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 تربية الخاصة:ال  دبلوم التأهيل التربوي في مجال

ملخم جاتملالتعلاملاملقصم ةأ اًل:مل

 الب قادرا  على إكتساب املعارف واملعلومات املتعلقة بـ ينبغي أن يكون الط

 املعرفة والفهم  

 ئات اإلعاقة كافة.خصائص النمو البدني واحلركي واالنفعالي والعقلي لف .1

لزززتعلمب  .2 صزززعوبات ا يزززةب و يزززف والرعا صزززةب والتك يزززة اخلا يزززاالتقوالرتب لزززتعلم يف ن صزززادر ا ت وم

صزززةب وال يززززة اخلا نزززاهج الرتب صززززةب وم يزززة اخلا هززززوبنيب الرتب فززززوقني واملو سزززيةب واملت صززززحة النف

 .والتقييم والتشخيص ملختلف فئات اإلعاقةب واالضطرابات السلوكيةب وصعوبات التعلم

 ات الرتبوية والنفسية واالراهات احلديثة يف جمال الرتبية اخلاصة .النظري .3

 التعلم املناسبة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة  ليبيفرأ وأسا .4

 .اسرتاتيجيات التقييم النفسيب ووية احلديثة يف جمال الرتبية اخلاصةاألساليب الرتب .5

 اخلطط والربامج الرتبوية لذوي االحتياجات اخلاصة.  .6

 يات احلديثة واحلاسوب وتوظيفها يف الرتبية اخلاصة .التقن .7

 اخلاصة حتياجاتلرتبوية لذوي االت االتشخيص والعالج للمشكال .8

 املهارات العقلية والذهنية 

 يل املشكالت الرتبوية والنفسية للتالميذ وإجياد احللول .ا.حتل .1

 ورعايتهم الطالب املوهوبني خاصة باكتشافخطط وبرامج علمية  حتليل مناذج من .2

 ة اخلاصة .بيحتليل النظريات الرتبوية والنفسية واالراهات احلديثة يف جمال الرت .3

 التحليل والبناء.ربط املفاهيم باملواقف العمليةب من خالل املقارنات و .4

  املهارات العملية أو املهنية

خززالل العمزل مزع .1 خززل الصزف ومزن  جمززال الرتبيزة اخلاصزة دا سززات  تطبيزق املعزايري املهنيزة يف  مؤس

 الرتبية اخلاصة

 ذوي االحتياجات اخلاصة  ييمتطبيق مبادئ ويفرأ القياس النفسي والتشخيص يف جمال تق .2

نزززاء .3 فزززة وب قزززويم املختل سزززاليب الت سزززتخدام أ يزززة  ا بزززارات التعليم عزززداد االخت صزززفات إل جزززداول املوا

 والنفسية املختلفة.

 حتياجات اخلاصة.التعامل مع املشكالت النفسية والرتبوية للطلبة من ذوي اال .4

 ها.تنفيذب وتصميم برامج تربوية تناسب ذوي االحتياجات اخلاصة .5

 لرتبية اخلاصة.تخدام مهارات ويفرائق البحث العلمي يف معاجلة املشكالت اخلاصة بااس .6
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  العامة /املنقولةاملهارات 

 بفاعلية واستقاللية مع اجلماعة. العمل .1

 اجلماعي. مهارات العمل استخدام .2

 الضغط. العمل حتت .3

 استخدام مهارات ويفرائق البحث العلمي يف معاجلة املشكالت. .4

  ل وتقنية املعلوماتتصامهارات اال

 الية يف الرتبية اخلاصة.توظيف األدوات التقنية واحلاسوب بكفاءة وفع .1

 لوجه وعرب االنرتنت. وجها و وكتابيا  التواصل والتفاعل النشط مع اآلخرين شفويا  .2

 قنيات اجلديدة يف جمال الرتبية اخلاصة .استكشاف وتوظيف الت .3

 ا.شرهالتعبري عن أفكار  بوسائل كتلفة ون .4

 التواصل مع أسر الطلبة وإشراكهم يف حل مشكالت أبنائهم. .5

  :اهات والقيم والبعد األخالقياالر

 اراهات إجيابية ءو الرتبية اخلاصة. تبو .1

 الرتبية اخلاصة. مهنة أخالقيات العمل يفب لتزاماإل .2

 تقبل الطلبة الذين يعانون من مشكالت و افظ على سرية املعلومات اخلاصة بهم. .3

 مع االختالف وفقا للفهم الواعي ملعتقدات اآلخرين وآرائهم. تسامحال .4

 .تبع قواعد السلوك املهوت .5

ملسمقملالعم ثانيا:مل

جزززززئني  .1 شزززززغيل الال غززززوث وت لزززززة  عززززة لوكا صزززززة والتاب يززززة واخلا ملزززززدارس احلكوم تززززدريس يف ا ال

 لسطينيني. الف

يززة واخلاصزة والتابعزة لو العمزل كمعلزم تربيزة .2 لزخاصزة يف املزدارس احلكوم شززغيل كا ة غزوث وت

 الالجئني الفلسطينيني. 

 اصة يف مراكز و عيات ذوي احلاجات اخلاصة.العمل كمختص يف الرتبية اخل .3

خزززتص يف  .4 سزززية كم يززة والنف مزززراض العقل شزززفيات األ سززية ومست صزززحة النف كزززز ال مززل يف مرا الع

 الرتبية اخلاصة.  جمال

 ة واخلاصة.وميالعمل كمختص يف جمال الرتبية اخلاصة يف رياض األيففال احلك .5

مل

مل
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 ملثالثا:ملمتطلباتملالربنامج

يزززل الرت لزززوم التأه كزززون دب مزززن  )يت صزززة   يزززة اخلا جمزززال الرتب مزززدة 30بزززوي يف  سزززاعة معت  )

 كما يأتي على مقررات ختصصية اجباريةب ومقررات اختياريةب  مو عة

ملالتخصصيةملاالجبا  ة:ملاملق  ات

 يف اجلدول االتي  نيمب كما هو( ساعة معتمدة كمقررات اجباريةب 18يدرس الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

5108 
تكنولوجيا التعليم لذوي 

 اإلحتياجات اخلاصة
3 2 1 - 

5110 
( / دبلوم 1ني )تدريب ميدا

 الرتبية اخلاصة
3 - 3 - 

5113 
اإلرشاد النفسي لذوي 

 خلاصةت ااإلحتياجا
3 3 - - 

 - - 3 3 مدخل إىل الرتبية اخلاصة 5145

5201 
دارة املدرسية والصفية لذوي اإل

 اإلحتياجات اخلاصة
3 3 - - 

5214 
( / دبلوم 2تدريب ميداني )

 الرتبية اخلاصة
3 - 3 5110 

  7 11 18 اجملموع

مل

ملاملق  اتملاالختيا  ة:

 يف اجلدول اآلتي  ني ( ساعة معتمدة ب كما هو مب12اتار الطالب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

ساعات ال

 األسبوعية
 املتطلب السابق

 عملي نظري

5106 
فسيولوجيا اإلعاقة والعوامل 

 املسببة .ا
3 3 - - 

5107 
احلاجات  تعديل سلوك ذوي

 اخلاصة
3 3 - - 
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

ساعات ال

 األسبوعية

 املتطلب السابق

 عملي نظري

 - - 3 3 رعاية وتأهيل املعاقني بصريا  5109

5211 
هج ويفرائق تدريس املتفوقني منا

 واملوهوبني
3 3 - - 

5212 
س ذوي صعوبات يفرائق تدري

 التعلم
3 3 - - 

5213 
القياس والتقويم يف الرتبية 

 اخلاصة
3 3 - - 

 ي للذين   يسبق .م دراسته.   مقرر "تعلم كيف تتعلم" مقرر استدراكمالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


