مهارات 3

 نجم 1220 الكتابة مهارات 3

 نجم 1230 والمحادثة االستماع مهارات 3

 تقن 1400 لياآل الحاسب مهارات 3

 سلم 101 اإلسالمية للثقافة المدخل 2

 عرب 101 اللغوية المهارات 2

16     

 :  الثاني الدراسي المستوى  

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 سلم 102 المجتمع وبناء اإلسالم 2

 علم 1400 االتصال مهارات 2

 ترب 3330 التدريس إلى المدخل 2

 خاص1000 الخاصة التربية إلى مدخل 3

 نفس 1110 -1- النمو نفس علم 3

 نفس 1710 -1- النفسية الصحة 2

 نفس 3710 واإلرشاد التوجيه أسس 2

16   

    :الثالث الدراسي المستوى 
 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 عرب 103 العربي التحرير 2

 نهج 2500 التدريس في واستخداماته اآللي الحاسب 2

 خاص 1500 الخاصة التربية في والتشخيص التقييم 3

 خاص 1600 العاديين غير األطفال لدى السلوكية االضطرابات 2

 خاص 2000 الخاصة التربية لمعلمي الرياضيات 3

 خاص 1900 الخاصة التربية لمعلمي العربية اللغة 3

 خاص 2200 التواصل اضطرابات 2

17   

 



 

 

 

    :الرابع الدراسي المستوى 
 المقرر لمقررا مسمى الوحدات

 سلم 103 اإلسالم في االقتصادي النظام 2

 نفس 2210 التربوي  نفس علم 3

 خاص 1700 المبكر التدخل 2

 خاص 2100 وتطبيقاته السلوك وتعديل بناء 3

 خاص 2510 الفكرية اإلعاقة إلى مدخل 3

 خاص 2700 الخاصة التربية لمعلم الرياضيات تدريس واستراتيجيات طرق  3

16   

 :الخامس الدراسي المستوى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 : الدراسي السادس المستوى 

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 خاص 1800 الجماعي والعمل االستشارية الخدمات 2

 خاص 3310 العقلية القدرات 2

 خاص 3200 العاديين غير أسر مع العمل استراتيجيات 2

 خاص 3900 الفكرية اإلعاقة لذوي  المناهج تصميم 2

 خاص 3410 اللفظي غير التواصل طرق  2

 خاص 3500 الخاصة التربية لمعلم العربية اللغة تدريس واستراتيجيات طرق  3

 خاص 3820 الخاصة التربية لمعلم العلوم 3

 خاص 4100 السعودية لعربيةا المملكة في اإلعاقة وتشريعات أنشطة 2

18   

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 سلم 104  اإلسالم في السياسي النظام أسس 2

 وسل 2500 التعليمية الوسائل واستخدام إنتاج 2

 خاص 2610 التكيفي السلوك مهارات 3

 خاص 2760 النظريات ضوء في الفكرية اإلعاقة 2

 خاص 2950 فكريةال اإلعاقة مجال في والتشخيص التقييم 3

 خاص 2900 وتطبيقاته الدمج 3

 خاص 3550 المساندة الخدمات 2

 *** حر مقرر 3

20   



 

 

 
 : السابع المستوى 

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 نفس 4610 النفس علم في البحث مناهج 2

 خاص 2860  الفكرية اإلعاقة مجال في التعليمية التقنيات استخدام 2

 خاص 4310 فكرياً  المعوقين تدريس طرق  3

  خاص 4210 الفكرية اإلعاقة مجال في حالة دراسة 2

    خاص 4400 الخاصة التربية في والتنظيم واإلشراف اإلدارة 2

  خاص 4500 الفكرية اإلعاقة مجال في المعاصرة القضايا 3

 خاص 4600 المهنة أخالقيات 2

 *** حر مقرر 3

19     

 :الثامن المستوى 
     

 المقرر المقرر مسمى الوحدات

 خاص 4810 الفكرية ةاإلعاق مجال في الميداني التدريب 12

12     

 

 


