
 مىاد )مقررات( قسم الرتبية اخلبصة:

 مستىي اول

 الرتم االول الرتم الثبني

 اعاقة سمعٌة.  -1
 علم نفس فسٌولوجً. -2
 علم نفس النمو. -3
 فكر تربوي. -4
 102لغة عربٌة  -5
 .102لغة انجلٌزٌة  -6

 مدخل الى التربٌة الخاصة.  -1
 اعاقة جسمٌة. -2
 علم النفس العام. -3
 التربٌةاسس  -4
 ثقافٌة اسالمٌة -5
 101لغة عربٌة  -6
 101لغة انجلٌزٌة  -7

 مستىي ثبني

 الرتم االول الرتم الثبني

 اضطرابات النطق واللغة. -1
 سٌكولوجٌة المرأة. -2
 اعاقة عقلٌة. -3
 علم نفس تربوي -4
 تأهٌل المعاقٌن.  -5
 احصاء وصفً -6
 تخطٌط تربوي -7
 تحلٌل مناهج -8

 سٌكولوجٌة الموهبة والتفوق. -1
 صعوبات التعلم . -2
 اعاقة بصرٌة . -3
 علم النفس االجتماعً . -4
 اضطرابات السلوك. -5
 ادارة مدرسٌة. -6
 مناهج -7
 (.1) تكنولوجٌا التعلم -8

 مستىي ثبلث

 الرتم االول الرتم الثبني

 تأهٌل الموهوبٌن. -1
 التدخل المبكر . -2
 (.2التربٌة الخاصة )تدرٌب مٌدانً فً  -3
 دراسات تجرٌبٌة . -4
 قٌاس وتقوٌم. -5
 طرق تدرٌس عامة. -6
 تربٌة بٌئٌة. -7

 برامج الموهوبٌن . -1
 (1تدرٌب مٌدانً فً التربٌة الخاصة ) -2
 احصاء استداللً -3
 علم نفس الشخصٌة. -4
 مهارات التدرٌس. -5
 نظم تعلٌم مقارنة. -6
 اإلشارة .دورات تدرٌبٌة فً لغة  -7

 مستىي رابع

 الرتم االول الرتم الثبني

 القٌاس والتشخٌص فً التربٌة الخاصة. -1
 الخدمات المساندة فً التربٌة الخاصة. -2
 ارشاد وتوجٌه تربوي. -3
 تصمٌم التعلٌم. -4
 (.2تكنولوجٌا التعلم) -5
 علم اجتماع التعلٌم. -6
 (.2تربٌة عملٌة) -7
 سمٌنار ) بحث تخرج(. -8

 ارشاد الخواص. -1
 تعدٌل السلوك. -2
 توحد. -3
 قضاٌا ومشكالت . -4
 بحث تربوي. -5
 اختبارات ومقاٌٌس. -6
 صحة نفسٌة. -7
 طرق تدرٌس خاصة. -8
 (.1) تربٌة عملٌة -9



باإلضافة الى العدٌد من الدورات التدرٌبٌة والتيً تتخليل المسيتوٌات المختلفية فيً مجيال التخصيص والتيً 

 ٌب الطالب للتعامل مع فئات التربٌة الخاصة مثل :ٌتم فٌها تدر

 للتدرب على التعامل مع فئة المعاقٌن سمعٌا ) الصم , البكم(.دورات فً لغة اإلشارة :   -1

الصدم , ) للتددرب علدى التعامدل مدع فئدة المعداقٌن سدمعٌا  : دورات فً لغة الشيفا  و أبجيدة االصيابع  -2

 البكم(.

 المكفوفٌن(.التعامل مع فئة المعاقٌن بصرٌا )للتدرب على : للمبتدئٌن دورات فً اسلوب براٌل -3

للتدددرب علددى التعامددل مددع فئددة المعدداقٌن بصددرٌا  : دورات تدرٌبٌيية فييً اسييلوب براٌييل للمتقييدمٌن -4

 )المكفوفٌن(.

الصددم ) للتعامددل مددع المعدداقٌن سددمعٌا   :)االتصييال الكلييً(  دورات فييً لغيية الجسييد وتلمٌحييات الوجييه -5

 والبكم(.

 .للتعامل مع المعاقٌن بصرٌا  دورات فن الحركة :  -6

  للتدرب على مساعدة ذوي اضطرابات النطق واللغة . دورات فً اسلوب التخاطب :  -7

الموهدوبٌن ) واعداد البرامج لفئات التربٌة الخاصة المختلفدةدورات تدرٌبٌة فً القٌاس والتشخٌص  -8

وغٌرها مدن , ضطرابات السلوكٌة , اضطرابات النطق والكالم ...الخ (, صعوبات التعلم , المعاقٌن اال

 الدورات التأهٌلٌة.

 أعضبء هيئة التدريس ومسبعديهم يف قسم الرتبية اخلبصة 

 التخصص الدقٌق الدرجة العلمٌة االسم

 صعوبات تعلم أستاذ د/ خدٌجة أحمد أحمد السٌاغً

 اعاقة سمعٌة أستاذ مشارك د/ صادق عبده سٌف المخالفً

 توحد أستاذ مساعد د/ عبده سعٌد الصنعانً

 موهبة أستاذ مساعد د/ افتخار أحمد عبد الرحمن الشمٌري

 موهبة أستاذ مساعد د/ ٌاسمٌن علً ناصر الرسمً

 موهبة أستاذ مساعد د/ جمهور ناجً الحمٌدي

 اعاقة حركٌة مدرس مساعد أ/ فؤاد عبد هللا سٌف العٌسوي

 اضطرابات النطق والكالم مدرس مساعد أ/ سمٌة مهٌوب غالب البركانً

 اعاقة عقلٌة مدرس مساعد أ/ نوال ٌاسٌن محمد أحمد

 تعدٌل سلوك معٌد أ/ الفاء فٌصل عبد هللا القباطً

 اضطرابات النطق والكالم معٌد أ/ حنان مهٌوب لطف

 الحاالت المزدوجة فً التربٌة الخاصة معٌد أ/ سمٌة محمد عبده مقبل الحسٌنً

 اعاقة بصرٌة معٌد أ/ وفاء سلطان عبد العزٌز

 اضطرابات السلوك معٌد أ/ شٌماء عبد هللا الحبٌب

 


