
 
 العلوم التربوية كلية

 التربية الخاصةتخصص بكالوريوس 
 

 الفصل الدراسي األول
 

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

متطلب  الساعات المعتمدة
 نوع المقرر سابق 

 عملي نظري
 إجباري جامعة -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 إجباري جامعة -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 إجباري جامعة -- -- 3 تاريخ القدس * 1110  .3
 إجباري جامعة -- -- 1 العمل التطوعي * 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 إجباري جامعة -- -- 3 ( 1اللغة العربية ) 1111  .0
 إجباري جامعة -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .7
 إجباري جامعة -- -- 3 الفلسطينية *فلسطين والقضية  1210  .8
 إجباري جامعة -- -- 3 الثقافة اإلسالمية * 1210  .9

 إجباري كلية -- -- 3 علم النفس التربوي * 0110  .11
 إجباري كلية   1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .11
  إجباري كلية -- -- 3 تصميم التدريس * 0312  .12
 إجباري كلية -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 0313  .13
 إجباري كلية -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .10
 تخصصي إجباري -- -- 3 مدخل إلى التربية الخاصة * 0100  .10
 تخصصي إجباري -- -- 3 طرائق التدريس والتدريب العامة* 0210  .10

 3 1 ( في التربية الخاصة 1تدريب ميداني ) 0329  .17
0100، 
 01إنهاء 

 س.م
 تخصصي إجباري

 3 1 ( في التربية الخاصة 2تدريب ميداني ) 0000  .18
0200 
0207  
0329 

 تخصصي إجباري

 3 1 ( في التربية الخاصة *3تدريب ميداني ) 0007  .19
0331 
0000 

 تخصصي إجباري

 2 1 مشروع التخرج  0099  .21
0313، 
 80انهاء 

 س.م
 تخصصي إجباري



 
 العلوم التربوية كلية

 التربية الخاصةتخصص بكالوريوس 

# 
رقم 

 اسم المقرر  المقرر
متطلب  الساعات المعتمدة

 نوع المقرر سابق 
 عملي نظري

 إجباريتخصصي  0100 -- 3 اإلعاقة السمعية 0200  .21
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 اإلعاقة البصرية  0209  .22
 تخصصي إجباري -- -- 2 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 0208  .23
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 (1مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة ) 0303  .20
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 صعوبات التعلم 0200  .20
 تخصصي إجباري -- -- 3 إدارة الصف وتنظيمه 0311  .20
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 اضطرابات السلوك 0309  .27
 تخصصي إجباري -- -- 3 االرشاد والتوجيه في مراحل العمر 3017  .28
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 الموهبة والتفوق 0308  .29
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 ارشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم  0008  .31
 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 
 
 

  



 
 العلوم التربوية كلية

 التربية الخاصةتخصص بكالوريوس 
 

 الثانيالفصل الدراسي 
 

رقم  #
 اسم المقرر  المقرر

الساعات 
 نوع المقرر متطلب سابق  المعتمدة

 عملي نظري
 إجباري جامعة -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 إجباري جامعة -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 إجباري جامعة -- -- 3 تاريخ القدس * 1110  .3
 إجباري جامعة -- -- 1 التطوعي *العمل  1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 إجباري جامعة -- -- 3 ( 1اللغة العربية ) 1111  .0
 إجباري جامعة -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .7
 إجباري جامعة -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية * 1210  .8
 إجباري جامعة -- -- 3 * الثقافة اإلسالمية 1210  .9

 إجباري كلية -- -- 3 علم النفس التربوي * 0110  .11
 إجباري كلية   1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .11
  إجباري كلية -- -- 3 تصميم التدريس * 0312  .12
 إجباري كلية -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 0313  .13
 إجباري كلية -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .10
 تخصصي إجباري -- -- 3 مدخل إلى التربية الخاصة * 0100  .10
 تخصصي إجباري -- -- 3 طرائق التدريس والتدريب العامة* 0210  .10

 ،0100 3 1 ( في التربية الخاصة 1تدريب ميداني ) 0329  .17
 تخصصي إجباري س.م 01إنهاء 

 3 1 ( في التربية الخاصة 2تدريب ميداني ) 0000  .18
0200 
0207  
0329 

 تخصصي إجباري

 3 1 ( في التربية الخاصة *3تدريب ميداني ) 0007  .19
0331 
0000 

 تخصصي إجباري

 ،0313 2 1 مشروع التخرج  0099  .21
 تخصصي إجباري س.م 80انهاء 



 
 العلوم التربوية كلية

 التربية الخاصةتخصص بكالوريوس 

رقم  #
 المقرر

 اسم المقرر 
الساعات 
 نوع المقرر متطلب سابق  المعتمدة

 عملي نظري
 تخصصي إجباري -- -- 3 علم نفس النمو 3009  .21
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 اإلعاقة العقلية 0207  .22
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 التدخل المبكر 0209  .23
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة 0238  .20
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 اإلعاقة الجسمية والصحية 0239  .20
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 التوحد 0331  .20
 تخصصي إجباري -- -- 3 الصحة النفسية 3339  .27
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 واللغة اضطرابات النطق 0301  .28
 تخصصي إجباري 0303 -- 3 (2مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة ) 0308  .29
 تخصصي إجباري -- -- 3 المشكالت االجتماعية 3310  .31
 تخصصي إجباري -- -- 3 تعديل السلوك عند الطفل 3303  .31
 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)

 

 
  



 
 العلوم التربوية كلية

 التربية الخاصةتخصص بكالوريوس 
 

 الفصل الصيفي

 اسم المقرر  رقم المقرر #
الساعات 
متطلب  المعتمدة

 نوع المقرر سابق 
 عملي نظري

 إجباري جامعة -- -- 3 تعلم كيف تتعلم * 1111  .1
 إجباري جامعة -- 1 2 الحاسوب * 1112  .2
 إجباري جامعة -- -- 3 تاريخ القدس * 1110  .3
 إجباري جامعة -- -- 1 العمل التطوعي * 1110  .0
 جامعة إجباري -- -- 3 المهارات الحياتية* 1110  .0
 إجباري جامعة -- -- 3 ( *1اللغة اإلنجليزية ) 1113  .0
 إجباري جامعة -- -- 3 فلسطين والقضية الفلسطينية * 1210  .7
 إجباري جامعة -- -- 3 الثقافة اإلسالمية * 1210  .8
 إجباري كلية -- -- 3 علم النفس التربوي * 0110  .9

 إجباري كلية -- 1 2 تكنولوجيا التعليم* 0311  .11
  إجباري كلية -- -- 3 تصميم التدريس * 0312  .11
 إجباري كلية -- -- 3 مناهج البحث العلمي* 0313  .12
 إجباري كلية -- -- 3 القياس والتقويم في التعلم والتعليم*  0321  .13
 تخصصي إجباري -- -- 3 مدخل إلى التربية الخاصة * 0100  .10

 3 1 ( في التربية الخاصة *3تدريب ميداني ) 0007  .10
0331 
 تخصصي إجباري 0000

 تخصصي إجباري -- -- 3 طرائق التدريس والتدريب العامة* 0210  .10
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 اإلعاقة السمعية 0200  .17
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 اإلعاقة البصرية  0209  .18
 إجباريتخصصي  -- -- 3 إدارة الصف وتنظيمه 0311  .19
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 (1مناهج وأساليب التدريس في التربية الخاصة ) 0303  .21
 تخصصي إجباري -- -- 3 المشكالت االجتماعية 3310  .21
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 صعوبات التعلم 0200  .22
 تخصصي إجباري 0100 -- 3 اإلعاقة العقلية 0207  .23
 فصليا   تطرح دراسية مقررات (*)


