
 

692 

 

 التربية الخاصة   برنامج الماجستير في .14

 نبذة عن البرنامج 

يأتي برنامج ماجستري الرتبية اخلاصة بناًء على التوجهات العاملية احلدي ة الرامية إىل 

إتار التعليم توفري كوادر فنية قادرة على استيعاب األتفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف 

العام، املنسجم مع سياسة التعليم اجلامع؛ الختيار أنسب البدائل التعليمية .م، والعمل على 

إجياد نوع من التوازن بني الطلب االجتماعي على الرتبية اخلاصة ومؤسساتها، وبني حاجات 

اصة من التنمية الشاملة للمجتمع، واست مار عدد كاف من املتخصصني يف جمال الرتبية اخل

محلة املاجستري، وتوافر العديد من التسهيالت واإلمكانات املادية والبشرية لدى اجلامعة 

 إلجنال هذا الربنامج بطريقة عملية ومهنية.

وجيري قبول الطلبة يف الربنامج بعد توفر الشرو  واملعايري اخلاصة به. وللحصول على 

 .معتمدة ساعة( 36) بنجال يتم ن، على الطالب ارتبية اخلاصةدرجة ماجستري ال

 الرسالة: 

كادر مؤهل بالرتبية اخلاصة؛ لرفع الكفاءة العلمية واملهنية والبح ية للمؤسسات  إعداد   

التعليمية اليت تعنى باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة، وتطوير أداء املعلمني 

واإلخصائيني، وتقديم اخلدمات اإلرشادية الالزمة .م يف سبيل تنمية مؤسسات الرتبية 

يق رغباته يف إحداث التطوير الرتبوي املرغوب فيه، والعمل اخلاصة باجملتمع احمللي، وحتق

 على النهوض باملؤسسات التعليمية بشكل متكامل. 

 أهداف البرنامج: 

 اآلتية:      " إلى تحقيق األهدافالتربية الخاصة" ماجستير يسعى برنامج     

وإدارة  ،الرتبية اخلاصة نهجيةقادرين على بناء تطبيق عملي مل كوادر بشريةتأهيل  .1

 يف ضوء املتغريات ،ورسم السياسات الرتبوية السليمة ،وتطويرها ،املؤسسات التعليمية

 العاملية.اإلقليمية و

 ةالفني اجلوانبيف امليدانية وتطوير املمارسات رتبية اخلاصة، اإلسهام يف تطوير واقع ال .2

 .ةطبيقيوالت ةاإلداريو

النظريات احلدي ة يف تعليم تطبيق األساليب واالجتاهات احلدي ة املعتمدة على  .3

 .التعليم اجلامعسياسات األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ضمن 

، واالستفادة بية اخلاصةتدريب اخلرجيني على إجراء الدراسات املقارنة يف جمال الرت .4

 .اليت تعنى بهؤالء األشخاص لفلسطينيةالتعليمية اخدمات املؤسسات منها يف تطوير 
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رتبية إكساب الطلبة الكفايات الالزمة باملبادئ واألسس والعمليات اليت تقوم عليها ال .5

 رمتها، والوقوف على املشكالت اليت تواجهها وإجياد احللول املناسبة .ا.اخلاصة ب

خطة تربوية بناء  تطوير مهارات البحث العلمي لدي اخلرجيني ومساعدتهم على .6

 .بية اخلاصةاخلطط والتقارير البح ية يف جمال الرت إعدادو علمية

واالسرتاتيجيات وتعريفهم باألساليب  ،لدى الطلبةتعليمية والعالجية تطوير املهارات ال .7

األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة لتعامل مع رتبية اخلاصة لاملختلفة يف الالتعليمية 

 دارتها.إو املؤسسات التعليميةوتطوير 

 مجاالت عمل خريج البرنامج: 

للعمل  يف جمال الرتبية اخلاصةيهتم الربنامج بتخريج كوادر أكادميية مهنية متخصصة 

 اآلتية:واجملتمعية الرتبوية والتعليمية  يف املؤسسات

 وزارة الرتبية والتعليم العالي. .1

 وزارة التنمية االجتماعية. .2

 وزارة الصحة. .3

 وزارة العمل.  .4

 وكالة غوث وتشغيل الالجئني )األونروا(. .5

ا.الل األمحر، والصليب األمحر، واليونسف، )اجلمعيات اخلريية الدولية  .6

 واليونسكو(.

 مراكز الرتبية اخلاصة. .7

 عمل مشروع خاص م ل فتح مركز.  .8

 :خطة برنامج ماجستير التربية الخاصة

( ساعة معتمدة موزعة 36اخلاصة، على الطالب أن جيتاز )وللحصول على ماجستري الرتبية 

 كما يأتي:

 

 

 ساعة معتمدة املتطلب الرقم

 21 إجباريةمساقات   .1

 9 مساقات اختيارية  .2

 6 الرسالة  .3

 36 اجملموع
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 : جبارية المساقات اإل 

 مبينة يف اجلدول اآلتي:  ( ساعة معتمدة21يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

 األسبوعيةالساعات 

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - 0 3 3 تصميم البحث وأساليبه 6650

 - 0 3 3 التقييم يف الرتبية اخلاصة 6651

6652 
اسرتاتيجيات التدريس يف الرتبية 

 اخلاصة
3 3 0 6651 

 0 3 3 حلقة حبث يف رسائل املاجستري 6653

، انهاء 6650

ساعة  18

 معتمدة

 6650 1 2 3 حلقة حبث يف دراسة اإلعاقة 6654

 - 0 3 3 تعديل السلوك يف الرتبية اخلاصة 6655

 6652 1 2 3 تدريب ميداني يف الرتبية اخلاصة 6660

  2 19 21 اجملموع

 

 

 المساقات االختيارية: 

 ( ساعات معتمدة من بني املساقات اآلتية: 9يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

  0 3 3 االرشاد يف الرتبية اخلاصة 6656

  0 3 3 صعوبات التعلم 6661

  0 3 3 مهارات احلياة لذوي احلاجات اخلاصة 6662

  0 3 3 التأهيل امله  لألشخاص ذوي اإلعاقة 6657

  0 3 3 األبعاد النفسية واالجتماعية لإلعاقة 6658

  1 2 3 اإلعاقات احلسية 6659
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 الرسالة: 

 رسالة املاجستري، والنجال يف امتحان مناقشتها.  إعداد

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 السابقاملتطلب  األسبوعية

 عملي نظري

 - 0 3 3 (  1رسالة ) 6678

 6678 0 3 3 (2رسالة ) 6679

  - 6 6 اجملموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


