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 كلمة رئيس القسم : ق

 بسم هللا و الصالة و السالم علي سيدنا محمد  

 الصفحة                                                املحتوى 

 3 القسم  رئيس   كلمة

 4 نبذة عن القسم

            4 رؤية القسم

 4 رسالة القسم

 5 أهداف القسم

 6 مواصفات الخريج 

 6 بالقسم  التدريس  هيئة  أعضاء

 7 التربية الخاصة  لقسم   الدراسية   املقررات

 8 التربية الخاصة    قسم   لبرنامج الدراسية  الخطة

 11 والقياس   التقويم 

 13 التخرج  مشروع

 14 االكاديمي   االشراف  

 15 واالمتحانات  والدراسة  التسجيل  نظام

 18 التأديبية   والعقوبات  املخالفات

 19 التربية الخاصة   قسم  ملقررات  املصغر   التوصيف

 25 ( التربوية ) متطلبات الكليةللمقررات   املصغر   التوصيف

 27 ( للمقررات العامة )متطلبات الجامعة املصغر   التوصيف

 29 خدمات الدعم التعليمية 



 

 

 

 أما بعد  ... 

املوجودة   األقسام  الخاصة احدي  التربية  املجتمع يعد قسم  احتياج  نتيجة  القسم  أنش ي هذا  قد  و  بكلية التربية 

لفئة من املعلمين املؤهلين نظريا و عمليا تهتم بشريحة مهمة من شرائح املجتمع و هم ذوي االحتياجات الخاصة ، و 

رة على تتنوع أهداف قسم التربية الخاصة من أعداد كوادر تربوية مؤهلة للعمل في مجال التربية الخاصة تكون قاد

تقديم الخدمات التربوية و التعليمية ، كذلك تزويد الطالب باملهارات و الخبرات التطبيقية الالزمة للعمل مع هذه 

، و تطوير أساليب األداء التعليمي من خالل البحث العلمي الستحداث أساليب و مناهج و طرق تدريسية   الفئة 

 أكثر كفاءة . 

   : نبذة عن القسم 

الجامعة        من مسؤوليات   
ً
استحداث قسم   اتجاه انطالقا ثم  الخاصة بصفة خاصة  االحتياجات  تقدمه لذوي  املجتمع عامة وما 

م ، والبدء في تقديم برامجه وخططه التربوية ليصبح أحد أقسام كلية التربية في   2008  –  2007التربية الخاصة في العام الجامعي  

 هذه الجامعة .

كوادر بشرية مدربة وقادرة على تأهيل وتربية وتعليم وتدريب األطفال    أنش ئ إلعدادام التربوية املتخصصة والتي  و هو أحد األقس      

وذلك ضمن التوجه العاملي لحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص بين جميع األفراد في التعليم والعمل،   الخاصة؛من ذوي االحتياجات  

خاصة ونحن في عصر    حولنا،ي هذا التخصص حتى نستطيع مواكبة التغييرات من  كما يأمل القسم من متابعة كل ما هو حديث ف

التربية   مجال  في  ملفت  تقدم  اه  الخاصة.يشهد  رفع  من  أهدافه  طالبم  التربية    القسم  مستوى  مجال  والنهوض   الحاصة،في 

في   به، وخدمة باقي األقسام بما يتالءم مع متطلباتهم  ، يمنح الطالب الدارس به درجة املقررات املشتركةباملستوى العلمي والرقي 

وحدة ) متضمنة عدد من مقررات التخصصية و املقررات العامة  وكذلك بعض املقررات      133بعد اجتيازه    التربيةفي    الليسانس

، وتطوير تخصص التربية الحاصةس(، ويطمح لفتح املجال للدراسات العليا في  هل الطالب للعمل في مجال التدريالتربوية التي تؤ 

 .البحث العلمي في هذا املجال وخدمة املجتمع والبيئة

 

 : رؤية القسم 

 مجال تصميم وتنفيذ البرامج واألنشطة في    ذات كفاءة  تحقيق مخرجات والتميز فيالريادة إلى  تربية الخاصة  يطمح قسم ال   

 محليا واقليميا.   التدريبية والتعليمية والتأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة

 

 

 القسم:   رسالة 
 

وتعليم وتدريب تأهيل   وقادرة على إلعداد كوادر بشرية مدربة    بكلية التربية طرابلس والتي أنشئتأحد األقسام التربوية املتخصصة     

االحتياجات    األشخاص وذلك ضمنذوي  اإلنسان    الخاصة  لحقوق  العاملي  الفرصالتوجه  التعليم   وتكافؤ  في  األفراد  جميع  بين 

 واملاجستير والدكتوراه. كما يأمل القسم في فتح برنامج للدراسات العليا يشمل الدبلوم في التربية الخاصة   والعمل.



 

 

 

 

 أهداف القسم: 

 

 تتعدد وتتنوع أهداف قسم التربية الخاصة وذلك على النحو التالي:        

والتعليمية   .1 التربوية  الخدمات  تقديم  على  قادرة  تكون  الخاصة  التربية  مجـال  في  للعمل  مؤهلة  تربوية  كوادر  إعداد 

 والتأهيلية والتدريبية.         

 ية الالزمــة للعمل مـع هـذه الفئـة في مختلف البيئات التعليمية.تـزويـد الطـالب والطالبات باملهـارات والخبرات التطبيق .2

 

وكذلك املساهمة في تقـديم الحلول العلمية للمشكالت   الخبرات،بمؤسـسات املجتمع وذلك مـن خـالل تبادل    قسم ربط ال .3

 في املجتمع.   ذوي االحتياجات الخاصةالتي يواجهها  

 تطـويـر أساليب األداء التعليمي مـن خــالل البحث العلمي الستحـداث أساليب ومناهـج وطرق تدريسية أكثر كفاءة.  .4

أنشاء املعامل التي تخـدم هـذا التخصص والقيام بـزيـارات ميدانية متكررة للمعاهـد واملراكز والـدور االجتماعية الحكـومية   .5

ـن هـذه الفئة الخـاصة مـن موهوبين ومعوقين وخالفهم عن قرب والخروج بتصورات  واألهلية التي تضم شرائـح مختلفة م

 وثيقة عنهم. 

 تقـديـم االستشارات التربوية والعلمية والتعاون مع املؤسـسات االجتماعية التي تعنى باألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.  .6

 .ملجتمعاو  كليةللقسم وال االنتماء روح تعزز  عمل وعالقات بيئة وجود  على العمل .7

 . قسمترسيخ ونشر اسس ومفاهيم وممارسات الجودة بين كل منتسبي ال .8

القدرات املعرفية   االستفادة القصوى من اإلمكانيات التي وفرتها الوسائل التقنية الحديثة وتكنولوجيا املعلومات لتنمية .9

 مجال التربية الخاصة.  والبحثية في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الخريج   مواصفات 

 

 تربية الخاصة.عة ومهارات عالية في مجال اليتمتع بمعارف واسأن   .1

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في املجال التربوي.  .2



 

 

 .التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةمجال    فيوالتطوير  أن يكون له قدرات على اإلبداع  .3

 . واملستحدثةأن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة   .4

 أن يتمتع بمهارات بحثية تمكنه من استكمال دراسته العليا التخصصية مستقبال. .5

 .والعمل كفريق اإلقناع    والتواصل وقوة الحوار أن يتحلى بالقدرة على   .6

 ع.أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتم .7

 أن يحترم أخالقيات املهنة. .8

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 : التربية الخاصة قسمأعضاء هيئة التدريس ب

 

 أوال: أعضاء هيئة التدريس القارين 
 التخصص  الدرجة االكاديمية  الدرجة العلمية  االسم  ر.م

 أصول التربية  محاضر  دكتوراه الطبيب نجاح عبد املجيد خليفة  .1

 علم االجتماع التربوي  شاركأستاذ م دكتوراه  حبيله محمد عمر عطي .2

 تربية بدنية  أستاذ مشارك دكتوراه  الذويبي علي إبراهيم أبوزيد  .3

 مناهج وطرق التدريس  محاضر دكتوراه سالم عمار أبو رواي مفتاح .4

 إدارة تربوية  أستاذ مساعد  دكتوراه  قدمور غريبي سكينة البشير  .5

 صحة نفسية  أستاذ مساعد  دكتوراه نجاح محمد عبد الجليل محمد  .6

 إدارة تعليمية وتخطيط تربوي  محاضر  دكتوراه  منال عمر ساس ي مادي  . 7

 علم النفس التربوي  محاضر  دكتوراه  شعبان محمد املقرحي فاطمة  .8

 علم النفس التربوي  أستاذ مساعد  ماجستير عثمان مصطفى  فاطمة محمد  .9

 خدمة اجتماعية  مساعد محاضر  ماجستير حسين ربيعة حسين أحمد  .10

 أصول تربية  مساعد محاضر  ماجستير الزوامعبد السالم سعاد سالم  .11

 خدمة اجتماعية  مساعد محاضر  ماجستير الحاج نجاة خليل ميالد  .12

 علم النفس العيادي مساعد محاضر  ماجستير  خلود احمد عياد قربيع  .13

 الموفدين للدراسة في الداخل ثانيا: أعضاء هيئة التدريس 

 مناهج وطرق التدريس  محاضر   ماجستير زهرة أبو بكر محمد الحمال  .1

 ثالثا: المعيدون 

 التربية الخاصة ــــــ  معيد أميرة علي رجب الدعدوش  .1

 ايفاد بالداخل ماجستير معيد المجبريفاطمة محمد عمر  .2
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 دليل قسم تربية خاصة

 

 لقسم التربية الخاصة:  راسيةدالمقررات ال
 

 التربية الخاصة  قسم
الوحد  المقرر  اسم الرمز  ت

 ات
  عدد المقرر متطلبات

  الساعات
 النظري

  عدد
الساع
 ات

العمل 
 ي

Course Name 

1 
 - 2 مدخل إلى التربية الخاصة 100ت خ

  
2  

Introduction to Special 
Education 
 

 101ت خ 2
مدخل الممارسة الخدمة 

 االجتماعية 
2 - 

  2 1 
Introduction to Social 
Service Practice 

   102ت خ  3
 - 2 تربية صحية مدرسية 

  2  
School Health  
Education 

 Music Education 1 1   100ت خ  2 تربية موسيقية    104ت خ  4

 Hearing Impairment  2   100ت خ  2 إعاقة سمعية    105ت خ  5

 Visual  Impairment  2   - 2 إعاقة بصرية    106ت خ 6

107ت خ  7  إعاقة جسمية وصحية    
2 

 100ت خ 
  2  

Physical and Health 
Disability 

108ت خ  8  
مفاهيم ومصطلحات في 

 التربية الخاصة 
2 

  100ت ن 
ت خ 
100 

 2  
Concepts and Terms in 
Special Education 

109ت خ  9  2 تربية فنية وظيفية  
 

  1 1 
Functional Art 
Education 

1
110ت خ  0  

ممارسة اجتماعية لذوي 
 اإلعاقة  

2 
 100ت خ 

  

2  
Social Practice for 
Individuals with Special 
Needs 

1
1 

 إعاقة عقلية   200ت خ 
2 

  100ت ن 
ت خ 
100 

 
2  

Mental Disability 

1
2 

   201ت خ 
 رعاية موهوبين 

 

2 
- 

  
2  

Care about the Gifted 
and Talented 

1
3 

202ت خ   سيكولوجية اللعب  
2 

 101ت خ 
  

2  
Psychology of Play 

1
4 

 
 

   203ت خ 

 

 توجيه وارشاد نفسي 
 

2 

   105ت خ 

ت خ 
106 

ت خ 
107 2  

Psychological Guidance 
and Counseling 

1
5 

   204ت خ 
مهارات تأهيلية للفئات 

 الخاصة 

2 
   105ت خ 

ت خ 
106 

ت خ 
107 1 1 

Rehabilitation Skills for 
Individuals with Special 
Needs 

1
6 

205ت خ   

 

 صعوبات التعلم  

 

2 
  100ت ن 

ت ن 
203 

 

2  
Learning Disabilities for 
the Individuals with 
Special Needs 

1
7 

 
   206ت خ 

 

 اضطرابات سلوكية 
2 

  100ت ن 
ت ن 
203 

 
2  

Behavioral Disturbance 

1
8 

207ت خ   
مهارات تواصل لذوي  

 االحتياجات الخاصة 

4 
 110ت خ 

  

2 2 
Communication Skills 
for the Individuals with 
Special Needs 

1
9 

 
   208ت خ 

 

 لغة إشارة والتخاطب  
2 

  201ت ن 
ت خ 
200 

 
1  

Sign Language 

2
0 

209ت خ   إدارة مؤسسات اجتماعية   
2 

  200ت ن 
ت خ 
203 

 
2  

Social Institutions 
Management 

2
1 

 تربية بدنية خاصة 210ت خ 
2 

   110ت خ 
ت خ 
204 

 
1 1 

Special Physical 
Education 
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2
2 

 
   211ت خ 

 

فروق فردية لذوي 

 االحتياجات الخاصة 
2 

 110ت خ 

ت خ 
204 

 

2  

Individualistic 

Differences among the 

Individuals with Special 

Needs 

2
3 

   300ت خ 
قوانين وتشريعات لذوي  

 االحتياجات الخاصة 

2 
  200ت ن 

ت خ 
209 

 

2  
Laws and Legislations 
for the Individuals with 
Special Needs 

2
4 

301ت خ   
تصميم برامج لذوي 
 االحتياجات الخاصة 

3 
 211ت خ 

  

2 1 
Program designing for 
the Individuals with 
Special Needs 

2
5 

 تعديل سلوك    302ت خ 
2 

 206ت خ 
  

2  
Behavior Adjustment 
(Correction) 

2
6 

 علم النفس الفسيولوجي     303ت خ
2 

 211ت خ 
  

2  
Physiological 
Psychology 

2
7 

   304ت خ 
اختبارات ومقاييس التربية  

 الخاصة 

2 
 211ت خ 

  

1 1 
Tests and 
Measurements in 
Special Education 

2
8 

 اضطرابات النطق والكالم    305ت خ 
2 

 303ت خ 
 

 2  
Speech Disorder 

2
9 

 نظريات الشخصية    306ت خ 
2 

 211ت خ 
 

 2  
Personality Theories 

3
0 

   307ت خ 

 
 طرائق تدريس خاصة  

 202ت ن  2

 303ت ن 

 
 1  

Special Teaching 
Methods 

3
1 

 اختبارات نفسية    308ت خ 
2 

 401ت ن 
  -  

Psychological Testing 

3
2 

 معمل في التربية الخاصة    309ت خ 
2 

 304ت خ 
  2  

Special Education Lab 

3
3 

 تدخل مبكر    400ت خ 
  207ت خ  2

 303ت خ 

  2  
Early Intervention 

3
4 

401ت خ   
علم النفس العيادي )  

 اإلكلينيكي (

4 
  401ت ن 

ت خ 
304  2 2 

Clinical Psychology 

3
5 

 تطبيقات تدريسية     402ت خ 
4 

   301ت خ 
ت خ 
307  - 4 

Teaching Applications 

3
6 

 مشروع تخرج   403ت خ 
وإنجاز  301ت ن  4

% من مواد  75

 لتخصص 

 
 4 

Graduation Project 
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 دليل قسم تربية خاصة

 لتربية الخاصة: الخطة الدراسية لبرنامج ا 

 

 2008 تاريخ تأسيس القسم التربية / طرابلس  الكلية 

  تاريخ تأسيس الشعبة التربية الخاصة  القسم 

 ليسانس اسم البرنامج  عام  الشعبة 

عدد الوحدات   اربعة سنوات مدة الدراسة

 املعتمدة 

 وحدة دراسية  36

 
 
 
 
 

 

ي
س

را
لد

 ا
صل

لف
ا

 

رر 
مق

 ال
مز

ر
 

 اســـم الـمـقـرر 

ت 
دا

ح
لو

 ا
دد

ع
ت 

عا
سا

 ال
دد

ع
 

توزيع  
 الساعات 

رر
مق

 ال
ع
نو

 

 المتطلبات
 السابقة

ت 
دا
ح
لو

 ا
ع
مو

ج
م

ت  
را

ض
حا

لم
ا

 

ت 
نا
ري

تم
ال

 

ي
مل

لع
ا

 

ول
أل
 ا
صل

لف
ا

 
ف

ري
خ

 

SE 100 اليوجد                      2 2 مدخل إلى التربية الخاصة 

 

SE 101   مدخل لممارسة الخدمة
    2 2 االجتماعية

  

SE 102  2 2 تربية صحية مدرسية      

SE 104   1  1 2 2 تربية موسيقية   

EPSY 
100 

    2 2 علم النفس العام 
 

 

EPSY 
101 

    2 2 أصول  التربية 
 

 

 CS100  عامة)جامعي(   - 2 2 2 1حاسوب -  

 AR101  عامة)جامعي(   - 2 2 2 1دراسات إسالمية -  

 AR103  عامة)جامعي(   - 2 2 2 1لغة عربية -  

 EN100  عامة)جامعي(   - 2 2 2 1لغة انجليزية -  

ي 
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 
 

ع
بي
ر

 

SE 105 100ت خ      2 2 إعاقة سمعية 

 

SE 106  2 2 إعاقة بصرية    
 100ت خ  

SE 107  100ت خ      2 2 إعاقة جسمية وصحية 

SE 108  مفاهيم ومصطلحات في التربية
    2 2 الخاصة

 

 100ت خ  100ت ن 

SE 109  1  1 2 2 تربية فنية وظيفية 
 

 104ت خ  
SE 110  2 2 ممارسة اجتماعية لذوي اإلعاقة    

 
 101ت خ 

CS101  1حاسوب  عامة   2 2 2 2حاسوب  

 EPsy201  أصول التربية  تربوي)داعم(    2 2 2 طرق التدريس العامة  

 EPsy203 علم النفس العام  تربوي)داعم(    2 2 2 علم النفس االرتقائي  

 EN101 1لغة انجليزية  عامة)جامعي(    2 2 2 2لغة انجليزية   

 AR102  1دراسات قرآنية  عامة   2 2 2 2دراسات قرآنية   

 AR104  1لغة عربية  عامة   2 2 2 2لغة عربية   

 SE 200 2  2 إعاقة عقلية -  

 
  106ت خ  105ت خ 

  107ت خ 

SE 201  106ت خ  105ت خ      2 2 رعاية الموهوبين والمبدعين  
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 107ت خ 

SE 202  2 2 علم نفس اللعب    
 

 203ت ن  100ت ن 
SE 203 2 2 توجيه وإرشاد نفسي    

 
 203ت ن  100ت ن 

SE 204 1  1 2 2 مهارات تأهيلية للفئات الخاصة 
 

 110ت خ 

 3لغة عربية  
2 2 2 -  

 عامة)جامعي( 
2لغة عربية   

 EPsy2  أسس مناهج 
2 2 2 -  

 تربوي)داعم( 
التربية  أصول   

 EPsy200 علم النفس التربوي 
2 2 2 -  

 تربوي)داعم( 
  علم النفس العام 

        
   

        
   

ع 
اب
لر

 ا
صل

لف
ا

 
 

ع
بي
ر

 

SE 205   2 صعوبات التعلم     
 

  200ت خ  201ت ن 

SE 206 2 اضطرابات سلوكية     
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 التقويم والقياس: 
 

 طرق التقييم  (1

 مالحظات  النسبة املئوية  )األسبوع(   تاريخ التقييم طرق التقييم ت

 + عملي تحريري  % 25 االسبوع الخامس  األول   امتحان نصفي 1

 + عملي تحريري  % 25 االسبوع العاشر تحان نصفي ثانيام 2

 + عملي تحريري  % 50 نهاية الفصل  نهائيامتحان   3

  % 100 درجة 100 املجموع              

)    ائي على حس ي طبيعة املقرر من حيث مالحظات :  توزع درجة التقييم األول و الثاني و النه

 التحريري ، الشفوي، واجبات ، عملي( 
 

 جدول التقييم:  (2

 )التقييم(  تاريخ أسلوب التقييم  رقم التقييم

 االسبوع الخامس  + عملي  تحريري  التقييم األول 

 االسبوع العاشر + عملي تحريري  التقييم الثاني

 نهاية االسبوع + عملي تحريري  التقييم النهائي

  

 

 

 
 نظـام التقييم والتقويم:   (3

يجـــب علـــى الطالـــب متابعـــة دروســـه النظريـــة والعمليـــة وال يحـــق لـــه دخـــول االمتحـــان النهـــائي فـــي أي مـــادة   •

ــى   ــه ف هــــا علـ ــد نســــبة ييابـ ــادة وال يعفــــج مــــن    25تزيـ ــائي لتلــــك املـ ــي  االمتحــــان النهـ ــة صــــفر فـ % ويعطــــج درجـ

 احتسابها في معدله.
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 تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراس ي. •

ريس بمتابعــة ييــاب الطــالب كــل حســب تخصصــه، وتطبــق عقوبــة الغيــاب بعــد  يقــوم عضــو هيئــة التــد •

 اعتمادها من القسم املختص ومجلس الكلية.

يــتم تقــدير تحصــيل الطالــب فــي كــل مقــرر وفــق الدســب املئويــة والتقــديرات التاليــة علــى أن تقــرب كســور   •

 .درجة النهائية إلى أقرب عدد صحيحال

 التقدير  الدسب املئوية أو الرمز  ر.م 

 ممتاز % فأكثر 85من  1

  % 85% إلى أقل من  75من  2
ً
 جيد جدا

 جيد  % 75% إلى أقل من  65من  3

 مقبول  % 65% إلى أقل من  50من  4

 ضعيف % 50% إلى أقل من  35من  5

  %  35أقل من  6
ً
 ضعيف جدا

 في املقرر الدراس ي إذا تحصل على نسبة   •
ً
 % من مجموع درجاته في املادة.  50يعد الطالب ناجحا

يــتم تقيــيم الطــالب فــي كــل مقــرر دراســ ي علــى حــدة، وتحســب الدرجــة النهائيــة علــى أســاس أعمــال الســنة   •

 %.  60% ودرجة االمتحان النهائي بدسبة  40بدسبة  

ــــيم وت ـــــحيح أوراق ا • ــــادة تقيـ ــــتاذ املـ ــــولى أسـ ــــة  يتـ ــــم الدراسـ ــــة لقسـ ــــادة أوراق اإلجابـ ــــه إعـ ــــات وعليـ المتحانـ

واالمتحانــــات بالكليــــة م ــــحوبة بد ــــخة وانــــحة مــــن أعمــــال الســــنة ودرجــــات نهايــــة الفصــــل وال يجــــوز  

 إتالف أوراق اإلجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج.  

ن بدايتــه، كمــا ال يســمح  ال يســمح للطالــب بــدخول االمتحــان النهــائي بعــد م ــ ي خمــس عشــرة  دقيقــة  مــ •

 بالخروج من االمتحان قبل م  ي نصف الوقت من بدايته.

ـــــة • ـــــات النهائيـ ـــــنة واالمتحانـ ـــــال السـ ـــــاملة ألعمـ ـــــات شـ ـــــائج االمتحانـ ـــــرر نتـ ـــــتاذ املقـ ـــــلم أسـ ـــــرئيس    يسـ ـــــم  لـ القسـ

 املختص، وذلك خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر.

 التغيب عن االمتحان: (4

االمتحـان النهـائي أليـة مـادة  يعطـج درجـة صـفر فـي ذلـك االمتحـان علـى إن يعـاد لـه االمتحـان  إذا تغيب الطالب عـن  

 في حالة الغياب لظروف قاهرة وبقرار من مجلس الكلية بناء على توصية من القسم املختص.

 مراجعة النتائج: (5

 هــا علــى أال تزيــد  يجــوز للطالــب التقــدم بطلــب املراجعــة املوضــوعية ألوراق إجابتــه فــي املــواد التــي رســب ف •

 عن مادتين وفق اإلجراءات والضوابط التالية:ـ

ــبوعين مـــن إعـــالن   • ــد عـــن أسـ ــة واالمتحانـــات خـــالل مـــدة ال تزيـ ــى قســـم الدراسـ أن يقـــدم طلـــب املراجعـــة إلـ

 النتيجة النهائية.

ــة   • ــكيل لجنـ ــات تشـ ــة واالمتحانـ ــم الدراسـ ــراح مـــن قسـ ــى اقتـ ــاء علـ ــه بنـ ــن ينـــوب عنـ ــة أو مـ ــد الكليـ يتـــولى عميـ

جعــة مــن ثالثــة أعضــاء مــن هيئــة التــدريس علــى األقــل، وال يشــترة أن يكــون أســتاذ املــادة مــن بيــنهم  املرا

 حسب الالئحة العامة.
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ــارب أو أوراق   ــن بحـــوث وتجـ ــه مـ ــا يطلـــب منـ ــة وأداء مـ ــرات والـــدروس العلميـ ــة املحاضـ ــزام بمتابعـ علـــى الطالـــب االلتـ

 عمل.

 :حضور االختبارات واالمتحانات (6

 االختبارات الدورية واالمتحان النهائي للمقرر امل جل به في كل فصل والتقيد بما يلي:على كل طالب حضور  

 اصطحاب بطاقة التعريف التي تونح أنه م جل في ذلك الفصل. •

ــن الكتابــــة أو   • ــو كانـــت خاليــــة مـ ــاب أو ورقــــة ولـ ــان اصــــطحاب أي كتـ ــى الطالــــب املتقـــدم لالمتحـ ــر علـ يحظـ

أستاذ املقرر كما يمنع اصـطحاب أو اسـتخدام الهواتـف املحمولـة  الحاسبات املبرمجة عدا ما يسمح به  

 داخل مكان االمتحان.

 يحظر على الطالب التحدث أثناء االمتحانات أو القيام بأي عمل من شأنه اإلخالل بنظام االمتحانات. •

ـــــ • ــــة االمتحانـ ــــة أو لجنـ ــــادرة مـــــن الكليـ ـــــة والصـ ــــات واملراقبـ ــــير االمتحانـ ــــة لسـ ــــات املنظمـ ــــد بالتعليمـ ات  التقيـ

 واملراقبة واملراقبين بقاعة االمتحانات، وكذلك مالحظات أستاذ املقرر.

 التقيد  بالتشريعات النافذة واملنظمة لسير الدراسة واالمتحانات الصادرة عن جهات االختصاص. •

 التربية العملية: 

التربية العملية في املنظومة،  وحدة دراسية، يقوم الطالب بتنزيل مقرر    130في الفصل الثامن أو بعد اتمام  

 ويتبع الخطوات التالية:

 يحق للطالب تنزيل مقرر التربية العملية مع مقررين على االكثر.    (1

موجود باملركز الذي يتم فيه اجراء التدريب يتم تعيين مشرف تخصص ي من القسم، مع مشرف   (2

 امليداني 

 ها التدريب العملي. ليجري ف تم اختيار املراكز حسب وجود الفئات الخاصة بها  ي (3

 يعلن عنها مدسق التربية العملية للكلية.فصل دراس ي متكامل  مدة التربية العملية   (4

التدريب العملي، إذا كان عند الطالب مقرر أو مقررين مع    راكز يحق للطالب يوم اجازة من م (5

 التربية العملية.  

 يتم تقييم الطالب كما هو مونح بالجدول التالي:  (6

 النسبة  الدرجة  املشرف

 % 30   30 املشرف داخل املركز  

 % 65   65 التخصص ي

 % 5 5 مدير املدرسة 

 %100 100 املجموع

يتم تقييم طالب التربية العملية باستخدام نموذج معد )نموذج االشراف التخصص ي، نموذج  (7

 االشراف التربوي، ونموذج تقييم مدير املدرسة للطالب( 

االطالع على دليل التربية العملية، ملعرفة كل ما يتعلق بنظام التربية العملية بالكلية،  على الطالب   (8

 من قوانين ولوائح وتعليمات. 

 

 مشروع التخرج: 
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ويقدمه للقسم كمقترح، ثم يجري عن املوضوع   تربية الخاصة (يختار الطالب موضوعا علميا )في مجال ال

بحثا علميا متتبعا لخطوات ومنهجية البحث العلمي ال حيح بما في ذلك تحديد املشكلة، جمع البيانات، 

تحليلها، فائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، ... الخ، و الغرض 

طالب على إجراء البحوث في مجاله عبر تطبيق الطالب ملفاهيم و مبادئ من مشروع التخرج هو تدريب ال

 درسها خالل الفصول الدراسية السابقة في القسم. 

 حيث يتبع الطالب الخطوات التالية: 

 يقوم الطالب باختيار مشرف ملشروعه حسب مقترح بحثة.    (1

 ملناقشته و املوافقة علية.يقدم الطالب مقترح البحث بالتعاون مع مشرفه ملجلس القسم   (2

مدة مشروع التخرج فصلين دراسيين ) مشروع مبدئي في الفصل السابع، مشروع نهائي ومناقشة  (3

 املشروع في الفصل الثامن(.

يشكل لجنة مناقشة املشروع من اعضاء هيئة التدريس، لتقييم املشروع، باستخدام نموذج تقييم  (4

 مشروع تخرج. 

 

 الاشراف الاكاديمي: 

يتم تسمية مشرف أكاديمي له، وهو أحد أعضاء هيئة التدريس    لتربية الخاصة  ت جيل الطالب لقسم ا  عند

 القارين بالقسم. 

 يقوم املشرف األكاديمي باملهام التالية: 

 االشراف على الطالب أكاديميا من الفصل األول إلى التخرج.  (1

 ت بالقسم. مساعدة الطالب على معرفة اللوائح و نظام الدراسة واالمتحانا (2

 ارشاد الطالب عند تنزيل املقررات الدراسية كل فصل دراس ي.  (3

 التوقيع على نماذج االسقاة واالضافة وايقاف القيد.  (4

 االحتفاظ بملف االكاديمي للطالب كامال، بمساعدة الطالب.  (5

يلتزم الطالب ب حب كشف الدرجات وورقة التنزيل للمقررات الدراسية لكل فصل وتسليمها  (6

 كاديمي. للمشرف اال

 

 

 

 نظام التسجيل والدراسة والامتحانات 
 

 بعض التعريفات المهمة: أولا:  

  :المقررات الدراسية

ـــــض   ــــة بعـ ــــا، وتكـــــون دراسـ ــــا بينهـ ــــي فيمـ ــــي املنه ـ ــــفة التـــــدرج العلمـ ــــا صـ ــــة ولهـ ــــلة ومتكاملـ ــــية متسلسـ املقـــــررات الدراسـ

 علـــى مقـــررات ســـابقة يتعـــين اجتيازهـــا بنجـــاح، وال يســـمح للطالـــب باالنتظـــام فـــي دراســـة  
ً
املقــررات معتمـــدة أساســـا

عل هــا املقـرر املــذكور، وتتـولى أقســام الكليــة  مقـرر مــا إال إذا اجتـاز بنجــاح املقــررات الدراسـية الســابقة التـي يعتمــد  
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ــداولها الدراســــية، ويســــتثنى مــــن ذلـــك بعــــض املــــواد بموافقــــة رئـــيس القســــم املخــــتص،   ــيح ذلــــك فــــي جـ وعميــــد  توضـ

 الكلية.

  الفصل الدراسي:
    

ً
الفصـل الدراسـ ي فصـالن رئيســيان وفصـل صـيفي واحـد إن وجــد، ومدتـه الزمنيـة ال تقـل عــن سـتة عشـر أســبوعا

 ضمنها فترة االختبارات النهائية.مداها املقررات الدراسية وتدخل من   تدرس على

  الوحدة الدراسية:
هــي املحاضـــرة النظريــة األســـبوعية التـــي ال تقــل مـــدتها عــن ســـتين دقيقـــة أو الــدرس العلمـــي أو امليــداني الـــذي ينفـــذ  

 بمحاضــرتين نظريتين.

  الإنذار العلمي:

 %.  50هو اإلشعار الذي يوجه إلى الطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنج وهو  

  درجة أعمال الفصل:

هــي الدرجــة املمنوحــة لاعمــال التــي تبــين التغيــر الــذي حــدث فــي مســتوى الطالــب خــالل الفصــل الدراســ ي وتشــمل:  

 ختبارات التحريرية، ويخطر الطالب بدرجته.االختبارات الشفهية أو العملية أو التقارير أو البحوث أو اال 

  الاختبار النهائي:

 اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.    

  الدرجة النهائية:

 إل ها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من مائة.
ً
 هي مجموع درجات أعمال الفصل مضافا

  :التقدير
 للدسبة املئوية أو الرمز األبجدي للدرجة التي حصل عل ها الطالب في أي مقرر.هو وصف  

  المعدل التراكمي:

هــــو خــــارج قســــمة مجمــــوع النقــــاة التــــي حصــــل عل هــــا الطالــــب علــــى مجمــــوع الوحــــدات التــــي درســــها منــــذ التحاقــــه  

 بالكلية على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

  التقدير العام:

 للطالب خالل فترة دراسته في الكلية.العلمي هو وصف مستوى التغير الذي حدث في  الجانب 

 

 

  السجل العلمي:

ــا   ــية برموزهـــا وأرقامهـ ــي الفصـــول الدراسـ ــي درســـها فـ ــمل املقـــررات التـ ــح ســـير الطالـــب الدراســـ ي، ويشـ هـــو بيـــان يونـ

وعدد وحداتها، والتقديرات، كما يونح املعدل العلمي، وبيان التقدير العام باإلضـافة إلـى املقـررات التـي عودلـت  

 للطالب املنتقل. 

 والقيد: : نظام التسجيل والقبول  نيا ثا

 شروط القبول:

 علــــى الشــــهادة الثانويــــة العامــــة أو أي شــــهادة أخــــرى تعادلهــــا حســــب الدســــبة املعتمــــدة   •
ً
أن يكـــون حاصــــال

 للقبول وأال يكون قد م  ى على حصوله على الشهادة أكثر من ثالث سنوات من  تاريخ التخرج.

 على متابعة الدراسة في تخصصه املريوب. •
ً
 صحيا

ً
 أن يكون قادرا

 املستندات األصلية املطلوبة التي تحددها إدارة الجامعة.تقديم  •

 أال يكون قد سبق فصله من الدراسة في الكليات أو الجامعات. •
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وللكليـة الحــق فــي تحديـد شــروة ومواصــفات معينـة للقبــول تتعلــق بالاخصـية أو إجــراء امتحــان قبــول   •

 شروة ومواصفات.  للمفاضلة بين املتقدمين مع مراعاة ما يجب أن يتوفر في املعلم من

 طرابلس وفقاً لما يلي:ـ -يجوز للطالب الانتقال إلى كلية التربية 

 من الكلية أو الجامعة املنقول منها ألي سبب كان. •
ً
 أال يكون الطالب مفصوال

ــى أن تكـــون   • ــررات علـ ــذه املقـ ــات هـ ــي درســـها ومحتويـ ــررات التـ ــمنة املقـ ــتندات املتضـ ــديم املسـ أن يلتـــزم بتقـ

 الكلية أو الجامعة املنتقل منها.معتمدة من  

 طرابلس. -يلتزم الطالب املنتقل بقضاء أربعة فصول دراسية للتخرج من كلية التربية •

• .
ً
 أو جزئيا

ً
 يجوز للكلية قبول املقررات التي سبق للطالب دراستها أو رفضها كليا

 موافقة مجلس الكلية.يجوز للطالب االنتقال من الكليات املناظرة أو األخرى بعد إجراء املعادلة و  •

ــته   • ــدة دراسـ ــة طـــوال مـ ــا إقامـــة اعتياديـ  بليبيـ
ً
ــين مقيمـــا ــر الليبيـ ــة مـــن ييـ ــدم للدراســـة بالكليـ أن يكـــون املتقـ

 للشروة املتعلقة باملؤهل الذي يريب في الحصول عليه.
ً
 بالكلية، ومستوفيا

بهــــا  مــــع األخــــذ فــــي  أن يلتــــزم الطــــالب  ييــــر الليبيــــين بــــدفع رســــوم نفقــــات الدراســــة وفــــق اللــــوائح املعمــــول   •

 االعتبار االتفاقيات املوقعة والنافذة بشأن املعاملة باملثل.

تدشـأ بالكليـة لجنــة علميـة مختصــة ملعادلـة مـؤهالت الطــالب املنتقلـين إل هــا، وعل هـا البـث فــي الطلبـات فــي   •

 أجل ال يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

 إجراءات التسجيل: 

صـال الطالـب بمشـرفه السـتطالع رأيـه واالسترشـاد بهديـه فيمـا اختـاره مـن مـواد، وعلـى  تبـدأ إجـراءات الت ـجيل بات

 ( واعتماده من املشرف ورئيس القسم.1الطالب أن يستكمل النموذج املعد لذلك )ويرمز له برقم:

 

 

 : التربية الخاصة ظام الانتقال من وإلى قسم  : ن ثالثا 

يقتصـر انتقــال الطــالب بالكليــة مــن قســم الخــر علــى الطــالب امل ــجلين بالفصــل األول والثــاني فقــط وملــرة واحــدة،  

 إال بعــد موافقــة القســمين املعنيــين  
ً
علــى أن يتقــدم الطالــب بطلــب كتــابي يحــدد أســباب االنتقــال، وال يعــد منقــوال

بدايــة الفصـــل الدراســ ي، وتحســب فتـــرة    عــن طريــق قســـم الدراســة واالمتحانــات، وفـــي مــدة أقصــاها أســـبوعان مــن

 الدراسة السابقة ضمن املدة الزمنية املحددة.  

 : قواعد التنزيل والاسقاط والاضافة للمقررات: رابعا 

  الحد الأعلى و الأدنى لوحدات التسجيل:

 عند الت جيل يراعى االتي:

دراســية كحــد أعلــى وال يقــل عــن  ( وحــدة  22يســمح للطالــب بالت ــجيل بمــا ال يزيــد عــن اثدتــين وعشــرين ) •

( وحـدة دراسـية بعـد موافقـة  25( وحدة دراسية كحد أدنج ويجوز رفع الحد األعلى إلـى )12اثنتي عشرة )

%، أو فــــي حالــــة الفصــــل الدراســــ ي  75القســــم العلمــــي املخــــتص ملــــن يكــــون متوســــطه التراكمــــي أعلــــى مــــن  

 األخير لتخرج الطالب.
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للطالب الت جيل في أقل من الحد األدنـج ألي فصـل دراسـ ي و ال  لظروف استثنائية يقبلها القسم يجوز   •

يحتسـب هـذا الفصـل مـن ضـمن مـدة الدراسـة املحـددة باملـادة، وكـذلك يجـوز للطالـب فـي الفصـل األخيـر  

 ت جيل ما تبقج له من وحدات وإن قلت عن الحد األدنج املسموح به.

 إسقاط المقررات:

مـوع وحــداتها عـن الحـد األدنــج أن يد ـحب فيمـا زاد عــن ذلـك الحــد  يجـوز للطالـب الــذي بـجل بمقـررات يزيــد مج  

بشــرة أن يحصــل علــى موافقــة األســتاذ املشــرف، وإدارة القســم العلمــي املخــتص وفــق النمــوذج املعــد لــذلك علــى  

 أن يتم اإلسقاة في موعد أقصاه أسبوع بعد إجراء االمتحان النصفي األول.

 الانقطاع عن الدراسة:   و : ايقاف القيد  خامسا 

   وقف القيد: 

يجوز للطالـب امل ـجل بالفصـل الدراسـ ي وقـف قيـده بمـا ال يتجـاوز فصـلين دراسـيين طيلـة فتـرة دراسـته  

 وفق النموذج املعد لذلك، وفق البرنامج الزمني املعتمد من الكلية وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.

 الكلية: الفصل من    ا: الانذار و دس سا 

 إنذار الطالب:

   -ينذر الطالب في الحاالت التالية:

 الدراس ي. ل  ب كان  مدة أربعة أسابيع في الفصإذا انقطع عن متابعة دراسته ألي سب      

 إذا تحصل على تقدير عام )ضعيف( بنهاية فصلين دراسيين.      

 فصل الطالب:

 يفصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية:     

 في نهاية أي فصلين دراسيين.     
ً
 إذا تحصل على معدل عام ضعيف جدا

 إذا انقطع عن الدراسة ملدة فصلين دراسيين دون عذر شرعي.     

 إذا استنفد الحد األقص ى ملدة الدراسة املقررة.      

 إذا ارتكب أحد األفعال املنصوص عل ها بالئحة الدراسة واالمتحانات وصدر بحقه قرار     

 .  تأديبي يق  ي بفصله           

 المخالفات العقوبات التأديبية 
 

 أولا: المخالفات التأديبية: 

 المخالفات التالية:لا يجوز للطالب ارتكاب 

 االعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطالب أو العاملين بالجامعة. •

 االعتداء على أموال الجامعة أو املرافق التابعة لها.   •

 اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات. •

 .ارتكاب أي سلوك مناف لاخالق •

 : واجراءات التأديب   ثانيا: العقوبات التأديبية 

 يتكون نظام الثواب للطالب من النقاة التالية:  : نظام الثواب  ( أ
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التأكيد على أهمية فتح قنوات التواصل مع الطالب لتوصيل صوتهم وشكواهم   •

 وتظلماتهم واحتياجاتهم ملسؤولي الكلية. 

التركيز على توفير خدمات الدعم التعليمية للطالب وبرنامج االرشاد االكاديمي،   •

 االهتمام ب حة الطالب من خالل االهتمام بعيادة الكلية و املقهى و املطعم. و 

للتعامل مع الطالب   آلية التأكيد على الحوافز املادية و املعنوية للطالب مثل توفير  •

 املتفوقين واملوهوبين و املبدعين.  

 يتم معاقبة الطالب عند قيامه باملخالفات االتية:    نظام العقاب:  (ب

 التخريب املتعمد للممتلكات الكلية وموجوداتها.  •

ممارسة العنف و الشروع فيه داخل الكلية ضد عضو هيئة التدريس أو زمالؤه   •

 الطالب.

 الغش أو محاولة التعدي على نظام سير الدراسة و االمتحانات بالكلية.   •

 املمارسات املخلة باالداب و االخالقيات العامة بالكلية.  •

ال يتم توقيع العقوبة على الطالب اال بعد االستماع الي اقواله ودفاعه بوجود    العقوبات:  ( ج

 ، و العقوبات هي: ولي امره امام لجنة التأديبية التي تشكل من قبل الكلية

 يحرم الطالب من دخول االمتحانات في بعض املقررات او كلها. •

 يحرم الطالب من الدراسة لفصل دراس ي أو أكثر.  •

يتم فصل الطالب نهائيا من الكلية في حالة تكرار احدي املخالفات املنصوص عل ها   •

 في نظام العقوبات وبشكل متعمد.

 التوصيف المصغر للمقررات 

 
   (: 100مدخل إلى التربية الخاصة ) ت خ 

تهـــــدف هـــــذه املـــــادة إلـــــى معرفـــــة مفهـــــوم التربيـــــة الخاصـــــة ، و التعريـــــف بالفئـــــات الغيـــــر عاديـــــة وهـــــي فئـــــات اإلعاقـــــة  

ــة )العقليــــة، البصــــرية، االنفعاليــــة، الســــمعية، الجســــدية، صــــعوبات الــــتعلم ، مشــــاكل النطــــق و الكــــالم(   املختلفـ

(.كما تهدف إلى معرفة التطور التاريخي لتطور تربية األطفـال الغيـر عـاديين، و معرفـة  وفئة )املتفوقين و املوهوبين

 أهم أسباب اإلعاقة و كيفية تاخيصها و تصديفها و البرامج و الخدمات التي تقدم لهم.

  (:101)أ ح مبادئ الإحصاء 

 توصيف هذه املادة يوجد ضمن توصيف مواد قسم الرياضيات.  

 (:101مدخل لممارسة الخدمة الاجتماعية )ت خ 

الهدف من هذه املادة هو التعرف علـى بدايـة الخدمـة االجتماعيـة ، و معرفـة فلسـفتها وأهـدافها، و مـدى ارتباطهـا  

 بالتربية الخاصة. كما تهدف إلى تنمية العديد من املهارات لدى الطالب. 

 (:102تربية صحية ومدرسية )ت خ 
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طفـال فـي سـن املدرسـة، و التعـرف علـى املقصـود  تهدف هذه املادة إلى التعـرف علـى الخـدمات ال ـحية املقدمـة لا 

بالتربية ال حية وما يتعلق بالعادات ال حية و سوء التغذيـة و العوامـل املرضـية ، ودور املؤسسـة التعليميـة فـي  

ـــا تهــــدف إلــــى إكســــاب الطالــــب مهــــارة تقــــديم اإلســــعافات األوليــــة و   التربيــــة ال ــــحية ، و الوقايــــة مــــن األمــــراض. كمـ

 التمريض الذاتي.

 (:104تربية موسيقية ) ت خ 

تهـــدف هـــذه املـــادة إلـــى تعريـــف املوســـيقج و معرفـــة عناصـــرها، كمـــا تهـــدف إلـــى معرفـــة أهميـــة املوســـيقج و دورهـــا فـــي  

تنميـة كافــة جوانــب شخصــية الطفــل مــن الناحيــة العقليــة، الجســمية، االجتماعيــة، والنفســية للطفــل العــادي و  

 دور املوسيقي كوسيلة عالجية لبعض الحاالت.  الطفل من ذوي االحتياجات الخاصة، و إدراك

 (:105إعاقة سمعية )ت خ 

ــها، و   ــة لهـــا، و طـــرق قياسـ ــباب املؤديـ ــة الســـمعية، و األسـ ــادة هـــي تعريـــف اإلعاقـ ــذه املـ ــي تتضـــمنها هـ املوضـــوعات التـ

ئـة ،  تاخيصها و خصائصها وطرق الوقاية منها. كمـا تونـح أثـر اإلعاقـة علـى مظـاهر النمـو، واحتياجـات هـذه الف

والتعــــرف علـــــى البـــــرامج والخـــــدمات الخاصـــــة التـــــي تفرضـــــها هـــــذه اإلعاقـــــة فـــــي مجـــــال التواصـــــل والـــــتعلم األكـــــاديمي  

 .والتكيف والتدريب املنهي

 

 

 (:106إعاقة بصرية )ت خ 

مصـطححاتها،  تهدف هذه املـادة إلـى التعـرف علـى حاسـة اإلبصـار و كيفيـة عملهـا، و مفهـوم اإلعاقـة البصـرية وأهـم  

وأســبابها، و تصــديفاتها، و طـــرق الوقايــة منهـــا ، و تحديــد أثرهـــا علــى النمـــو وأهميــة الرؤيـــة املتبقيــة. كمـــا تهــدف إلـــى  

ــــة(   ــــية، واالجتماعيـ ــــة، النفسـ ــــرامج )التربويـ ــــاليب التـــــدريس والبـ ــــم أسـ  ، وأهـ
ً
ــــريا ــــاقين بصـ ــــات املعـ ــــى حاجـ التعـــــرف علـ

 وبرامج التدخل املبكر.

 (:107خ  إعاقة جسمية و صحية )ت

ــبابها،  والتعــــرف علــــى   ــحية، وتصــــديفاتها وأسـ ــة الجســــمية وال ـ ــادة إلــــى التعـــرف علــــى مفهــــوم اإلعاقـ تهـــدف هــــذه املـ

 البرامج والخدمات املقدمة لهذه الفئة، وتكييف الوسائل واألساليب التعليمية.

 :(108مفاهيم و مصطلحات في التربية الخاصة )ت خ 

ــــة، و  تهــــدف هـــــذه  املـــــادة إلـــــى تعريـــــف   ــــة الخاصـ ــــال التربيـ ــــي مجـ  فـ
ً
ــــتخداما ــــة اسـ ــــأكثر املصــــطححات اإلنجليزيـ ــــة بـ الطلبـ

تساعدهم في فهم معـأني هـذه املصـطححات .كمـا تسـاعد علـى تقريـب معـاني األلفـاظ و املصـطححات و إزالـة اللـبس  

 .والغموض في فهم دالالتها بما يقلل من صعوبة الوصول إلى فهم مشترك بين املتخصصين في هذا املجال

 (:109تربية فنية وظيفية )ت خ 

ــة   ــة الالزمـ ــارات الفنيـ ــاب املهـ ــلوك وإكسـ ــة السـ ــي تنميـ ــة الفنـــون و وظيفتهـــا فـ ــى أهميـ ــادة التعـــرف علـ ــذه املـ تتضـــمن هـ

ــتخدام مختلــــف األدوات الفنيــــة و التشــــكيلية و ييرهــــا   ــال ذوي االحتياجــــات الخاصــــة ، و التــــدريب علــــى اسـ لاطفـ

 .لتحقيق األهداف السلوكية املريوبة

  (:110لذوي الإعاقة )ت خ  اجتماعيةممارسة 

تتضـمن هـذه املـادة نشـأة املمارسـة االجتماعيـة، و مفهومهــا، و األسـس النظريـة للممارسـة االجتماعيـة مـع الفئــات  

 الخاصة. و أهم مهارات املمارسة املهنية لالختصاص ي االجتماعي مع ذوي االحتياجات الخاصة.  

  (:117أحكام الأسرة ) ل ع 

 العربية.توجد ضمن توصيف مواد قسم اللغة  

 (:200إعاقة عقلية )ت خ 
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تتضــمن هـــذه املـــادة التطـــور التـــاريخي ملفهـــوم اإلعاقـــة العقليـــة ، و التعريفـــات الطبيـــة، و النفســـية، و االجتماعيـــة  

ــات املعــــوقين   ــها و حاجـ ــها و تاخيصــــها، و خصائصـ ــا تتضــــمن طـــرق قياسـ ــا. كمـ ــبابها و طـــرق الوقايــــة منهـ ــا، و أسـ لهـ

، و املشكالت 
ً
.عقليا

ً
 املرتبطة بظاهرة اإلعاقة العقلية، و البرامج وواقع خدمات التربية الخاصة للمعوقين عقليا

 (:201رعاية الموهبين والمبدعين )ت خ 

تهدف هذه املـادة إلـى التعـرف علـى معنـى املوهبـة و اإلبـداع و التفـوق ، وأهـم خصائصـها ، و النظريـات ذات الصـلة  

إيجابيــة نحــو تربيـــة وتعلــيم املوهــوبين و املبـــدعين. ومســاعدة الطلبـــة    اتجاهـــاتو تطبيقاتهــا. كمــا تهـــدف إلــى تنميــة  

ـــا: برنــــامج اإلثــــراء املدرســــ ي الشــــامل.  علــــى تنميــــة مهــــارات تعلــــيم املوهــــوبين واملبــــدعين ، و البــــرام ج الخاصــــة بهــــم منهـ

 وتهدف أيضا إلى التعرف على أساليب الكشف عن املوهوبين و املبدعين و دور املجتمع املدني في رعايتهم.

 

 (:202علم نفس اللعب )ت خ 

نـح أنـواع اللعـب  تتضمن هذه املادة التعريـف بعلـم نفـس اللعـب و أهميتـه، وأهدافـه، و وظائفـه التربويـة، كمـا تو 

 ، و تفسير نظرياته.لعب كطريقة من طرق العالج النفس يو كيفية استخدام ال

 (:203توجيه وإرشاد نفسي )ت خ 

تهــدف هـــذه املــادة إلـــى التعـــرف علــى مفهـــوم التوجيـــه و مفهــوم اإلرشـــاد و الفــرق بينهمـــا، و األســـس التــي تقـــوم عل هـــا  

ــــاد   ــــات اإلرشـ ــــى نظريـ ــــه. و التعــــرف علـ ــــة و أســـــرهم ، و أهدافـ ــــه لـــــذوي االحتياجــــات الخاصـ ــــاد، وأهميتـ عمليــــة اإلرشـ

ــة الخـــدم ــة علـــى طبيعـ ــى تـــدريب الطلبـ ــا تهـــدف إلـ ــن تقـــديمها لـــذوي  النفســـ ي و تطبيقاتهـــا. كمـ ــادية التـــي يمكـ ات اإلرشـ

ســــر ذوي االحتياجــــات الخاصــــة مــــن حيــــث )مشــــكالتهم،  
 
االحتياجــــات الخاصــــة، و تســــليط الضــــوء علــــى طبيعــــة ا

 ، ومعرفة مجاالت إرشادهم و توج ههم.  يوجهونهاحاجاتهم، و متطلباتهم ( والضغوة النفسية التي 

 (:204مهارات تأهيلية للفئات الخاصة  )ت خ 

ـــــ ـــــه ودور  تتنـ ـــــل وأنواعـ ـــــة التأهيـ ـــــا، وأهميـ ـــــرق بينهمـ ـــــل و الفـ ـــــادة التأهيـ ـــــل وإعـ ـــــي التأهيـ ـــــف عمليتـ ـــــادة تعريـ ـــــذه املـ اول هـ

اخصـائي التأهيـل فــي كـل نـوع منهــا ، واألسـس واملبـادئ التــي تقـوم عل هـا كــل مـن عمليتـي التأهيــل و إعـادة التأهيــل.  و  

) طبيـة، و نفسـية، و اجتماعيـة،    قدم للمعوقين منهـاتتناول أيضا التعرف على الخدمات التأهيلية املتنوعة التي ت

ــتخدمة لتســــهيل اجتيــــاز املعــــوقين املراحــــل االنتقاليــــة   ــة، و مهنيــــة( واملهــــارات األساســــية حــــول البــــرامج املسـ وتربويـ

 لالندماج في املجتمع بأقل قدر من الصعوبات و املشكالت.

 (:205صعوبات التعلم )ت خ 

التــــاريخي فــــي مجــــال صــــعوبات الــــتعلم ، و تعريــــف الصــــعوبة التعليميــــة ، وأســــبابها ، و  تشــــمل هــــذه املــــادة التطــــور  

كمــا تشــمل طــرق     أنواعهـا، و خصائصــها، الفــرق بــين صــعوبات الــتعلم و بــطء الــتعلم و التخلــف العقلــي البســيط.

العمريــة    صــعوبات الــتعلم ، و طــرق الكشــف عنهــا ، و أهــم البــرامج و الخــدمات التربويــة لجميــع املراحــل  تاــخيص

 املختلفة.

 (:206اضطرابات سلوكية )ت خ 

تتضـمن هــذه املــادة مفهــوم االضـطرابات الســلوكية ، و تونــح أســبابها و تصـديفاتها و خصائصــها، وتهــتم بتوضــيح  

أســاليب تاــخيص وتقيــيم االضــطرابات الســلوكية، والبــرامج و أســاليب التــدريس و املنــاهج و األوضــاع التعليميــة  

 ئة.املالئمة لهذه الف

 (:207مهارات تواصل لذوي الاحتياجات الخاصة )ت خ 
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تهـدف هـذه املـادة إلـى التعـرف علـى املهـارات األساســية فـي التواصـل مـع ذوي االحتياجـات الخاصـة وتهـدف أيضـا إلــى  

 والتــدريب النطقــي و اللغـــوي و التمييــز بـــين  
ً
تعريــف الطلبــة علـــى لغــة اإلشـــارة للصــم ، ولغــة بريـــل للمعــاقين بصـــريا

 أساليب التواصل الحس ي و الجسمي.

 (:208لغة الإشارة و التخاطب )ت خ 

، و تــدريب الطلبــة علــى  
ً
تتضــمن هــذه املــادة التعــرف علــى عمليــة التواصــل الشــفهي و اليــدوي مــع املعــوقين ســمعيا

 على الته ي األصبعي لارقـام والحـروف  
ً
الهجائيـة العربيـة  أنواع اإلشارات ومصادرها ومستوياتها، و التدريب عمليا

 ومخارج الحروف. والتعرف على جهود إعداد قاموس إشاري عربي موحد للصم.

 

 

 (:209إدارة مؤسسات اجتماعية )ت خ 

تتنــاول املـــادة مفهـــوم اإلدارة و مبادههــا، و أهميتهـــا، كمـــا تتنــاول تـــدريب الطلبـــة علــى الكفايـــات واملهـــارات األساســـية  

 هم الجوانب و املمارسات اإلدارية و الفنية.للعمل في مجال اإلدارة . و تونح أ

 (:210تربية بدنية خاصة  )ت خ 

تهــدف هــذه املــادة إلـــى تعريــف التربيــة البدنيــة ،و تعريـــف اإلعاقــة البدنيــة، و أنواعهــا و األســـباب املؤديــة لهــا ، كمـــا  

ــــات الخاصــــة، و تنميــــ ــــة فــــي نمــــو األطفــــال ذوي االحتياجـ ة املفــــاهيم املعرفيـــــة  تهــــدف إلــــى معرفــــة دور التربيــــة البدنيـ

ــة بال ــــحة و الدشــــاة   ــة البدنيــــة املرتبطـ ــة تطــــوير اللياقـ ــاة البــــدني. والتعـــرف علــــى كيفيـ ــة بممارســــة الدشـ املرتبطـ

ــادة الفـــرق بــــين   ــح هــــذه املـ ــازر الحركـــي.  و تونـ ــرة و الدقيقــــة و التـ ــوير تنميــــة العضـــالت الكبيـ ــة تطـ ــدني ، و كيفيـ البـ

 ية العامة.التربية البدنية الخاصة و التربية البدن

  (:211فروق فردية )ت خ 

تهدف هذه املادة إلى معرفة مفهوم الفـروق الفرديـة، و أنواعهـا، و العوامـل املـؤثرة فـي الفـروق الفرديـة. كمـا تهـدف  

 الخاصة.  االحتياجاتإلى معرفة كيفية مراعاتها و مدى ارتباطها بكل فئة من فئات ذوي  

 

 

 (:300القوانين و التشريعات لذوي الاحتياجات الخاصة )ت خ 

تهدف هذه املادة إلى تعريف الطالب بأهم الحقوق التي تتضمن حق املعاق فـي التعلـيم وال ـحة و العمـل، و حقـه  

كعضـو يعتمــد عليــه فـي بنــاء املجتمــع . كمـا تهــدف إلــى معرفـة ال قــوانين والتشــريعات التـي تســير عمــل املؤسســات و  

 املراكز  التي تقدم خدماتها لذوي االحتياجات الخاصة.  

 (:301برامج لذوي الاحتياجات الخاصة )ت خ تصميم 

تهدف هذه املادة إلى تزويد الطلبـة بـأهم أسـس و قواعـد بنـاء و تصـميم البـرامج التربويـة و العالجيـة و بـرامج تعلـيم  

املهـارات ، و بـرامج التـدخل املبكــر لـذوي االحتياجـات الخاصـة، كمــا تهـدف إلـى تـدريب الطلبــة علـى إعـداد و تحليــل  

ـــــمي ـــــاذج تصـ ـــــا  نمـ ـــــامج بمـ ـــــات البرنـ ـــــار محتويـ ـــــداف و اختيـ ـــــط و األهـ ـــــة الخطـ ـــــب كتابـ ـــــتطيع الطالـ ـــــرامج ، وأن يسـ م البـ

 يتناسب مع كل فئة من الفئات الخاصة.

 (:302تعديل السلوك )ت خ 

تونـح هــذه املــادة مفهــوم تعــديل الســلوك كطريقــة لتغييــر ســلوك اإلنســان ، و تونــح أيضــا الفنيــات و املهــارات و  

 في تعديل السلوك، مع توفير فرصة التدريب العملي للطلبة على هذه األساليب.  األساليب املستخدمة

  (:303علم النفس الفسيولوجي )ت خ 
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تهــدف هــذه املــادة إلــى التعريــف بعلــم الــنفس الفســيولوىي ، و التعــرف علــى الجهــاز العصــبي لالنســان و املعلومــات  

الوظــائف النفســية املختلفــة)وعي، انتبــاه، تــذكر...(، و  األساســية الخاصــة بــه، و دوره الرئيســ ي فــي قيــام اإلنســان ب

ــــاز   ــــائف الجهـ ــــي وظـ ــــل فـ ــــين الخلـ ــــة بـ ــــان ، و إدراك العالقـ ــــلوك اإلنسـ ــــين سـ ــــبي و بـ ــــاز العصـ ــــائف الجهـ ــــين وظـ الـــــربط بـ

العصبي و بين مظاهر االضطرابات املختلفة التي يمكن أن تصيب اإلنسـان جـراء هـذا الخلـل، و العالقـة بـين هـذه  

 أثيرها على السلوك اإلنساني.االضطرابات و ت

 

 

  (:304اختبارات ومقاييس التربية الخاصة )ت خ 

تتضـمن هــذه املـادة املفــاهيم املرتبطـة بعمليــة القيـاس، و اإلملــام باملهـارات و الشــروة الالزمـة لتطبيــق االختبــار أو  

 املقياس في التربية الخاصة، و القدرة على تفسير النتائج و االعتماد عل ها في اتخاذ القرارات التربوية و التعليمية.  

  (:305اضطرابات النطق و الكلام )ت خ 

تهــــدف هــــذه املــــادة إلــــى التعـــــرف علــــى املفــــاهيم األساســــية للكــــالم و التواصـــــل اللفظــــي و مراحــــل اكتســــاب الطفـــــل  

ــن النطــــق و الكــــالم، و   ــي املســــؤول عـ ــريح الجهــــاز الكالمـ ـــا تهـــدف إلــــى التعـــرف علــــى تشـ ــارات النطــــق و الكـــالم. كمـ ملهـ

ــى ال ــا علـ ــا، و أســــبابها، وتأثيرهـ ــى اضــــطرابات التخاطـــب بأنواعهـ ــة عــــالج  التعـــرف علـ ــة علــــى كيفيـ نمــــو. تعريـــف الطلبـ

 اضطرابات التخاطب و الحد من آثارها.

  (:306نظريات الشخصية )ت خ 

تتضــمن هـــذه املــادة معرفـــة الاخصـــية ، وأهميــة دراســـة الاخصــية و األصـــل اللغـــوي ملصــطحح الاخصـــية، كمـــا  

 تتضمن أبعاد الاخصية و النظريات التي تناولت الاخصية.

 (:307خ  طرائق تدريس خاصة  )ت

 ملقـــرر  التطبيقــات التدريســية والتربيـــة العمليــة. ويركــز علـــى اكســاب الطــالب أهـــم  
ً
 نظريــا

ً
يعتبــر هــذا املقـــرر أساســا

الحقــائق واملفــاهيم واملهــارات املتعلقــة بــأهم  وأحــدث أســاليب ووســائل واســتراتيجيات وطرائــق التــدريس الخاصــة  

سـاليب التـدريس الفــردي والجمـاعي فـي التربيـة الخاصـة. كمــا  إلـى تطبيـق أ  باإلضــافةبكـل فئـة مـن الفئـات الخاصـة،  

تتنـاول  هـذه املـادة األسـاليب املعرفيــة والسـلوكية املطلوبـة للتعامـل  أثنـاء تعلــيم هـذه الفئـات، مـع  دراسـة املعــايير  

 واملتطلبات ذات العالقة بكل األساليب املستخدمة حسب متغير حاجة الفئة.  

 (:308اختبارات نفسية )ت خ 

تهــدف هــذه املــادة إلــى التعريــف باالختبــارات النفســية و أنواعهــا و أهميتهــا، ومواصــفات االختبــار الجيــد ، و أســس  

 عرض مجموعة من االختبارات النفسية و تدريب الطالب على كيفية استخدامها.  تقنين االختبار النفس ي.

  (:309معمل التربية الخاصة )ت خ 

ــذكاء ، و   ــارات الـ ــية و اختبـ ــارات النفسـ ــى تطبيـــق االختبـ ــة علـ ــو تـــدريب الطلبـ ــة الخاصـــة هـ ــل التربيـ الهـــدف مـــن معمـ

 )املعينـــات الســـمعية، اســـتخدام الكمبيـــوتر( و أســـاليب  
ً
كيفيــة اســـتخدام أســـاليب التواصـــل مـــع املعـــاقين ســـمعيا

)تدريب حــــواس املكفــــوفين، الوســــائل التعليميــــ
ً
ة الخاصــــة بهــــذه الفئــــة، اســــتخدام  التواصــــل مــــع املعــــاقين بصــــريا

 الكمبيوتر(.  

  (:400تدخل مبكر )ت خ 

تهــدف هــذه املــادة إلــى معرفــة مبــادئ التربيــة الخاصــة للطفولــة املبكــرة و تطورهــا، وكــذلك تهــدف إلــى كيفيــة تقيــيم  

التفـــاعالت األســـرية فـــي التـــدخل  العمليـــات النمائيـــة فـــي مرحلـــة الطفولـــة املبكـــرة، والحـــد مـــن تـــأثير اإلعاقـــة ، و دور  

املبكــر و إدراك العالقــة بــين التعلــيم و التــدخل املبكــر ،و بــين أســاليب الرعايــة ال ــحية و اإلرشــادية الوقائيـــة، و  
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ــي الطفولــــة املبكــــرة، و أهــــم   التعـــرف علــــى أســــاليب الكشـــف عــــن هــــؤالء األطفــــال، و طـــرق الوقايــــة مــــن اإلعاقــــات فـ

 ملقدمة لهم.الخدمات النفسية و االجتماعية ا

 

 

  (:401علم النفس العيادي )ت خ 

تهــــدف هــــذه املـــــادة إلــــى تعريــــف علـــــم الــــنفس العيــــادي ، والتعـــــرف علــــى األخصــــائي النفســـــ ي العيــــادي، وإبــــراز أهـــــم  

 )تعريفها، تاخيصها، عالجها(.  الذهنيةاألمراض العصابية و  

 (: 402تطبيقات تدريسية )ت خ 

الهدف من مقرر التطبيقات التدريسية هو إعداد الطالب عمليا ملرحلة التربية العملية عن طريق إتاحة الفـرص  

ــارات التـــدريس   ــل أن يكتســـب  مهـ ــن أجـ ــة مـ ــل الكليـ ــه )طـــرق التـــدريس( داخـ ــتى طرقـ ــة التـــدريس بشـ للطالـــب ملمارسـ

لطالــــب يطبــــق عبــــر هــــذا املقــــرر ) او  الالزمــــة لالســــتعداد للتربيــــة العمليــــة مــــن جهــــة، وللتــــدريس مــــن جهــــة اخــــرى . ا

يتدرب على ( مختلف طـرق التـدريس الحديثـة )حسـب تخصصـه( والتـي تـم تغطيتهـا اثنـاء مقـررات طـرق التـدريس  

ــــداد   ــــاء الـــــدروس، والتخطـــــيط للـــــدرس، واعـ ــــى إعطـ ــــي ذلـــــك التـــــدريب علـ ــــا فـ ــــة، بمـ ــــة وطـــــرق التـــــدريس الخاصـ العامـ

ـــــحيح ـــــات، وت ـ ـــــميم االمتحانـ ـــــة، وتصـ ـــــئلة، واملناقشـ ــــــويم، وادارة  االسـ ـــــيم والتقـ ـــــة، والتقيـ ـــــع الطلبـ ـــــل مـ ها، والتعامـ

التقنية في التدريس، وجميع املهارات واملهام االخرى التـي يقـوم بهـا املعلـم مـن جميـع الجوانـب    واستخدامالصف، 

ـــــرر  ــــــذا املقـ ـــــمل هـ ـــــا يشـ ــــــة. كمـ ـــــلوكية والعلميـ ـــــية والسـ ــــــات ذوي    النفسـ ـــــز و مؤسسـ ــــــى مراكـ ـــــة إلـ ـــــارات للطلبـ ــــــيم زيـ تنظـ

 االحتياجات الخاصة.

  (: 404مشروع التخرج ) ت خ 

 )حســب تخصصــه(، ويقدمــه كمقتــرح، ثــم يجــري عــن املوضــوع بحثــا علميــا متتبعــا  
ً
 علميــا

ً
يختــار الطالــب موضــوعا

لخطـوات ومنهجيــة البحــث العلمــي ال ــحيح بمــا فــي ذلــك تحديــد املشــكلة، جمــع  البيانــات أو املعلومــات، تحليلهــا،  

موضوع البحث، نتائج البحث، التوصيات، الخ. والغرض من مشروع التخـرج هـو تـدريب    الدراسات السابقة عن

 الطالب على اجراء البحوث في مجاله.   

 

 (:406رياض الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة )ت خ 

ــر   ــادي وييـ ــل العـ ــو للطفـ ــات النمـ ــات وحاجـ ــل النمـــو ومتطلبـ ــية حـــول الطفـــول ومراحـ ــة تخصصـ ــرر معرفـ يقـــدم املقـ

ذلك كيفيـة إعـداد بـرامج فرديـة لكـل طفـل ييـر عـادي وذلـك حسـب نـوع اإلعاقـة وكـذلك االسـتفادة مـن  العـادي وكـ

 برامج وتجارب عاملية مشابهة. 

  (:408مبادئ علوم مدرسية )ت خ 

ــي   ــوم مـــن دور فـ ــا للعلـ ــي والتكنولـــوىي ومـ ــدم العلمـ ــوء التقـ ــي ضـ ــوم فـ ــة العلـ ــى تعريـــف الطالـــب بطبيعـ ــرر إلـ يهـــدف املقـ

 ظواهر الطبيعية املرتبطة  بالعلوم الطبيعية )كيمياء، فيزياء، أحياء، جيولوجيا، الخ(.  حياتنا وكذلك ال

  (:409تنمية بشرية )ت خ 

ــم   ــو العمـــل ورسـ ــه وقدراتـــه الذاتيـــة. وكـــذلك تبنـــي أهـــداف حقيقيـــة نحـ ــى تعريـــف الطالـــب بـــا مكاناتـ يهـــدف املقـــرر إلـ

 ت والتعامل اإليجابي مع املحيط. استراتيجيات النجاح وتقبل الفشل والقدرة على حل الصراعا

  (:410علم النفس الاجتماعي )ت خ 

ـــــراض   ـــــية واالمـ ـــــرب النفسـ ـــــاعي والحـ ـــــنفس االجتمـ ـــــم الـ ـــــات علـ ـــــداف ونظريـ ـــــوم وأهـ ـــــول مفهـ ـــــة حـ ـــــرر معرفـ ـــــدم املقـ يقـ

 االجتماعية ونماذج عن السلوك االجتماعي.
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  (:411علم اجتماع تربوي ) ت خ  
ـــــاة   ـــــر الحيـ ـــــه أثـ ـــــت نفسـ ـــــي الوقـ ـــــدرس فـ ـــــة، ويـ ـــــاة االجتماعيـ ـــــى الحيـ ـــــوي علـ ـــــل التربـ ـــــر العمـ ـــــدرس أثـ ـــــذي يـ ـــــم الـ ـــــو العلـ هـ

علــى العمــل التربـوي، أو هــو العلــم االجتمــاعي الـذي يــدرس الظــاهرة التربويــة مـن مناح هــا املتعــددة وفــي    االجتماعيـة

ــــاع التربـــــوي ب ــــم االجتمـ ــــتم علـ ــــاعي. ويهـ ــــع االجتمـ ــــع الواقـ ــــا مـ ــــار تفاعلهـ مســـــائل، مثـــــل: إيصـــــال القـــــيم االجتماعيـــــة  إطـ

ـــــددات   ـــــه يـــــدرس املحـ ــــا أنـ ـــــي، كمـ ــــام التعليمـ ـــــن طريـــــق النظـ ــــل عـ ـــــى الطفـ ــــة إلـ ـــــة والوطنيـ ــــة والديديـ ــــة والتربويـ والثقافيـ

ــــــات   ــــــأثير املؤسسـ ـــــذلك تـ ــــــي ، وكـ ــــــام التعليمـ ـــــداف النظـ ــــــة وأهـ ـــــات التربويـ ــــــر السياسـ ــــــي تقريـ ـــــؤثر فـ ــــــي تـ ـــــة التـ االجتماعيـ

وتأثير العالقة بين املدرسة واألسرة في التحصيل املدرسـ ي للطـالب، ودور النظـام  االجتماعية  في النظام التعليمي،  

 ، وأثر األنماة الثقافية السائدة على النظام املدرس ي. االجتماعيالتعليمي في الحراك  

 (:412تاريخ الحضارة الإسلامية ) ت خ  

يهدف املقرر إلى التعرف علـى فلسـفة هـذه الحضـارة ومفاهيمهـا وأثرهـا فـي املجتمـع اإلسـالمي ومـا قدمتـه ل نسـانية  

مــن خـــالل دراســـة الثقافـــات العربيـــة والفارســية والبيزنطيـــة، ومـــا أحدثـــه اإلســـالم مــن احتكـــاك مـــع الفـــرس ونشـــأة  

 في الفترة االسالمية.     والدواوينالتعريب 

  (:407ت خ    417 مبادئ رياضيات )رض

عمليـــــات املعرفـــــة عل هـــــا، العالقـــــات، العمليـــــات الثنائيـــــة علـــــى  اليـــــات املعرفـــــة عل هـــــا، املجموعـــــات و األعـــــداد والعمل

 املجموعات أساليب البرهان الرياض ي ، مفاهيم هندسية اساسية.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )متطلبات الكلية(   التربوية  توصيف مصغر لمقررات  

 (: EPsy100علم النفس العام )
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ومدراسه،   وأهميته،  وأهدافه،  وموضوعه،  وتاريخه،  النفس  علم  بماهية  الطالب  تعريف  إلى:  املقرر  يهدف 

ومناهجه، ونظرياته املختلفة في تفسير السلوك بصفة خاصة،  وسلوك الكائن الحي بصفة عامة، وتبصيرهم 

 بتطور قدرات األفراد العقلية، وقدراتهم على التعلم واإلدراك. 

 (: EPsy101ة )أصول التربي 

يتناول املقرر مفهوم التربية وفلسفتها من خالل دراسة تاريخية لتطور األفكار والنظريات التربوية املختلفة. كما 

 يتناول أيضا بعض القيم واالتجاهات األساسية لعمليات التربية وعالقتها بمجاالت الحياة املختلفة في املجتمع. 

 (: EPsy200)علم النفس الارتقائي 

ــم مـــن ــين الطالـــب املعلـ ــى تمكـ ــو إلـ ــنفس النمـ ــم الـ ــائي أو علـ ــنفس االرتقـ ــم الـ ــرر علـ ــو   يهـــدف مقـ ــوم النمـ ــة مفهـ معرفـ

معرفـة  باإلضـافة إلـى    التعلم، ومعرفـة أهميـة دراسـة النمـو فـي الكـائن الحـي فـي املراحـل املختلفـةبـووظائفه وعالقتـه  

 .اإلنسان منذ بداية نشأته وحتى نهاية وجوده  الخصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو لدى

 (: EPsy201) طرق التدريس العامة

ــى ــرر إلـ ــذا املقـ ــم املعــــايير   :يهـــدف هـ ــى أهـ ــوم التـــدريس. والتعـــرف علـ ــة ومفهـ ــة عـــن طبيعـ ــرة نظريـ ــتعلم فكـ ــاء املـ إعطـ

يهـدف إلـى تزويـد  واملبادئ األساسية لعملية التدريس الجيـد. وأهـم خصـائص املعلـم الجيـد وأبعـاد شخصـيته. كمـا  

 .املتعلم بأهم املبادئ العامة الستراتيجيات التدريس وما يدبغي مراعاته خالل تطبيقها

 (: EPsy202) أسس المناهج

ــى ــذا املقــــرر إلـ ــنهج، وتعريفــــه    :يهـــدف هـ ــة ملفهــــوم املـ ــة والحديثـ ــين االتجاهــــات التقليديـ ــن التمييــــز بـ ــتعلم مـ تمكــــين املـ

ـــا املــــنهج فــــي مراحــــل التعلــــيم   ـــا.  وكــــذلك األســــس التــــي يقــــوم عل هـ بعناصــــر املــــنهج بصــــفته منظومــــة ودور املعلــــم ف هـ

 .املختلفة وخاصة مرحلة التعليم األساس ي وتعريف املتعلم ببعض التنظيمات املنهجية

 (: EPsy203) علم النفس التربوي

التعـرف علــى مفهومــه وأهميتـه وأهدافــه وأهـم املفــاهيم واملبــادئ ذات  ا،  املقـرر يســعى إلـى تحقيــق عــدة أهـداف منهــ

التعـرف علـى   .4 .فهـم عمليـة الـتعلم وشـروطها .3 التعرف على طرق البحث فـي علـم الـنفس التربـوي  .2 .العالقة به

 .6 .املقارنة بين نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية .5 .االستفادة منها في املوقف التعليمينظريات التعلم وكيفية  

التعـرف علـى مفهـوم الـذكاء والقـدرات الخاصـة والفـروق   .7 .الـوعي بأهميـة انتقـال أثـر الـتعلم جـراء عمليـة الـتعلم

ــؤثرة ف همـــا ــا .8 .الفرديـــة والعوامـــل املـ ــوم الدافعيـــة وإكسـ ــة  التعـــرف علـــى مفهـ ــاهيم حولهـــا وكيفيـ ب الطـــالب مفـ

توظيــف املعــارف   .10 إكســاب الطلبـة مهــارة التقــويم التربـوي وبنــاء االختبـارات التحصــيلية .9 .اسـتثارتها لــديهم

 .واملفاهيم التربوية النفسية لخدمة العملية التربوية

 (: EPsy301)طرق البحث  

ــرر إلـــي ــور التـــاريخي   يهـــدف املقـ ــن  فهـــم الطـــالب للتطـ ــنهم مـ ــر العلمـــي،  وتمكيـ ــى التفكيـ ــة قـــدراتهم علـ ــة وتنميـ للمعرفـ

اسـتخدام الطريقـة العلميــة فـي حــل املشـكالت، وتكـوين اتجاهــات إيجابيـة لــديهم حـول أهميـة البحــث العلمـي. كمــا  

 .  يهدف إلى فهم الطالب ألنواع البحوث في العلوم التربوية والنفسية

 (: EPsy302)القياس والتقويم التربوي 

ــه،   :يهـــدف املقـــرر إلـــى اإلدراك العميـــق ملفـــاهيم وأســـس القيـــاس والتقـــويم النفســـ ي التربـــوي، واالستبصـــار بوظائفـ

ــــة   ودوره املــــؤثر فــــي كــــل مكونــــات العمليــــة التعليميــــة. أيضــــا اإلملــــام باألســــس واملهــــارات النظريــــة والتطبيقيــــة الالزمـ

عـين علـى جـودة األداء ورفـع مسـتوى الكفايـة املهنيـة،  إلعداد االختبارات وتطبيقها وتحليل نتائجها وتقويمها، بما ي

 .وخصوصا في ميدان اختبارات التحصيل الدراس ي بأنواعها
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 (: EPsy303) وسائل تعليمية 

تعريــف املــتعلم بمفهــوم عمليــة االتصــال ومراحلــه، وعناصــره وعالقــة ذلــك بــالتعليم والـــتعلم،   :يهــدف املقــرر إلــى

 لتطورهــا التــاريخي. وأنواعهــا وتصــديفاتها، وأســس إعــدادها واســتخدامها بشــكل  ومفهــوم الوســيلة  
ً
التعليميــة وفقــا

 .فعال لتحسين عملية التعلم والتعليم

 (: EPsy401)الصحة النفسية 

تزويد املتعلم باملعلومات النظرية والعملية التي تمكنه من رفع مستوى  . 1دف مقرر ال حة النفسية إلى  يه

تزويد   .3 . إدراك العالقة بين التوافق النفس ي للمتعلم ومستوى تحصيله الدراس ي .2 . النفسيةال حة  

املتعلمين باملعلومات الخاصة باإلرشاد النفس ي والتوجيه التربوي من خالل التعرف على طبيعة املشاكل 

ية وسبل تاخيصها التعرف على أسباب االنحرافات السلوك  .4 . النفسية واالنحرافات السلوكية العامة

  ا.وعالجه

 (: EPsy402) التربية العملية

 إلــــى واقــــع ميــــداني. حيــــث يقــــوم  
ً
ـــا الهــــدف مــــن التربيــــة العمليــــة هــــو إتاحــــة الفرصــــة للطالــــب بتطبيــــق مــــا درس نظريـ

الطالــب بممارســة التـــدريس فــي ريـــاض االطفــال، أو املــدارس، أو مؤسســـات ذوي االحتياجــات الخاصـــة.. كمــا تتـــاح  

( لالسـتفادة منهـا فـي إعـداد الــدرس  للطالـب عبـر هـذا املقـرر مشـاهدة نمـاذج حقيقيـة )داخــل املؤسسـات التعليميـة

 مـن أركـان بـرامج إعـداد املعلمـين، وتـدري هم،  بشكل نموذىي و القيام بتدريسه،  
ً
 أساسـيا

ً
وتعـد التربيـة العمليـة ركنـا

فينظــر إل هــا علــى أنهــا برنــامج متكامـــل يــوازي فــي أهميتــه برنــامج الدراســة النظريـــة فــي الكليــة. وهــي املعيــار الحقيقـــي  

نجــاح برنــامج اإلعــداد، حيــث يــتم مــن خاللهــا الــربط بــين النظريــة والتطبيــق، وامــتالك الطالــب    لححكــم علــى مــدى

ـــــف   ـــــويم، وتوظيـ ـــــاس والتقـ ـــــة، والقيـ ـــــدريس املختلفـ ـــــاليب التـ ـــــرتبط بأسـ ـــــي تـ ـــــة والتـ ـــــة الالزمـ ـــــات العمليـ ـــــم الكفايـ املعلـ

 ختلفة واملجتمع.  الوسائل التعليمية، وإدارة الصفوف، والتعامل مع التالميذ واملعلمين، واإلدارات امل

 

 

 

 

 

 

 توصيف مصغر لمتطلبات الجامعة 

 
 (:101AR) 1دراسات قرآنية 

يـــدرس الطالـــب فـــي هـــذا املقـــرر حـــزب األعلـــى كـــامال علـــى أن تشـــمل الدراســـة: أســـباب النـــزول واملناســـبات التـــي بـــين  

السـور وشـرح املفـردات شـرحا لغويـا، وبيـان معـاني االيــات، ودراسـة الصـور البالييـة، ومـا ترشـد إليـه االيـات. كمــا  

 يكلف الطالب بحفظ الحزب كامال.    

  (:210AR)2دراسات قرآنية 
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يــدرس الطالـــب فـــي هــذا الفصـــل الســـور االتيـــة: املجادلــة، الحشـــر، املمتحنـــة، الصــف، وتشـــمل الدراســـة أســـباب  

ــور البالييــــة،   ــة الصـ ــات ودراسـ ــا وتفســــير االيـ ــيال لغويـ ــل املفـــردات تحلـ ــين الســــور وتحليـ ــي بـ ــبات التـ ــزول واملناسـ النـ

ض االيــات، كمــا يكلــف الطالــب بحفـــظ  وبيــان مــا ترشــد إليــه االيــات ودراســة األحكــام الفقهيــة املســتدبطة مــن بعــ

 هذه السور.    

 (:310AR) 1اللغة العربية 

يهدف هذا املقرر إلى معرفة خصائص اللغة العربية وأهميتها وتوظيفهـا فـي الحيـاة العامـة ، كمـا يهـدف إلـى تمكـين  

اب إلـــى جانـــب  الطــالب مـــن معرفــة مـــا يتركــب منـــه الكــالم مـــن اســم وفعـــل وحــرف والنكـــرة واملعرفــة والبنـــاء واإلعــر 

 دراسة بعض قواعد اإلمالء بالتركيز عل ها واالهتمام بها.

 (:410AR) 2اللغة العربية 

يهــــدف هــــذا املقــــرر إلــــى تمكــــين الطــــالب مــــن معرفــــة الجملــــة بنوع هــــا وأحكــــام املبتــــدأ والخبــــر، واالهتمــــام بمعرفــــة  

 معان ها.املعاجم وكيفية االستفادة منها في تفسير الكلمات ومعرفة 

 (:215AR) 3اللغة العربية  

يهــدف هــذا املقــرر إلــى إكســاب الطــالب املهــارات الكتابيــة واللغويــة واإللقائيــة مــن خــالل دراســة بعــض النصــوص  

 القرآنية والشعرية وتوظيف ذلك في تقويم ألسنتهم. 

 (:216AR) 4اللغة العربية  

الرســائل والتقــارير والبحــوث بـالتركيز علــى  الجانــب التطبيقــي  يهـدف هــذا املقــرر إلـى إكســاب الطــالب مهــارة كتابـة  

 من خالل دراسة عالمات الترقيم وطرق كتابة التقارير والرسائل وكذلك دراسة بعض أساليب املدح .

     (:EN100) 1لغة إنجليزية  

عرفـة والضـمائر وبعـض  يهدف هذا املقرر إلى إعطاء الطالب نبذة عن قواعد اللغـة اإلنجليزيـة كـأدوات النكـرة وامل

ــة   ــدأ باســـتخدام الجمـــل الســـهلة كالتحيـــة والتهنئـ ــد الطالـــب بمهـــارة املحادثـــة حيـــث يبـ األزمنـــة  كمـــا يهـــدف إلـــى تزويـ

والسؤال عن ال حة والعمر وييرها كـذلك تنميـة مهـارة القـراءة  باعطـاء الطالـب قطـع بسـيطة وفقـرات لقراءتهـا  

واإلمــــالء باإلضــــافة إلــــى بعــــض املصــــطححات التــــي قــــد يســــتخدمها  وفهمهــــا كمــــا يهــــدف إلــــى تعلــــيم الطالــــب الكتابــــة  

 الطالب في مجال تخصصه.

 

 

    (:EN101) 2لغة إنجليزية  

، كمــا يهـدف إلــى زيــادة معرفــة الطالــب  1يعـد هــذا املقــرر امتــدادا وتكملـة ملــا درســه الطالــب فــي مقـرر لغــة إنجليزيــة  

بقواعــد اللغــة اإلنجليزيــة باعطائــه الجمــل االســمية والصــفات واألحــوال كــذلك تنميــة مهــارة املحادثــة باســتخدام  

الهويــــة وييرهــــا باإلضــــافة  إلــــى االهتمــــام    الجمــــل التــــي يمكــــن اســــتعمالها خــــارج الفصــــل كالتعــــارف والتحــــدث عــــن

ــل الطالـــب إلــــى   ــم يدتقـ ــا ثـ ــات وحفـــظ كتابتهـ ــاني الكلمـ ــة ومعرفــــة معـ ــع متقدمـ ــراءة قطـ ــراءة عـــن طريـــق قـ بجانـــب القـ

  
ً
مهارة الكتابة حيث يـتم التعريـف بكيفيـة كتابـة الجمـل والفقـرات والتعبيـر عـن األشـياء التـي أمـام الطالـب كتابيـا

 ا له من أهمية في اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى إعطائه املزيد من املصطححات.  كذلك تعليمه الترقيم مل

  (:CS100)  1حاسوب

  –أنــواع الحواســـيب    –األســباب الرئيســية الســتخدم الحاســوب    -الحواســيب فــي حياتنــا : اســتخدامات الحاســوب

لغـة الحواسـيب    –مصـطححات علميـة خاصـة بالحاسـوب    –كيـف تعمـل الحواسـيب    –نظام الحاسوب ومكوناتـه  
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العمليــات الحســابية بالنظــام    –وأنظمــة العــد ومثيلهــا والتحويــل مــن النظــام العشــري إلــى أنظمــة أخــرى وبــالعكس  

املعــــالج    –لوحــــة األم    –مكونــــات الحاســــوب الداخليــــة    -التشــــفير وشــــفرة   األســــكي    -الثنــــائي منهــــا الجمــــع والطــــرح

وحــدات القيــاس    -الـذاكرة الرئيســية وأنواعهــا والــذاكرة الثانويـة وأنواعهــا  –ســابات واملنطــق  وحــدات الح  -الـدقيق

تراســل    –برمجيــات الحاســوب    -أجهــزة اإلدخــال واإلخــراج وأنواعهــا   -نواقــل البيانــات وأنواعهــا    -الســرعة والــذاكرة

مثـــل محـــرر النصـــوص  قضـــايا حاســـوبية ومقدمــة فـــي تطبيقـــات الحاســوب    -البيانــات ومعرفـــة شـــبكات الحاســوب  

Word. 

  (:CS101) 2حاسوب 

  -الـدفتر  –الرسـام    –النوافـذ واسـتخداماتها    -مقدمة سريعة عن الحواسـيب ونظـام تشـغيلها والبـرامج التطبيقيـة  

عمليـــا. ومعظـــم    Power Pointوبرنـــامج العـــرض التقــدمي    Excelوالبرنــامج    Wordواســتخدام البـــرامج التطبيقيـــة  

هــذا املقـــرر عملـــي  يهـــدف إلـــى تـــوفير مهـــارات معمليـــة وهـــذه  البـــرامج الجـــاهزة ســـوف  يســـتخدمها الطالـــب فـــي إنجـــاز  

 واجباته ومشروع تخرجه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدمات الدعم التعليمية: 

 أولا: المكتبة:
مختلــف التخصصــات القديمـــة     و  تحتــوي املكتبــة علــى مجموعـــة كبيــرة مــن الكتـــب و املراجــ  و الــدوريات  ـــي  

( وجميعهـا مصــنفة تصـنيفا موضـوعيا ومقســمة ومفهرسـة  ــي  ارفقهـا حســب    7348الحديثـة ويبلـع عــددها )   

 التخصصات على النحو التالي:

 عدد الكتب  التخصص عدد الكتب  التخصص عدد الكتب  التخصص

 173 علم البيئة  93 الدوريات 1015 االسالميات 

 194 الفنون  418 فيزياء 88 طرق البحث

افيا 1159 اللغة االنجليزية 256 الرياضيات  186 الجغر

 223 التاريخ 985 اللغة العربية  266 علم االجتماع 

 164 العلوم السياسية 620 االحياء 217 الكيمياء

 27 االعالم والصحافة  315 الحاسوب 213 علم النفس 



 

 29 

 

 دليل قسم تربية خاصة

 748 التربية و التعليم  114 العلوم االدارية 44 القانون 

    7348املجموع :     

 

 منظومة المكتبة: 

تعمل ادارة املكتبة بالتعاون مع طالب مشاريع التخرج لقسم الحاسوب، على انشاء منظومة االلكترونية  

ملحتويات املكتبة من كتب ومراجع ودوريات, حيث تقوم ادارة املكتبة بت جيل وحصر الكتب ومحتويات 

املكتبة تفتقر ألجهزة الحاسوب يتناسب مع   املكتبة بطريقة تقليدية باستخدام ال جالت و الت جيل اليدوي. 

عدد الطالب واعضاء هيئة التدريس و املعيدين بالكلية، وكذلك ال يوجد بها انترنت، وتحتاج ربطها مع املكتبة 

 دة من خدمات  املكتبة املركزية بالجامعةاملركزية لحجامعة ، لصعوبة تنقل الطالب إلى الجامعة واالستفا

 :قوانين المكتبة

 تفتتح املكتبة ابوابها من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا.   .1

 يطلب من كل طالب إبراز بطاقة التعريف عند دخوله املكتبة.  .2

هيئة التدريس أو معيد  املكتبة يير مسؤولة عن ضياع االيراض و األشياء الثمينة ألي طالب أو عضو   .3

 أو زائر. 

 ال يسمح  للطالب استعارة أي كتاب أال بعد تجديد بطاقة التعريف الخاصة به. .4

عند استعارة عضو هيئة التدريس القار أو املعيد  بالكلية يكون ذلك باستخدام بطاقة التعريف  .5

 الخاصة بالكلية. 

 خلية فقط. يسمح للزوار و الباحثين من خارج الكلية باالستعارة الدا .6

كتب ملدة  3يحق للطالب استعارة كتاب واحد ملدة ثالثة أيام، وعضو هيئة التدريس و املعيدين   .7

 اسبوع فقط. 

الحفاظ على الهدوء و عدم التحدث أثناء تواجدك في املكتبة، و عدم  ادخال أي نوع من أنواع  .8

 األطعمة داخل املكتبة.

كتب على الطاولة، وعند الخروج تأكد   3ر أكثر من  الجلوس بهدوء على طاوالت املطالعة وعدم احضا .9

 من أنك وضعت الكتب في مكانها ال حيح. 

 نظام الاعارة: 

 االعارة الخارجية: مسموحة للطلبة واعضاء هيئة التدريس و املعيدين القارين بالكلية وكذلك املوظفين:    

 طاقة تعريف طالب. أيام بضمان ب  3بالدسبة للطالب: تسمح باإلعارة كتاب واحد فقط ملدة   -

بالدسبة للمعيدين و أعضاء هيئة التدريس: يسمح لهم باستعارة ثالثة كتب ملدة اسبوع وكالهما يمكنهم  -

 التمديد.

 بالدسبة للزوار و البحاث من خارج الكلية: يسمح لهم باإلعارة  الداخلية فقط.  -

 خدمات التصوير ومبيعات الكتب ثانيا:  
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 خدمات التصوير مصور الكلية   -

 مبيعات الكتب )مصور الكلية و مبيعات الجامعة(  -

 : تصميم و اخراج 

 نائلة المحمودي  . د


