
 لبرنامج الماجستير في التربية الخاصة مسار االمتحان الشاملالخطة الدراسية 

 ( ساعة معتمدة24أ.متطلبات التخصص اإلجبارية وعددها )  : ساعة معتمدة موزعة على التالية 33عدد الساعات المعتمدة: 

  

 ( ساعات معتمدة9ب.متطلبات التخصص االختيارية وعددها )

الساعات  Course Title اسـم المـادة المادةرقم 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

  Specific Learning Disabilities 3 المحددة صعوبات التعلم 0806787

  Seminar in Physical and Health Impairments 3 حلقة دراسية في اإلعاقات الجسمية والصحية 0806789

  Seminar in Mental Retardation 3 في اإلعاقة العقلية  دراسية حلقة 0806790

  Sensory Impairments 3 اإلعاقات الحسية 0806791

  Autism  3 التوحد 0806793

  Seminar in Emotional Disturbance 3 حلقة دراسية في االضطرابات السلوكية  806794

  Giftedness  3 اإلبداع الموهبة و  0806784

 

وز المتطلبات االستدراكية للطبلة الحاصلين على درجة البكالوريوس في غير تخصص التربية الخاصة و التي تحدد من قبل القسم و بحيث ال تتجا ج.

 ساعات معتمدة* 9

 

 

 الثاني من تاريخ قبول الطالب في البرنامج * يجب أن يتم استكمال المتطلبات االستدراكية خالل الفصل األول و

 

 

 

 

 

 

 

الساعات  Course Title اسـم المـادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  Research Design  And its Statistical   3 واساليبة اإلحصائية   تصميم البحث 0809710

 Programs for Teaching Students  with برامج تدريس الطلبة ذوي االحتياجات التربوية الخاصة  0806781

Special educational needs  

3  

مناهج واستراتيجيات تدريس ذوي االحتياجات التربوية  0806782

 الخاصة 

Curricula and Strategies  for teaching  

Students with  Dis abilities  

3  

 Applications on Assessment and Evaluation in تطبيقات في القياس والتقييم في التربية الخاصة  0806783

Special Education  

3  

 Advanced Seminar in Contemporary Special المعاصرة حلقة دراسية متقدمة في التربية الخاصة 5786080

Education 

3  

  Practicum in Special Education  3 تطبيقات ميدانية في التربية الخاصة  0806786

 Applied  Behavior Analysis  in Special التحليل السلوكي التطبيقي في التربية الخاصة  0806788

Education  

3  

اإلرشاد و إعادة التأهيل لألفراد ذوي الحاجات الخاصة  0806792

 وأسرهم

Counseling and Rehabilitation for Individuals 

with Special Needs and their families  

3  

الساعات  Course Title اسـم المـادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  Introduction to Special Education  3 مدخل إلى التربية الخاصة   0806151

  Behavior Modification   3 تعديل السلوك  0805301

   Evaluation and Diagnosis in  Special  القياس والتشخيص في التربية الخاصة  0806360

Education 

3 0805151 



 

 لبرنامج الماجستير في التربية الخاصة مسار الرسالة الخطة الدراسية 

 ساعة معتمدة موزعة على التالية 33عدد الساعات المعتمدة: 

 ( ساعة معتمدة 18أ.متطلبات التخصص اإلجبارية وعددها )  

الساعات  Course Title اسـم المـادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  Research Design  And its Statistical   3 واساليبة اإلحصائية  تصميم البحث 0809710

 Programs for Teaching Students  with برامج تدريس الطلبة ذوي االحتياجات التربوية الخاصة  0806781

Special educational needs  

3  

مناهج واستراتيجيات تدريس ذوي االحتياجات التربوية  0806782

 الخاصة 

Curricula and Strategies  for teaching  Students 

with  Disabilities  

3  

 Applications on Assessment and Evaluation in تطبيقات في القياس والتقييم في التربية الخاصة  0806783

Special Education  

3  

  Practicum in Special Education  3 تطبيقات ميدانية في التربية الخاصة  0806786

  Applied  Behavior Analysis  in Special Education  3 التحليل السلوكي التطبيقي في التربية الخاصة  0806788

 

 

 ( ساعات 6ب.متطلبات التخصص االختيارية وعددها )

الساعات  Course Title اسـم المـادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  Giftedness  3 اإلبداع الموهبة و  0806784

  Advanced Seminar in Contemporary Special Education 3 المعاصرة حلقة دراسية متقدمة في التربية الخاصة 5786080

  Specific Learning Disabilities 3 المحددة صعوبات التعلم 0806787

  Seminar in Physical and Health Impairments 3 حلقة دراسية في اإلعاقات الجسمية والصحية 0806789

  Seminar in Mental Retardation 3 في اإلعاقة العقلية  دراسية حلقة 0806790

  Sensory Impairments 3 اإلعاقات الحسية  0806791

اإلرشااااد و إعاااادة التأهيااال لألفاااراد ذوي الحاجاااات الخاصاااة  0806792

 وأسرهم 

Counseling and Rehabilitation for Individuals with Special 

Needs 

3  

  Autism 3 التوحد 0806793

  Seminar in Emotional Disturbance 3 حلقة دراسية في االضطرابات السلوكية  806794

 

 ساعات معتمدة للرسالة  9ج. 

 

الساعات  Course Title اسـم المـادة رقم المادة

 المعتمدة
 المتطلب السابق

  Master  thesis 3   رسالة 0806706

  Master  thesis 6  رسالة  0806707

  Master  thesis 9  رسالة   0806708

 

سااعات  9البكاالوريوس فاي غيار تخصاص التربياة الخاصاة و التاي تحادد مان قبال القسام و بحياث ال تتجااوز د. المتطلبات االستدراكية للطبلاة الحاصالين علاى درجاة 

 معتمدة*

 

الساعات  Course Title اسـم المـادة رقم المادة

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

  Introduction to Special Education  3 مدخل إلى التربية الخاصة   0806151

  Behavior Modification   3 تعديل السلوك  0805301

 Evaluation and Diagnosis in  Special   Education 3 0805151  القياس والتشخيص في التربية الخاصة  0806360

 

 * يجب أن يتم استكمال المتطلبات االستدراكية خالل الفصل األول و الثاني من تاريخ قبول الطالب في البرنامج 

 

 

 

 


