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 يمي وصف البرنامج األكاد
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 ان يمتلك خبرات واقعية ذات تصورات ادراكية. .2
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 استراتيجية استجواب الذات  •
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 بنية البرنامج   .11

الشهادات والساعات  .12

المستوى  المعتمدة

 السنة  /
 اسم المقرر أو المساق  رمز المقرر أو المساق

الساعات  

 المعتمدة 

 األولى 

 

 

 

 

 

Ge Ps100 

BaTe120 

PsEx100 

PsAu100 

PsAd100 

De ps100 

So se100 

Te th100 

Ps ex100 

Or ed100 

 علم النفس العام

 تعليم أساس 

 علم نفس الخواص  

 سيكولوجية التوحد 

 سيكولوجية المسنين 

 علم نفس النمو

 خدمة اجتماعية

 تعليم التفكير 

 علم نفس الخواص 

 اصول التربية 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

  

 درجة البكالوريوس  

 تتطلب )س( ساعة معتمدة 

 

 

 

 

 We Si B 200 الثانية

 Ps He200 

Si La 200       

 سيكولوجية ضعاف وفاقدي السمع

 صحة نفسية

 لغة أشارة  

2 

2 

2 
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Ph 200        

Be Im 200 

In Di 200       

Me De Mu 200 

  St 200     

En te sp ed300 

Ed Gu 200  

En me He Ed 200 

Ad Sp 200 

 فسلجة 

 تعديل السلوك

 صعوبات التخاطب 

 وسائل معاقين سمعيا 

 أحصاء تربوي

 أنكليزية في التربية الخاصة  نصوص 

 أرشاد تربوي 

 تربية بيئية وصحية  

 رياضة معاقين

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

 Be di 300 الثالثة 

Ps si 300 

Me re 300 

Ed te 300 

Ps cr 300 

We le 300 

Me te re 300 

Ge me te 300 

Br me 300  

Wa ed 300   

En te sp ed300 

Cl ps 300 

Ps me we 300 

De mu 300 

 انفعالي اضطراب

 سيكولوجية ضعاف البصر

 مناهج بحث 

 تقنيات تربوية 

 سيكولوجية األبداع 

 بطء التعلم 

 طرائق تدريس القراءة 

 قياس وتقويم 

 طرائق تدريس عامة

 طريقة برايل

 مشاهدة )تربية عملية (

 نصوص في التربية الخاصة باللغة 

 علم النفس األكلينيكي 

 سيكولوجية األعاقة الذهنية 

 سائل معاقين بصريا و

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

 

154 

 Br .Cr 400 الرابعة

Te. M.Mp 400 

So.Ps 400 

Ed.Te.En 400  

 

Ed.Ad.su 400    

Bo.sh.cu 400 

Appl 400 

Re.pr 

 تفوق عقلي

 طرائق تدريس الرياضيات  

 علم النفس االجتماعي 

 نصوص انكليزي في التربية الخاصة 

  

 بوي   ادارة واشراف تر

 منهج وكتب مدرسية

 التطبيق  

 مشروع بحث التخرج 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

12 

8 

    

    
 

 

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .13

 العمل في مؤسسات المجتمع المدني كباحث في مجال التربية الخاصة. 

 تشخيص ذوي االحتياجات الخاصة. 

 

 المعهد( األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وض معيار القبول  .14
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 القبول المركزي 

 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج  .15

 دليل المقررات الدراسية لكليات التربية األساسية في العرق
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم 

 رنامجمخرجات التعلم المطلوبة من الب  

السنة /  

 المستوى
 اسم المقرر رمز المقرر 

 أساسي

أم 

 اختياري 

 المعرفة والفهم 
المهارات الخاصة  

 بالموضوع 
 مهارات التفكير 

 المهارات العامة والمنقولة

) أو( المهارات األخرى  

المتعلقة بقابلية التوظيف  

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

 Ge Ps100 االول
BaTe120 
PsEx100 
PsAu100 
PsAd100 

De ps100 
So se100 
Te th100 
Ps ex100 

Or ed100 

 علم النفس العام 

 تعليم أساس 

 علم نفس الخواص  

 سيكولوجية التوحد 

 سيكولوجية المسنين 

 علم نفس النمو 

 خدمة اجتماعية 

 تعليم التفكير

 علم نفس الخواص 

 اصول التربية 

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي

                   
 We Si B 200 الثاني 

 Ps He200 
Si La 200       

 سيكولوجية ضعاف وفاقدي السمع 
 صحة نفسية 

 ة  لغة أشار 

 * * * * * * * * * * * * * * * * أساسي
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Ph 200       
Be Im 200 

In Di 200       
Me De Mu 200 

  St 200     

En te sp ed300 

Ed Gu 200   

En me He Ed 
200 

Ad Sp 200 

 فسلجة 

 تعديل السلوك 
 صعوبات التخاطب 

 وسائل معاقين سمعيا 
 أحصاء تربوي

نصوص أنكليزية في التربية 

 الخاصة 
 أرشاد تربوي  

 تربية بيئية وصحية  
 رياضة معاقين 

                   

 Ps si 300 الثالث 
Me re 300 
Ed te 300 
Ps cr 300 

We le 300 

Me te re 300 

Ge me te 300 

Br me 300   
Wa ed 300  

En te sp ed300 

Cl ps 300 

Ps me we 300 
De mu 300 

 انفعالي  اضطراب
 سيكولوجية ضعاف البصر 

 مناهج بحث 
 تقنيات تربوية

 سيكولوجية األبداع 
 بطء التعلم 

 طرائق تدريس القراءة 

 قياس وتقويم 
 طرائق تدريس عامة 

 طريقة برايل 

 هدة )تربية عملية ( مشا
 نصوص في التربية الخاصة باللغة 

 علم النفس األكلينيكي
 سيكولوجية األعاقة الذهنية 

 وسائل معاقين بصريا 

 * * * * * * * * * * * * * * *  أساسي
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Te. M.Mp 400 

So.Ps 400 

Ed.Te.En 400  

Ed.Ad.su 400     
Bo.sh.cu 400 

Appl 400 

Re.pr 

 تفوق عقلي 
 طرائق تدريس الرياضيات  

 علم النفس االجتماعي 
    الخاصةنصوص انكليزي في 

 ادارة واشراف تربوي    
 منهج وكتب مدرسية 

 التطبيق 
 مشروع بحث التخرج 

 * * * * * * * * * * * * * * *  أساسي
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