
 

 الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة 

 ساعة ( 134) عدد الساعات مسار التخلف العقلي 
 

 المستوى األول

 الوحدات مسمى المقرر المقرر
Arab101 2 المهارات اللغوية 

ED101 3 أصول التربية اإلسالمية 

PSY113 2 مبادئ البحث التربوي 

CI333 2 المدخل إلى التدريس 

ENGL121 3 ت القراءة مهارا 

ENGL122 3 مهارات الكتابة 

  15  

 

 المستوى الثاني
 الوحدات مسمى المقرر المقرر

Arab103 2 التحرير العربي 

ITE228 2 الوسائل السمعية للتربية الخاصة 

PSY111  3 1علم النفس النمو 

PSY171  2 1الصحة النفسية 

PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

SPC100  4 في التربية الخاصة )متطلب سابق(مقدمة 

ENGL123 3 مهارات االستماع 

  18  
 

 

 

 المستوى الثالث

 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC101  2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 

PHED340  2 التربية البدنية الخاصة 

SPC151  4 التقييم والتشخيص في التربية 

SPC160  3 اإلٌعاقة البدنية 

SPC170  االضطرابات السلوكية لدى

 األطفال غير العاديين

3 

SPC180 3 مقدمة في تأهيل المعوقين 

  17  

 

 

 

 المستوى الرابع 
 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC102  2 اإلسالم وبناء المجتمع 

CI250 2 الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم 

PSY221  3 علم النفس التربوي 

SPC201 3 تعديل وبناء السلوك 

SPC202 3 اضطرابات النطق والكالم 

SPC260  2 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة 

SPC295 3 الوسائل المساعدة واألجهزة 

  18  
 

 

 

 المستوى الخامس
 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC103 2 النظام االقتصادي في اإلسالم 

ITE241 2 ال     تقنيات التعليم واالتص 

SPC253  م  مدخل إلى التخلف العقلي(SPC100 ) 3 

SPC255 م م الى التفوق العقلي واالبتكار(SPC100 ) 3 

SPC254  م  مدخل إلى صعوبات التعلم(SPC100 ) 3 

SPC263 2 التخلف العقلي في ضوء النظريات المختلفة 

SPC385 3 تربية غير العاديين في المدارس العادية 

IC105 2 مبادئ حقوق اإلنسان 

  20  

 

 
 المستوى السادس 

 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC104 2 أسس النظام السياسي في اإلسالم 

SPC264  م صعوبات التعليم في القراءة والكتابة(SPC254 ) 3 

SPC265 3 التكوين  القدرات العقلية ونظريات 

SPC303   ( القابلون للتعلمspc253) 2 

SPC313  ( القابلون للتدريبspc253 ) 2 

SPC371 3 مناهج غير العاديين وأسس بنائها 

SPC392  2 قراءات باللغة اإلنجليزية 

  17  

 
 

 

 المستوى السابع
 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

ITE250 1 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

PSY461  2 مناهج البحث في علم النفس 

SPC304 ص( عوبات التعلم النمائيةspc264 ) 2 

SPC353  3 مهارات السلوك التكيفي 

SPC403 (طرق تدريس المعوقين عقلياspc253) 3 

SPC411  2 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة 

SPC440  3 قضايا معاصرة في التربية الخاصة 

SPC390  3 العمل مع أسر المعوقين 

  19  

 
 

  المستوى الثامن
 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

SPC477  التدريب الميداني في مجال التخلف العقلي

(spc403  ) 

12 

   

   

   

   

   

   

  12  
 



 

 الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة 

  ساعة ( 134مسار صعوبات التعلم ) عدد الساعات 

 

 المستوى األول

 الوحدات مسمى المقرر المقرر
Arab101 2 المهارات اللغوية 

ED101 3 أصول التربية اإلسالمية 

PSY113 2 مبادئ البحث التربوي 

CI333 2 المدخل إلى التدريس 

ENGL121  3 مهارات القراءة 

ENGL122 3 مهارات الكتابة 

  15  

 

 المستوى الثاني
 الوحدات مسمى المقرر المقرر

Arab103 2 التحرير العربي 

ITE228 2 ئل السمعية للتربية الخاصةالوسا 

PSY111  3 1علم النفس النمو 

PSY171  2 1الصحة النفسية 

PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

SPC100 )4 مقدمة في التربية الخاصة )متطلب سابق 

ENGL123 3 مهارات االستماع 

  18  
 

 

 

 المستوى الثالث

 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC101 2 إلى الثقافة اإلسالمية  المدخل 

PHED340  2 التربية البدنية الخاصة 

SPC151  4 التقييم والتشخيص في التربية 

SPC160  3 اإلٌعاقة البدنية 

SPC170  االضطرابات السلوكية لدى

 األطفال غير العاديين

3 

SPC180 3 مقدمة في تأهيل المعوقين 

  17  

 

 

 

 المستوى الرابع 
 الوحدات المقرر  مسمى المقرر 

IC102  2 اإلسالم وبناء المجتمع 

CI250 2 الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم 

PSY221  3 علم النفس التربوي 

SPC201 3 تعديل وبناء السلوك 

SPC202 3 اضطرابات النطق والكالم 

SPC260  2 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة 

SPC295 3 زةالوسائل المساعدة واألجه 

  18  
 

 
 المستوى السادس                                                                 المستوى الخامس

 

 الوحدات مسمى المقرر  المقرر                 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC 103 2 النظام االقتصادي في اإلسالم IC 104 2 المأسس النظام السياسي في اإلس 

ITE 241 2 تقنيات التعليم واالتصال SPC314 م  صعوبات التعلم في ضوء النظريات(SPC254 ) 2 

SPC 253 م   مدخل إلى التخلف العقلي(SPC100 ) 3 SPC 265 3 القدرات العقلية ونظريات التكوين العقلي 

SPC 255  م   مدخل إلى التفوق العقلي واالبتكار(SPC100 ) 3 SPC263 م  التخلف العقلي في ضوء النظريات(SPC253 ) 2 

SPC 254  م  مدخل إلى صعوبات التعلم(SPC100 ) 3 SPC 304 م   مائيةصعوبات التعلم الن(SPC254 ) 2 

SPC264 3 صعوبات التعلم في القراءة والكتابة SPC 371 3 مناهج غير العادين وأسس بنائها 

SPC 385 3 مدارس العاديةتربية غير العاديين في ال SPC 392 2 قراءات باللغة االنجليزية 

IC105 2 مبادئ حقوق اإلنسان     

 3 العمل مع أسر غير العاديين SPC390  21 المجموع

 19 المجموع  

 
 المستوى الثامن                                                               المستوى السابع

 

 الوحدات مسمى المقرر  المقرر                 الوحدات لمقرر مسمى ا المقرر 

ITE 250 1 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية SPC 478 التدريب الميداني في مجال  صعوبات التعلم 

 ( SPC404)م ،  ( SPC354)م 

12 

PSY 461 2 مناهج البحث في علم النفس    

SPC354 م  دراسة حالة في صعوبات التعلم(SPC304 ) 2    

SPC 353 3 مهارات السلوك ألتكيفي    

SPC 404 م  طرق تدريس ذوي صعوبات التعلم(SPC254 ) 3    

SPC 411 2 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة    

SPC 440 3 القضايا المعاصرة في التربية الخاصة    

 12 المجموع  16 المجموع 

 

 



 

 لقسم التربية الخاصة الخطة الدراسية 

 ساعة ( 136) عدد الساعات  مسار االضطرابات السلوكية والتوحد
 

 المستوى األول

 الوحدات مسمى المقرر المقرر
Arab101 2 المهارات اللغوية 

ED101 3 أصول التربية اإلسالمية 

PSY113 2 مبادئ البحث التربوي 

CI333 2 المدخل إلى التدريس 

ENGL121  3 القراءة مهارات 

ENGL122 3 مهارات الكتابة 

  15  

 

 المستوى الثاني
 الوحدات مسمى المقرر المقرر

Arab103 2 التحرير العربي 

ITE228 2 الوسائل السمعية للتربية الخاصة 

PSY111  3 1علم النفس النمو 

PSY171  2 1الصحة النفسية 

PSY371 2 أسس التوجيه واإلرشاد 

SPC100 4 التربية الخاصة )متطلب سابق( مقدمة في 

ENGL123 3 مهارات االستماع 

  18  
 

 

 المستوى الثالث

 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC101  2 المدخل إلى الثقافة اإلسالمية 

PHED340  2 التربية البدنية الخاصة 

SPC151  4 التقييم والتشخيص في التربية 

SPC160 3 ة البدنية قاإلٌعا 

SPC170  االضطرابات السلوكية لدى

 األطفال غير العاديين

3 

SPC180 3 مقدمة في تأهيل المعوقين 

  17  

 

 

 المستوى الرابع 
 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC102  2 اإلسالم وبناء المجتمع 

CI250 2 الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم 

PSY221 3 وي  علم النفس التر 

SPC201 3 تعديل وبناء السلوك 

SPC202 3 اضطرابات النطق والكالم 

SPC260  2 توعية العامة بمجاالت اإلعاقة 

SPC295 3 الوسائل المساعدة واألجهزة 

  18  
 

 

 المستوى الخامس
 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC103 2 النظام االقتصادي في اإلسالم 

ITE241    2   تقنيات التعليم واالتصال 

SPC253  3 مدخل إلى التخلف العقلي 

SPC268  مدخل إلى االضطرابات السلوكية

 واالنفعالية

3 

SPC254  3 مدخل إلى صعوبات التعلم 

SPC275 3 مدخل إلى اضطراب التوحد 

SPC385 3 تربية غير العاديين في المدارس العادية 

IC105 2 مبادئ حقوق اإلنسان 

  21  

 
  المستوى السادس

 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

IC104 2 أسس النظام السياسي في اإلسالم 

SPC266  االضطرابات السلوكية و التوحد في ضوء

 النظريات

3 

SPC306 3 إدارة و ضبط السلوك 

SPC304 2 صعوبات التعلم النمائية 

SPC390   3 العمل مع أسر غير العاديين 

SPC371 3 بنائها مناهج غير العاديين وأسس 

SPC392  2 قراءات باللغة اإلنجليزية 

  18  
 

 المستوى السابع
 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

ITE250 1 إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية 

PSY461  2 مناهج البحث في علم النفس 

SPC356  دراسة حاله في مجال االضطرابات

 السلوكية و التوحد

3 

SPC406 لتالميذ المضطربين طرق تدريس ا

 ( :SPC268) م  سلوكيا و انفعاليا

3 

SPC407 طرق تدريس التالميذ ذوي التوحد  

 ( SPC275) م : 

3 

SPC411  2 اإلدارة واإلشراف في التربية الخاصة 

SPC440  3 قضايا معاصرة في التربية الخاصة 

  17  

 

  المستوى الثامن
 الوحدات مسمى المقرر  المقرر 

SPC480  التدريب الميداني في مجال االضطرابات

  ( + SPC406م : ) السلوكية والتوحد

 (SPC407م : )

12 

   

   

   

   

   

   

  12  

 


