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هواصفاث خريج كليت التربيت للطفولت الوبكرة 

 جاهعت الونيا

5 

هبرراث  ي ، االطار الورجعبرناهج ، ال أهداف
 البرناهج  

6 

 7 اقسام الكليت 

 12 الدراسيت للفرق االربعت   وقرراث ال

 45 العلوم التربويت  قسن  توصيفاث هقرراث
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 اٌتشثُخ اٌخبطخ ثشٔبِح ِؼٍُِششوع الئحخ 

 طفىٌخ اٌّجىشحٌٍ

لي النموذج المثالي إلة المبكرة جامعة المنيا لموصوؿ طار توجو كمية التربية لمطفو إفي 
برامجيا التعميمية  الطفولة المبكرة بالجميورية مف خالؿ تطوير وتحديث إعداد معمـلكميات 

الكمية الالئحة  أعدتالدولية ،  األكاديميةواالعتماد  الجودةلي تطبيؽ معايير إسعيا لموصوؿ 
في  ةكالوريوس ، بقصد فتح مجاالت عديدالداخمية الجديدة لتطوير نظاـ الدراسة بمرحمة الب

لي تحديث إطار تسعي الكمية رغبات وفي ىذا اإلالو  تامكانياإلو  قدراتمقررات وفقا لدراسة الم
 العممية التعميمية لمواكبة التطور في الطفولة المبكرة . 

جامعة المنيا إلي الريادة والتميز في  -تسعي كمية التربية لمطفولة المبكرة  رؤية الكميـة :  
وبحثيًا واستشاريًا ، عمي المستوي القومي  في كافة برامجيا مجاالت دراسات الطفولة مينيًا 

 .وأنشطتيػا مػػػف خالؿ تطبيػػؽ معايير الجػودة واالعتمػػػاد

لمتربية  معمماتبإعداد  جامعة المنيا  - التربية لمطفولة المبكرةتمتـز كمية رسالة الكمية :  
لممجتمع المحيط وذوات قدرة تنافسية في سوؽ العمؿ مف خالؿ تعميـ متطور ، الخاصة 

جراء بحوث عممية تطبيقية لمتمكف وقدرة متميزة عمي التعامؿ مع اطفاؿ الفئات الخاصة  وا 
 مف تقديـ استشارات متخصصة وخدمات مجتمعية متميزة

 أىداف الكمية : 
 

عمي  محافظةلم الجودةتطبيؽ معايير استمرارية لي إتيدؼ كمية التربية لمطفولة المبكرة 
 االعتماد مف خالؿ ما ياتي : 

توفير مصادر التعميـ والتدريب والتقويـ المستمر والبحث العممي مف خالؿ توظيؼ  .1
بمؤسسات المعينة بالفئات  المكتبة وغيرىا مف االدوات الالزمة لمعمؿ إمكانيات

 برياض األطفاؿ الخاصة في الطفولة المبكرة 
توفير مصادر التمويؿ الذاتي مف خالؿ الوحدات ذات الطابع الخاص وتسويؽ  .2

 بحاث كوسيمة لتوفير الماؿ الالـز لكي تحقؽ الكمية رسالتيا .األ
عمي  يفقادر  حوامف منظور متكامؿ ليصب دارسيف لمعمؿ معمميف وباحثيفعداد الإ .3

 العربي والدولي . المنافسة في سوؽ العمؿ عمي المستوي المحمي و 
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تمويؿ الذاتي النات المادية  والبشرية مف خالؿ امكدعـ مركز رعاية الطفولة باإل .4
 بحاث الطفولة ومنارة لخدمة المجتمع المحمي بمحافظة المنيا . أل اليصبح مركز 

والتخصصات الالزمة لتحقيؽ رسالة الكمية في   واإلدارية األكاديميةتوفير الكوادر  .5
 المجتمع والبحث العممي .  التعميـ وخدمة

توطيد العالقات بيف مؤسسات  تربية الطفؿ في المجتمع المحمي والعربي والدولي بما  .6
المجتمعية وتمكيف ىذه المؤسسات مف اداء  والمشاركةيمكف مف تبادؿ الخبرات 

  األساسياألطفاؿ لاللتحاؽ بالتعميـ  تأىيؿرسالتيا في 
لمقياـ بمياميـ في التدريس  واإلدارييفتدريس ىيئة ال أعضاءدعـ ميارات وقدرات  .7

 والبحث العممي وخدمة المجتمع . 
توفير التدريب المستمر لكافة العامميف في مؤسسات تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة وفقا  .8

 الحتياجاتيـ التدريبية في ضوء االتجاىات الحديثة . 
بما يتضمنو مف كيفية  األطفاؿبيف العامميف في مؤسسات رياض  الجودةغرس ثقافة  .9

 التعامؿ مع مقاومو التطوير . 
برامجيا وخريجييا ووحداتيا  اتخاذ التدابير الالزمة لكي تتمكف الكمية مف تسويؽ  .10

 نفسيا مف خالؿ الوسائؿ المختمفة ورقيا والكترونيا . 
الطالبية المختمفة المتنوعة  األنشطةلممارسة  دارسيفلم المالئمةالفرص  إتاحة .11

 . يعيشونيابالمرحمة العمرية التي  يستمتعوفبحيث 
 

 القيم :
الطالبات ليصبحف  وتأىيؿ إعدادلمكمية ميمة تعميمية تركز عمي  األساسيةتعد الميمة  .1

 أىداؼمعممات قادرات عمي اداء وظائفيف التعميمية والبحثية وخدمة المجتمع لتحقيؽ 
 المرحمة . 

العمؿ بكمية التربية لمطفولة المبكرة لو طبيعتو الخاصة المنبثقة مف طبيعة الطفؿ  .2
دوره في  ألىميةمعمـ مدرؾ  إعدادوسماتو وطبيعة المجتمع المحمي والتي تستمـز 

 مؿ المستقبؿ. أاليوـ و  أطفاؿعداد وبناء إ
 بالمساواةتـز والتميز في مجتمع كمية التربية لمطفولة المبكرة المم االختالؼمراعاه  .3

 يفشغوف واليبق المكانية ـقدراتي إدراؾعمي  دارسيفلمساعدة ال أساسيا أوالذي يعد مبد
  .ةالمنافسمتطمبات  كأحدعمي العمـ والتدريب والبحث باإلقباؿ 
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تبادؿ الخبرات مع الكميات المحمية والعربية والعالمية لزيادة الفرص التعميمية والبحثية  .4
 دارة . ة التعميـ والتدريب واإلثراء جودا  والتدريب و 

كاديمية واالحتراـ المتبادؿ والحوار نتماء والحرية األالوالء واال ئتمتـز الكمية بمباد .5
مورىا أوالمناقشة البناءة والديموقراطية والشفافية والمصداقية والمحاسبية وتعريؼ كافة 

 ؿ ذوي االحتياجات الخاصة في الطفولة المبكرة . فلمتعامؿ مع الط بنزاىة وشرؼ
  :مواصفات خريج كمية التربية لمطفولة المبكرة جامعة المنيا

 وال: المواصفات الشخصية:أ
  .المظير المناسب البسيط .1
  .حضور البديية والقدرة عمي السرعة في التصرؼ .2
  .شخصية قوية وقادرة عمي مواجية المشاكؿ وحميا .3
  .في بيئة تعمـ مناسبة لالطفاؿ الفئات الخاصة ونفسية عمي تحمؿ العمؿقدرة جسدية  .4
  .ثقافة واسعة واطالع جيد عمي مجريات األحداث .5
  .والوالء لموطف االنتماء .6

 

 نيا: المواصفات المينية: اث
 لمتعامؿ مع اطفاؿ الفئات الخاصة . المعارؼ والميارات واالتجاىات الثقافية والمينية  توافر .1
  لمتعامؿ مع أطفاؿ الفئات الخاصة  المتطمبات واالحتياجات التربوية لطفؿ الروضةب وعيال .2
 لمتعامؿ مع اطفاؿ الفئات الخاصة . ساليب تعميمية تناسب القدرات المختمفة لالطفاؿ أاستخداـ  .3
 . لمتعامؿ مع االطفاؿ الفئات الخاصة دارة بيئة التعمـ إالقدرة عمي  .4
  لمتعامؿ مع االطفاؿ الفئات الخاصة نيف واألنظمة الخاصة ابالقو  ةمعرفة تام .5
 . لمتعامؿ مع االطفاؿ الفئات الخاصة الصحة العامة والمينية  ئمف والسالمة ومبادقواعد األ .6
  .لمتعامؿ مع اطفاؿ الفئات الخاصة  اآلخريفوكيفية التفاعؿ مع  اإلنسانياطالع وفيـ لمسموؾ  .7
  .لمتعامؿ مع اطفاؿ الفئات الخاصة  الفعاؿميارات العرض الشيؽ واالتصاؿ  .8
  .لمتعامؿ مع اطفاؿ الفئات الخاصة  الوقت إدارةميارة  .9

لمتعامؿ مع اطفاؿ الفئات  القدرة عمي االستجابة لمتطورات التكنولوجية في مجاؿ العمؿ .10
  .الخاصة 

  .لمتعامؿ مع اطفاؿ الفئات الخاصة  عمي اتخاذ القرار المناسب القدرة .11
 .لمتعامؿ مع اطفاؿ الفئات الخاصة  الخاصة بالمينة واألخالقيات بآدابااللتزاـ .12

 

   :برناهجال أهداف
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االحتياجات لالطفاؿ ذوي  مع النمو المتسارع يتالءـبناء نظاـ تعميمي متطور  .1
  الخاصة في مرحمة ما قبؿ المدرسة بكمية التربية لمطفولة المبكرة جامعة المنيا .

بما يتوافؽ مع  دارسيفال أماـفي االلتحاؽ بالبرنامج المناسب حرية االختيار  إتاحة .2
 ثقافيا ومينيا واجتماعيا ـبناء شخصياتي فيويساعد  ـوقدراتي ـواىتماماتي ـميولي

  ـ.تحقيؽ طموحاتي مف ـوتمكيني ةالفرصة لمتميز بيف الطالب إتاحة .3
 توفير فرصة تعميمية العداد معممة التربية الخاصة ) الطفولة المبكرة (  .4

 االطار الورجعي : 
مف التوازف بيف المعايير القومية لرياض األطفاؿ  ركبر قدأصممت الالئحة لتحقيؽ  

الموائح الدراسية لمرحمة البكالوريوس لممجمس األعمى لمجامعات  إلعدادواالطار المرجعي 
التعميمية لمرحمة رياض األطفاؿ  واإلدارةومتطمبات لجنة قطاع الطفولة لمرحمة البكالوريوس 

ذلؾ مواصفات خريج الكمية المالئمة  األطفاؿكما راعت الالئحة معايير األكاديمية لرياض 
 والطفولة المبكرة .  األطفاؿوذلؾ لمعمؿ في مؤسسات رياض  ألسواؽ العمؿ المحمية والقومية

 هبرراث البرناهج : 
 ال يوجد برنامج التربية الخاصة لمرحمة ما قبؿ المدرسة  .1
 قمة عدد المعممات في مرحمة ما قبؿ المدرسة في مجاؿ التربية الخاصة  .2
مؤسسات التربية يساىـ ىذا البرنامج في المساعدة في تعييف نظاـ البرنامج في  .3

  الخاصة في الطفولة المبكرة . 
 يساىـ ىذا البرنامج في الكشؼ المبكر عف ذوي االعاقة المختمفة .  .4
 يساىـ البرنامج في الوقاية مف حدوث بعض االعاقات المختمفة لالطفاؿ .  .5
 ارشاد اولياء االمور في كيفية التعامؿ مع االطفاؿ ذوي ااحتياجات الخاصة .  .6
 التعرؼ عمي البرامج المختمفة لخفض حد االعاقات المختمفة في رياض االطفاؿ .  .7

 
 

 

 : مقدمة (  1مادة )
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التابعة لقطاع الدراسات  العممية المبكرة جامعة المنيا مف الكمياتتعتبر كمية التربية لمطفولة  
التربوية في الطفولة المبكرة حيث تعادؿ نسبة المقررات العممية نسبة المقررات النظرية تقريبا 

عمي  يفالحاصم دارسيفلنيؿ درجو البكالوريوس وتؤىؿ ال مبةحضور الط انتظاـويشترط 
 حديإعمؿ في لمالمبكرة  ةلو طفالتربية الخاصة لمشيادة تخرج لمحصوؿ عمي لقب معمـ 

أو التابعة لوزارة التربية والتعميـ الدمج نظاـ التي تطبؽ في مدارس الفئات الخاصة روضات
 . بالمغة العربيةالتعميـ والتي يتـ بيا  ،مؤسسات التربية الخاصة

 الدرجة العممية التي تمنح لمخريج:  ( :2مادة )
 بكالوريوسلمطفولة المبكرة درجة اليمنح مجمس الجامعة بناء عمي طمب مجمس كمية التربية 

 .( التربية الخاصة لمطفولة المبكرةفي التربية ) 
 تدريس:الالمسئولة عن  أقسام الكمية ( :3مادة )

 األقسام المسئولة عن تنفيذ البرنامج:
 

 الرقـ  الرمز  القسـ   ـ
 E 1 العمـو التربوية   .1
 Psy 2 العمـو النفسية   .2
 Bsc 3 العمـو االساسية   .3

 

 ةحكاـ ىذه الالئحة عمي الطالب المستجديف المسجميف لنيؿ درجأتسري  : (4المادة )
 ـ .  2018/2019وس في التربية رياض األطفاؿ اعتبارا مف العاـ الجامعي يالبكالور 

 

 شروط القبول::  (5الماده )
  في التربية الخاصة لمطفولة المبكرة ريوس في التربية لنيؿ درجو بكالو  ةالبقيد الطليشترط 

و ما يعادليا في حدود ما يقرره أنوية العامة اأف يكوف حاصال عمي شيادة الث .1
 . عمي المختصعد اخذ رأي المجمس األمف شروط بالعالي وزير التعميـ 

  .أف يجتاز االختبارات التي يقررىا مجمس الكمية .2
عيا بعة الدراسة وفقا لمقواعد التي يضلمتا كوف الئقا طبيا بما يثبت صالحيتوأف ي .3

 . لمجامعاتعمي المجمس األ
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  .أف يكوف متفرغا تفرغا تاما لمدراسة .4
    .السيرة حسف السمعة محمودكوف يأف  .5
لكؿ عاـ تسديد الرسـو الدراسية وفقا القتراح مجمس الكمية وموافقة مجمس الجامعة  .6

 .دراسي 
(لمطفولػػػػػػػة )التربيػػػػػػػة الخاصػػػػػػة : مػػػػػػػدة الدراسػػػػػػة لنيػػػػػػػؿ درجػػػػػػة بكػػػػػػػالورويس التربيػػػػػػة (6مــــــادة )
رد فػػػػػي جػػػػػداوؿ المقػػػػػررات الدراسػػػػػية او ىػػػػػو كمػػػػػا ، (فصػػػػػوؿ دراسػػػػػية 8ربػػػػػع سػػػػػنوات )أ المبكػػػػػرة

 (14في مادة )
 

 لدخوؿفي المقررات التي درسيا الطالب في فرقتو ويشترط  المتحاناتاتعقد  ( :7مادة )
% مف  75ي مقرر أف يكوف مستوفيا لنسبة حضور ال تقؿ عف أفي  االمتحافالطالب 

ولمجمس الكمية بناء عمي كؿ عمي حدة والدروس التطبيقية  ة،النظريساعات المحاضرات 
ف في المقررات التي لـ اأف يحـر الطالب مف التقدـ لالمتحالعممية  األقساـطمب مجالس 

قررات التي حـر مف وفي ىذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في الم ،فييا نسبة الحضور يستوؼ
 ف في ىذهايقبمو مجمس الكمية فيعيد االمتح مالـ يكف غيابة لعذر قيري ا،ف فيياالتقدـ لالمتح

   المقررات ويحتفظ بتقديره فييا .
 التدريب الميداني:: (8ماده ) 

يتولي تنظيـ وتنسيؽ العمؿ لمتدريب  -الكمية يتـ إنشاء مكتب لمتدريب الميداني بقرار مجمس 
في روضات مدارس التربية الخاصة وروضات  الميداني لمطمبة بالروضات والمؤسسات ذات الصمة

، ويضـ في تشكيمو أقساـ الكمية تحت مؤسسات رعاية وتأىيؿ الفئات الخاصة في الطفولة المبكرة 
 .قسـ العمـو النفسية  ورئيس إشراؼ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب

في كؿ فصؿ دراسي بواقع ساعتيف نظريتيف لمطالب  الميدانيمتدريب ساعات ل 4تخصص 
وساعتيف تطبيقيتيف في الفرقتيف األولي والثانية، تتـ داخؿ الكمية، أما في الفرقتيف الثالثة والرابعة 

لوزارة التربية والتعميـ،  ( ساعات تطبيقية في الروضات التي تطبؽ نظاـ الدمج التابعة4فتخصص )
ويتطمب الرسوب في التدريب الميداني في الفرقتيف الثالثة والرابعة، ، ومؤسسات التربية الخاصة

وال يحصؿ  كاف ناجحا في بقية المقررات،إعادة لمعاـ الدراسي الذي رسب فيو الطالب ولو 
الخاص بكؿ مف  الطالب عمي درجو البكالوريوس اال بعد نجاحو في التدريب الميداني

 التالي: لمتوزيعويتـ التقييـ في الفرقتيف الثالثة والرابعة طبقا  المستوي الثالث والرابع 
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 .درجة 60( عضو ىيئة التدريس مشرفا مف الكمية المشرؼ الداخمي ) -
 .درجة 30( لخارجي )االخصائي المشرؼ عمي المؤسسة مكاف التدريس الميداني المشرؼ ا -
 درجة. 10 او المركز  مدير الروضة -
)يحددىا درجة كؿ منيـ طبقا لعدد مرات الحضور الفعمي لمطالب  توضععمي أف       

ال يعتبر الطالب راسبا  ،%75التي ال تقؿ عف مجمس الكمية ومكتب التدريب الميداني(، و  وا 
 المقرر حتى ولو كاف الغياب بعذر. في

حد المقررات راسبا في المقرر، ف التحريري ألايعتبر الطالب الغائب في االمتح  :( 9مادة ) 
وعميو إعادة االمتحاف التحريري مع احتفاظو بدرجات أعماؿ السنة أو الدرجات الشفوية أو 

 التطبيقية، ويحتفظ بتقديره العاـ إذا كاف غيابو بعذر مقبوؿ مف مجمس الكمية.
أعماؿ في االمتحاف التحريري فعميو إعادة االمتحاف مع احتفاظو بدرجات أما الطالب الراسب 

 التقدير العاـ لممقرر.تقديرا مقبوؿ في  وتعطي لو ،السنة أو الدرجات الشفوية أو التطبيقية
% في التقدير العاـ ألحد المقررات، فيعيد 50أما الطالب الراسب لحصولو عمي أقؿ مف و 

 وشفويا. االمتحاف تحريريا وتطبيقيا
طبيقي والتدريب نب التاقررات النظرية والمقررات ذات الجتحتسب درجات الم  :(01مادة )

 : عمي النحو التالي
 توزع درجات المقرر كما يأتي:أ ( المقررات النظرية : 

مف  %70ف التحريري بنسبة اواالمتح ،%10الشفوي بنسبة  ،%  20عماؿ السنة بنسبة أ
 .النياية العظمي لكؿ مقرر نظري

  توزع درجات المقرر كما يأتي: :نب التطبيقيالمقررات ذات الجب( ا
%  70ف التحريري بنسبة امتحواال ،% 20 بنسبة التطبيقي جانب% وال 10بنسبة  الشفوي

، عدا مقررات التربية الفنية والتربية نب تطبيقيامف النياية العظمي لكؿ مقرر لو ج
تطبيقي، %  40شفوي،  %10 فيكوف توزيع درجاتيا كما يأتي: الموسيقية والتربية الحركية

 تحريري. %  50
 

 (  : 11مادة )
دي فييا أف ناجحا في مقررات الفرقة التي اذا كإعمي أ ( ينقؿ الطالب الي الفرقة األ 

 . قصيأف راسبا في مقرريف كحد او كأ
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ف لمطمبة الراسبيف في الفرقة الرابعة في شير نوفمبر فيما اليزيد عف اب( يعقد  دور ث 
واد الرسوب ويمنح مقبوال في م يناويكوف تقدير النجاح في الدور الثمقرريف دراسييف 

 . إال إذا كاف رسوبو لغياب بعذر مقبوؿ فيحتفظ بتقديرهدرجو في المقبوؿ  عميأالطالب 
بعد ذلؾ مع  ويمتحف فيما رسب في يناالدور الثف اذا رسب الطالب في امتحإج (  

 . فاؿ الدراسي الذي يتـ فيو االمتحالطمبة العادييف وفي الفص
 

 
 ( : 21مادة )

% مف  30رجو  تقؿ عف ذا حصؿ عمي دإر الطالب راسبا بتقدير ضعيؼ جدا أ ( يعتب 
لجميع المقررات النظرية  (سب نظريار أو  ،الئحة راسب)ف التحريري ادرجو االمتح
ف او درجات االمتحأعماؿ السنة أذه الحالة ال تضاؼ لمطالب درجات وفي ىوالتطبيقية، 
  .التحريري ةلي درجإالتطبيقي 

دراسية التي يؤدي الواحد وكذلؾ في الفرقة ال يب ( يقدر نجاح الطالب في المقرر الدراس
 : حد التقديرات التاليةأبف فييا ااالمتح

 
 

 

 كثر مف النياية العظمي . أ% ف85 ممتاز 
 % مف النياية العظمي .  85قؿ مف ألي إ%  75 جيد جدا 

 % مف النياية العظمي .  75قؿ مف ألي إ%  65 جيد 
 % مف النياية العظمي .  65قؿ مف ألي إ%  50 مقبوؿ 

 % مف النياية العظمي  50قؿ مف ألي إ%  30 ضعيؼ 
 % مف النياية العظمي .  30قؿ مف أ ضعيؼ جدا 

 
 في عمي األقؿ ج ( يمنح الطالب مرتبة الشرؼ اذا حصؿ عمي تقدير عاـ جيد جدا 

المجموع التراكمي بجميع السنوات عمي اال تقؿ تقديره في احد السنوات عف جيد واال يكو 
 راسبا في اي مقرر خالؿ جميع الفصوؿ الدراسية . 

التي لـ يعرض عمي مجمس شئوف التعميـ والطالب بالجامعة كافة الموضوعات  :(31ماده )
 . ترد فييا نص في ىذه الالئحة

 
   : خطة الدراسة:(14ماده )
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ربعة األؼ الدراسية ( الخطط الدراسية لمفصميف الدراسييف في الصفو 4 -1تبيف الجداوؿ مف )
 .البكالوريوسلث والرابع ( لمرحمة ني والثااوؿ والث)األ

 وقد تـ وضع أرقاـ كودية لمقررات البرنامج وبيانيا مف اليسار كما يمي:
 ػ رمز القسـ المسئوؿ عف تنفيذ المقرر، وتفسيرىا كما يمي:

 

 يغًٙ اإلػبقخ سيض اإلػبقخ يغًٙ انقغى/ انتخصص سيض انقغى

EA  اٌؼٍىَ اٌتشثىَخ ـ إداسح سَبع

 األطفبي

M اإلػبلخ اٌؼمٍُخ 

EF  اٌؼٍىَ اٌتشثىَخ ـ أطىي تشثُخ

 اٌطفً

B اإلػبلخ اٌجظشَخ 

EC ًاٌؼٍىَ اٌتشثىَخ ـ ِٕبهح اٌطف D اإلػبلخ اٌغّؼُخ 

ET  ٍُُاٌؼٍىَ اٌتشثىَخ ـ تىٕىٌىخُب اٌتؼ

 ٌألطفبي

L ٍُطؼىثبد اٌتؼ 

PSY اٌؼٍىَ إٌفغُخ A تىحذ 

BSC اٌؼٍىَ األعبعُخ I  اٌتخبطت واػطشاثبد

 اٌتىاطً

  G اٌّىهجخ واالثتىبس 

 ػ رقـ داؿ عمي الفرقة.
 ػ رقـ داؿ عمي الفصؿ الدراسي.

 ػ رقـ داؿ عمي ترتيب المقرر داخؿ الخطة.
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 األطفبي ثىٍُخ اٌتشثُخ ٌٍطفىٌخ اٌّجىشح خبِؼخ إٌُّبثشٔبِح اٌتشثُخ اٌخبطخ ٌّؼٍّخ سَبع 

 اٌفشلخ األوٌٍ

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌؼبَ  )ِمشساد ِىحذح ٌدُّغ اٌتخظظبد(

 
 

َ 

 

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

 أػّبي تطجُمٍ ٔظشٌ االِتحبْ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

1 Psy111  ٌاالحتُبخبد ِجبدئ ػٍُ ٔفظ اٌطفً رو

 اٌخبطخ 

2 - 22 12 - 72 122 2 

2 Psy112  ٌاالحتُبخبد ػٍُ ٔفظ اٌٍؼت ٌألطفبي رو

 اٌخبطخ 

2 2 - 12 22 72 122 2 

3 Psy113  ٌعُىىٌىخُخ إٌّى إٌفغٍ ٌألطفبي رو

 االحتُبخبد اٌخبطخ 

2 - 22 12 - 72 122 2 

4 EF114 ٍُ2 122 72 22 12 - 2 2 روٌ االػبلبد األطفبي ِؼ 

5 EC115  ٌأعظ ثٕبء إٌّبهح  األطفبي رو

 االحتُبخبد اٌخبطخ 

2 2 - 12 22 72 122 2 

6 BSC116  اٌّهبساد األعبعُخ فٍ اٌتشثُخ اٌفُٕخ

 االحتُبخبد اٌخبطخ ٌألطفبي روٌ 

2 2 - 12 42 72 122 2 

7 BSC117  ٌاالحتُبخبد فٓ اٌىتبثخ ٌٍطفً رو

 اٌخبطخ 

2 2 - 12 22 72 122 2 

8 FT111 تهُئخ  (1تذسَت ُِذأٍ )تذسَظ ِظغش(

 (1) وِشبهذح(

2 2 - 12 22 72 122 2 

       12 16 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد 
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:

 

 

 

 و

 

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انذساعٛخانًقشساد 

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

االيتس

 اٌ
أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

 انذسخخ انؼظًٗ تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

9 Psy128 2 100 70 - 10 20 - 2 يقذيخ فٙ انتشثٛخ انخبصخ 

10 Psy129  ٘ٔػهى َفظ انفغٕٛنٕخٙ نألغفبل ر

 اإلػبقبد

2 - 20 10 - 70 100 2 

11 Psy121

0 

 2 100 70 20 10 - 2 2 اإلسشبد انُفغٙ نألغفبل رٔ٘ اإلػبقبد

12 ET1211  يذخم انٗ تكُٕنٕخٛب انتؼهٛى  نًؤعغبد

 األغفبل رٔ٘ اإلػبقبد

2 2 - 10 20 70 100 2 

13 EA1212 2 100 70 - 10 20 2 3 ثقبفخ اندٕدح ٔ االػتًبد نزٔ٘ االػبقبد 

14 BSC12

13 

انتشثٛخ  انًٓبساد األعبعٛخ فٙ

 انًٕعٛقٛخ نهطفم رٔ٘ اإلػبقبد

2 2 - 10 40 50 100 2 

15 BSC12

14 

أيشاض ٔتًشٚط األغفبل رٔ٘ 

 اإلػبقبد

2 2 - 10 20 70 100 2 

16 FT112  َٙ( 1)تذسٚظ يصغشتذسٚت يٛذا

 (2) )تٓٛئخ ٔيشبْذح(

2 2 - 10 20 70 100 2 

       12 16 إخًبنٙ ػذد انغبػبد 
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 اٌفشلخ اٌثبُٔخ

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌؼبَ  )ِمشساد ِىحذح ٌدُّغ اٌتخظظبد(
 

 و

 

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

االيتسب

ٌ 

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

1 Psy211  2 100 70 20 10 - 2 2 نألغفبلعٛكٕنٕخٛخ انتؼهى 

2 Psy212  ٘ٔعٛكٕنٕخٛخ انذيح ٔانتأْٛم نألغفبل ر

 اإلػبقبد

3 - 20 10 - 70 100 2 

3 Psy213 2 100 70 20 10 - 2 2 يٓبساد انتفكٛش ػُذ األغفبل 

4 EC214  ٘ٔيستٕٖ يُبْح ٔثشايح األغفبل ر

 اإلػبقبد

2 2 - 10 20 70 100 2 

5 EF215  2 100 70 - 10 20 - 3 تؼهٛى األغفبل نزٔ٘ اإلػبقبداقتصبدٚبد 

6 BSC216  ٘ٔاألعؼبفبد األٔنٛخ ٔ صسخ انطفم ر

 اإلػبقبد

2 2 - 10 20 70 100 2 

7 BSC217  انًٓبساد األعبعٛخ نهتشثٛخ انسشكٛخ

 نألغفبل رٔ٘ اإلػبقبد

2 2 - 10 40 50 100 2 

8 FT113 2 100 50 40 10 - 2 2 (1تذسٚت يٛذاَٙ )تذسٚظ يصغش 

       12 18 إخًبنٙ ػذد انغبػبد 
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:

 

 
 

 و

 

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

االيتس

 اٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

9 Psy228  2 100 70 20 10 - 2 2 انفشدٚخ نألغفبل رٔ٘ اإلػبقبدانفشٔق 

10 Psy229  ٘ٔانصسخ انُفغٛخ ٔيشكالد األغفبل ر

 اإلػبقبد

2 - 20 10 - 70 100 2 

11 EC2210 2 100 70 20 10 - 2 2 تخطٛػ ثشايح  ٔيُبْح رٔ٘ اإلػبقبد 

12 EF2211 2 100 70 - 10 20 - 3 انتُشئخ االختًبػٛخ نزٔ٘ اإلػبقبد 

13 BSC2212 2 100 70 - 10 20 - 2 قشاءاد ثبنهغخ األخُجٛخ نهطفم اإلػبقبد 

14 BSC2213 2 100 70 20 10 - 2 2 أغبَٙ ٔ اَبشٛذ األغفبل رٔ٘ اإلػبقبد 

15 FT114 2 100 50 40 10 - 2 2 (2تذسٚت يٛذاَٙ )تذسٚظ يصغش 

       8 15 إخًبنٙ ػذد انغبػبد
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 )إػبلخ ػمٍُخ(ٌفشلخ اٌثبٌثخ ا

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
  و

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

االيتسب

ٌ 
أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

1 Psy311(M)  ٔ انًجكش نألغفبل رٔ٘  انتذخمانكشف

 االزتٛبخبد انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

2 Psy312(M) 2 100 70 - 10 20 - 3 يذخم إنٙ اإلػبقخ انؼقهٛخ 

3 Psy313(M)   2 100 70 20 10 - 2 2 دساعخ انسبنخ نألغفبل انًؼبقٍٛ ػقهٛب 

4 ET314(M)  ٘ٔاَتبج انٕعبئػ انتؼهًٛٛخ نز

 اإلػبقخ انؼقهٛخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

5 EC315 (M) 2 100 70 20 10 - 2 2 غشق تؼهٛى رٔ٘ اإلػبقخ انؼقهٛخ 

6 BSC316(M 2 100 50 40 10 - 2 2 انتؼجٛش انفُٙ نهطفم انًؼبق ػقهٛب 

7 BSC317(M 2 100 70 20 10 - 2 2 أدة انطفم انًؼبق ػقهٛب 

8 FT115(M) ( َٙ1تذسٚت يٛذا) - 100     4  

        16 15  انغبػبد إخًبنٙ ػذد
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
  و

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

االيتسب

ٌ 

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

9 Psy328(M  2 2 انًؼبق ػقهٛبتؼذٚم ٔثُبء انغهٕك نهطفم 

 

- 10 20 70 100 2 

10 Psy329(M  ٘ٔانتٕخّٛ ٔاإلسشبد انُفغٙ نألغفبل ر

 االزتٛبخبد انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

11 Psy321M)   2 ػهى انُفظ انًؼشفٗ نألغفبل انًؼبقٍٛ ػقهٛب 

 

2 

 

- 10 20 70 100 2 

12 EF3211M  َٙظى تشثٛخ األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ انؼقهٛخ ف

 انؼبنى

3 - 20 10 - 70 100 2 

13 EC3212M) 2 100 70 20 10 - 2 2 تُفٛز يُبْح ٔ ثشايح رٔ٘ اإلػبقخ انؼقهٛخ 

14 BSC321M 2 100 50 40 10 - 2 2 انًٕعٛقٗ ٔ اإلٚقبع نهطفم انًؼبق ػقهٛب 

15 BSC3214

M 

 2 100 50 40 10 - 2 2 انفٌُٕ انتشكٛهٛخ نهطفم انًؼبق ػقهٛب

16 FT116 (M) ( َٙ2تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       16 15 إخًبنٙ ػذد انغبػبد
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 اٌفشلخ اٌثبٌثخ )إػبلخ ثظشَخ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
  و

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

االي

 تسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

1 Psy311(B) انًجكش نألغفبل رٔ٘  انكشف ٔ انتذخم

 االزتٛبخبد انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

2 Psy312(B) 2 100 70 - 10 20 - 3 يقذيخ فٙ اإلػبقخ انجصشٚخ 

3 Psy313(B)   2 100 70 20 10 - 2 2 دساعخ انسبنخ نألغفبل انًؼبقٍٛ ثصشٚب 

4 ET314(B) 2 100 70 20 10 - 2 2 إَتبج انٕعبئػ انتؼهًٛٛخ نزٔ٘ اإلػبقخ انجصشٚخ 

5 EC315(B) 2 100 70 20 10 - 2 2 غشق تؼهٛى رٔ٘ اإلػبقخ انجصشٚخ 

6 BSC316(B) 2 100 50 40 10 - 2 2 انتؼجٛش انفُٙ نهطفم انًؼبق ثصشٚب 

7 BSC317(B)  2 100 70 20 10 - 2 2 انًؼبق ثصشٚبأدة انطفم 

8 FT115(B) ( َٙ1تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       16 15 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
  

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

شفٓ

٘ 

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ

 انؼظًٗ

 

9  Psy328(B)  تؼذٚم ٔثُبء انغهٕك نهطفم انًؼبق

 ثصشٚب

2 2 

 

- 10 20 70 100 2 

10 Psy329(B)  انتٕخّٛ ٔاإلسشبد انُفغٙ نألغفبل

 رٔ٘ االزتٛبخبد انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

11 Psy3210(B)  ػهى انُفظ انًؼشفٗ نألغفبل

 انًؼبقٍٛ ثصشٚب

2 2 - 10 20 70 100 2 

12 EF3211(B)  َظى تشثٛخ  األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ

 انجصشٚخ فٙ انؼبنى

3 - 20 10 - 70 100 2 

13 EC3212(B)  تُفٛز يُبْح ٔ ثشايح رٔ٘ اإلػبقخ

 انجصشٚخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

14 BSC3213(B)  انًٕعٛقٗ ٔ اإلٚقبع نهطفم انًؼبق

 ثصشٚب

2 2 - 10 40 50 100 2 

15 BSC3214(B)  انفٌُٕ انتشكٛهٛخ نهطفم انًؼبق

 ثصشٚب

2 2 - 10 40 50 100 2 

16 FT116(B) ( َٙ2تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       16 15 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌثبٌثخ )إػبلخ عّؼُخ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اٌتخظظُخ(اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد 
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

االِتحب

ْ 

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

 

1 Psy311(D) ًاٌّجىش ٌألطفبي  اٌىشف و اٌتذخ

 روٌ االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

2 Psy312(D) 2 122 72 - 12 22 - 3 ِمذِخ فٍ  اإلػبلخ اٌغّؼُخ 

3 Psy313(D)  ُٓدساعخ اٌحبٌخ ٌألطفبي اٌّؼبل

 عّؼُب

2 2 - 12 22 72 122 2 

4 ET314(D)  ٌأٔتبج اٌىعبئط اٌتؼٍُُّخ ٌزو

 اإلػبلخ اٌغّؼُخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

5 EC315(D) 2 122 72 22 12 - 2 2 طشق تؼٍُُ روٌ اإلػبلخ اٌغّؼُخ 

6 BSC316(D) 2 122 52 42 12 - 2 2 اٌتؼجُش اٌفٍٕ ٌٍطفً اٌّؼبق عّؼُب 

7 BSC317(D) 2 122 72 22 12 - 2 2 أدة اٌطفً اٌّؼبق عّؼُب 

8 FT115(D) ( ٍٔ1تذسَت ُِذا) - 122     4  

       16 15 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:

 
  

 سيض ٔ كٕد انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

 يذح االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

9 Psy328(D)  تؼذٚم ٔثُبء انغهٕك نهطفم انًؼبق

 عًؼٛب

2 2 

 

- 10 20 70 100 2 

10 Psy329(D) ٙنألغفبل رٔ٘  انتٕخّٛ ٔاإلسشبد انُفغ

 االزتٛبخبد انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

11 Psy3210(D)  ٍٛػهى انُفظ انًؼشفٗ نألغفبل انًؼبق

 عًؼٛب

2 2 - 10 20 70 100 2 

12 EF3211(D)  َظى تشثٛخ األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ انغًؼٛخ

 فٙ انؼبنى

3 - 20 10 - 70 100 2 

13 EC3212(D)  ٘ٔاإلػبقخ تُفٛز يُبْح ٔ ثشايح ر

 انغًؼٛخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

14 BSC3213(D)  انًٕعٛقٗ ٔ اإلٚقبع نهطفم انًؼبق

 عًؼٛب

2 2 - 10 40 50 100 2 

15 BSC3214(D) 2 100 50 40 10 - 2 2 انفٌُٕ انتشكٛهٛخ نهطفم انًؼبق عًؼٛب 

16 FT116(D) ( َٙ2تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       16 15 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌثبٌثخ )طؼىثبد اٌتؼٍُ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ االِتحبْ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

1 Psy311(L) ًاٌّجىش ٌألطفبي روٌ  اٌىشف و اٌتذخ

 االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

2 Psy312(L) ٍُ2 122 72 - 12 22 - 3 ِمذِخ فٍ  طؼىثبد اٌتؼ 

3 Psy313(L)  دساعخ اٌحبٌخ ٌألطفبي روٌ طؼىثبد

 اٌتؼٍُ

2 2 - 12 22 72 122 2 

4 ET314(L)  اٌتؼٍُُّخ ٌزوٌ طؼىثبد أٔتبج اٌىعبئط

 اٌتؼٍُ

2 2 - 12 22 72 122 2 

5 EC315(L) ٍُ2 122 72 22 12 - 2 2 طشق تؼٍُُ روٌ طؼىثبد اٌتؼ 

6 BSC316(L) ٍُ2 122 52 42 12 - 2 2 اٌتؼجُش اٌفٍٕ ٌٍطفً رو طؼىثبد اٌتؼ 

7 BSC317(L) ٍُ2 122 72 22 12 - 2 2 أدة اٌطفً رو طؼىثبد اٌتؼ 

8 FT115(L) ( ٍٔ1تذسَت ُِذا) - 122     4  

       16 15 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

 االِتحبْ

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

 

9 Psy328(L)  تؼذًَ وثٕبء اٌغٍىن ٌٍطفً رو

 طؼىثبد اٌتؼٍُ

2 2 

 

- 12 22 72 122 2 

12 Psy329(L)  اٌتىخُه واإلسشبد إٌفغٍ ٌألطفبي

 روٌ االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

11 Psy3210(L)  ٌػٍُ إٌفظ اٌّؼشفً ٌألطفبي رو

 طؼىثبد اٌتؼٍُ

2 2 - 12 22 72 122 2 

12 EF3211(L)  ٔظُ تشثُخ األطفبي روٌ طؼىثبد

 اٌتؼٍُ فٍ اٌؼبٌُ

3 - 22 12 - 72 122 2 

13 EC3212(L)  ٌتٕفُز ِٕبهح  وثشاِح األطفبي رو

 طؼىثبد اٌتؼٍُ

2 2 - 12 22 72 122 2 

14 BSC3213(L)  اٌّىعُمً و اإلَمبع ٌٍطفً رو

 طؼىثبد اٌتؼٍُ

2 2 - 12 42 52 122 2 

15 BSC3214(L)  اٌفٕىْ اٌتشىٍُُخ ٌٍطفً رو طؼىثبد

 اٌتؼٍُ

2 2 - 12 42 52 122 2 

16 FT116(L) ( ٍٔ2تذسَت ُِذا) - 122     4  

       16 15 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌثبٌثخ )تىحذ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ االِتحبْ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

1 Psy311(A) ًاٌّجىش ٌألطفبي روٌ  اٌىشف و اٌتذخ

 االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

2 Psy312(A) 2 122 72 - 12 22 - 3 اػطشاة اٌتىحذ 

3 Psy313(A) َُٓ2 122 72 22 12 - 2 2 دساعخ اٌحبٌخ ٌألطفبي اٌتىحذ 

4 ET314(A)  أٔتبج اٌىعبئط اٌتؼٍُُّخ ٌألطفبي

 اٌتىحذَُٓ

2 2 - 12 22 72 122 2 

5 EC315(A) َُٓ2 122 72 22 12 - 2 2 طشق تؼٍُُ األطفبي اٌتىحذ 

6 BSC316(A) ٍُ2 122 52 42 12 - 2 2 اٌتؼجُش اٌفٍٕ ٌٍطفً اٌتىحذٌ اٌتؼ 

7 BSC317(A) ٌ2 122 72 22 12 - 2 2 أدة اٌطفً اٌتىحذ 

8 FT115(A) ( ٍٔ1تذسَت ُِذا) - 122     4  

       16 15 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:

 
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

 االِتحبْ

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

 

9 Psy328(A) ٌ2 2 تؼذًَ وثٕبء اٌغٍىن ٌٍطفً اٌتىحذ 

 

- 12 22 72 122 2 

12 Psy329(A)  اٌتىخُه واإلسشبد إٌفغٍ ٌألطفبي

 روٌ االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

11 Psy3210(A) َُٓ2 122 72 22 12 - 2 2 ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفً ٌألطفبي اٌتىحذ 

12 EF3211(A) ٌُ2 122 72 - 12 22 - 3 ٔظُ تشثُخ األطفبي اٌتىحذَُٓ فً اٌؼب 

13 EC3212(A)  تٕفُز ِٕبهح  وثشاِح األطفبي

 اٌتىحذَُٓ

2 2 - 12 22 72 122 2 

14 BSC3213(A)  ً2 122 52 42 12 - 2 2 اٌتىحذٌاٌّىعُمً و اإلَمبع ٌٍطف 

15 BSC3214(A) ٌ2 122 52 42 12 - 2 2 اٌفٕىْ اٌتشىٍُُخ ٌٍطفً اٌتىحذ 

16 FT116(A) ( ٍٔ2تذسَت ُِذا) - 122     4  

       16 15 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌثبٌثخ )اٌتخبطت واػطشاثبد اٌتىاطً(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

 االِتحبْ
ٔظش

ٌ 

أػّبي  تطجُمٍ

فظٍ

 َخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

1 Psy311(I) ًاٌّجىش ٌألطفبي روٌ  اٌىشف و اٌتذخ

 االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

2 Psy312(I)  ٍ2 122 72 22 12 - 2 2 عُىىٌىخُخ اٌتىاطً غُش اٌٍفظ 

3 Psy313(I)  دساعخ اٌحبٌخ ٌألطفبي )اٌتخبطت و

 اػطشاة اٌتىاطً(

2 2 - 12 22 72 122 2 

4 ET314(I)  ٌأٔتبج اٌىعبئط اٌتؼٍُُّخ ٌألطفبي رو

 اٌتخبطت و اٌتىاطًاػطشاة 

2 2 - 12 22 72 122 2 

5 EC315(I)  طشق تؼٍُُ األطفبي روٌ اػطشاة

 اٌتخبطت و اػطشاة اٌتىاطً

2 2 - 12 22 72 122 2 

6 BSC316(I)  اٌتؼجُش اٌفٍٕ ٌٍطفً روٌ اٌتخبطت و

 اػطشاة اٌتىاطً

2 2 - 12 42 52 122 2 

7 BSC317(I)  أدة اٌطفً روي اٌتخبطت و اػطشاة

 اٌتىاطً 

2 2 - 12 22 72 122 2 

8 FT115(I) ( ٍٔ1تذسَت ُِذا) - 122     4  

       18 14 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

ٔظش االِتحبْ

ٌ 

أػّبي  تطجُمٍ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

9 Psy321(I)  تؼذًَ وثٕبء اٌغٍىن ٌٍطفً رو

 اػطشاة اٌتىاطً

2 2 

 

- 12 22 72 122 2 

12 Psy322(I)  اٌتىخُه واإلسشبد إٌفغٍ ٌألطفبي

 روٌ االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

11 Psy323(I)  ػٍُ إٌفظ اٌّؼشفً ٌألطفبي

 )اٌتخبطت و اػطشاة اٌتىاطً(

2 2 - 12 22 72 122 2 

12 EF3211(I)  اػطشاةٔظُ تشثُخ األطفبي روي 

 )اٌتخبطت و اٌتىاطً(

3 - 22 12 - 72 122 2 

13 EC3212(I)  تٕفُز  ِٕبهح وثشاِح األطفبي روي

 )اٌتخبطت و اٌتىاطً( اػطشاة

2 2 - 12 22 72 122 2 

14 BSC3213(I)  ًاٌتخبطت اٌّىعُمً و اإلَمبع ٌٍطف(

 و اػطشاة اٌتىاطً(

2 2 - 12 42 52 122 2 

15 BSC3214(I)  ًاٌتخبطت و اٌفٕىْ اٌتشىٍُُخ ٌٍطف(

 اػطشاة اٌتىاطً(

2 2 - 12 42 52 122 2 

16 FT116(I) ( ٍٔ2تذسَت ُِذا) - 122     4  

       16 15 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  

 

 

 

 

 



  

 
 

28 

 اٌفشلخ اٌثبٌثخ )اٌّىهجخ واالثتىبس(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(اإلػذاد 
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ االِتحبْ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

1 Psy311(G) ًاٌّجىش ٌألطفبي روٌ  اٌىشف و اٌتذخ

 االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

2 Psy312(G) 2 122 72 22 12 - 2 2 ِذخً إٌٍ اٌّىهجخ واالثتىبس 

3 Psy313(G) ُٓ2 122 72 22 12 - 2 2 دساعخ اٌحبٌخ ٌألطفبي اٌّىهىث 

4 ET314(G)  أٔتبج اٌىعبئط اٌتؼٍُُّخ ٌألطفبي روٌ اٌّىهجخ و

 االثتىبس

2 2 - 12 22 72 122 2 

5 EC315(G)  ٌ2 122 72 22 12 - 2 2 اٌّىهجخ و االثتىبسطشق تؼٍُُ األطفبي رو 

6 BSC316(G) 2 122 52 42 12 - 2 2 اٌتؼجُش اٌفٍٕ ٌٍطفً روٌ اٌّىهجخ و االثتىبس 

7 BSC317(G) 2 122 72 22 12 - 2 2 أدة اٌطفً روي اٌّىهجخ و االثتىبس 

8 FT115(G) ( ٍٔ1تذسَت ُِذا) - 122     4  

       18 14 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
َ  

 سِض و وىد اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

 االِتحبْ

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

 

9 Psy328(G) ً2 2 تؼذًَ وثٕبء اٌغٍىن ٌٍطف 

 

- 12 22 72 122 2 

12 Psy329(G)  ٌاٌتىخُه واإلسشبد إٌفغٍ ٌألطفبي رو

 االحتُبخبد اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

11 Psy3210(G)  ُٓػٍُ إٌفظ اٌّؼشفً ٌألطفبي اٌّىهىث

 )إٌظشَبد اٌّفغشح ٌألثذاع(

2 2 - 12 22 72 122 2 

12 EF3211(G) روٌ اٌّىهجخ و االثتىبس  ٔظُ تشثُخ األطفبي

 فً اٌؼبٌُ

3 - 22 12 - 72 122 2 

13 EC3212(G)  روٌ اٌّىهجخ و تٕفُز ِٕبهح ثشاِح األطفبي

 االثتىبس

2 2 - 12 22 72 122 2 

14 BSC3213(G)  روٌ اٌّىهجخ و اٌّىعُمً و اإلَمبع ٌألطفبي

 االثتىبس

2 2 - 12 42 52 122 2 

15 BSC3214(G)  روٌ اٌّىهجخ و اٌفٕىْ اٌتشىٍُُخ ٌألطفبي

 االثتىبس

2 2 - 12 42 52 122 2 

16 FT116(G) ( ٍٔ2تذسَت ُِذا) - 122     4  

       16 15 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌشاثؼخ )إػبلخ ػمٍُخ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
  و

 سيض ٔ كٕد انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘ االيتسبٌ

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

1 Psy411(M)  إسشبد أعش األغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد انخبصخ

 )انًؼبقٍٛ ػقهٛب(

2 2 - 10 20 70 100 2 

2 Psy412(M)  ٘ٔانقٛبط ٔ انتقٕٚى انُفغٙ نألغفبل ر

 االزتٛبخبد انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

3 Psy413(M) 2 100 70 20 10 - 2 2 انغهٕك انتكٛفٙ نألغفبل انًؼبقٍٛ ػقهٛب 

4 EA414(M) 2 100 70 - 10 20 - 3 إداسح يؤعغبد األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ انؼقهٛخ 

5 ET415(M) 2 100 70 20 10 - 2 2 تكُٕنٕخٛب تؼهٛى األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ انؼقهٛخ 

6 BSC416(M) 2 100 70 20 10 - 2 2 قصص ٔ زكبٚبد انطفم رٔ٘ اإلػبقخ انؼقهٛخ 

7 BSC417(M) 2 100 50 40 10 - 2 2 األَشطخ انفُٛخ نهطفم رٔ اإلػبقخ انؼقهٛخ 

8 BSC418(M) 2 100 50 40 10 - 2 2 األنؼبة انسشكٛخ نهطفم رٔ٘ اإلػبقخ انؼقهٛخ 

9 FT117(M) ( َٙ3تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

 االِتحبْ

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

 

12 Psy429(M)  ٍواٌغٍىوٍ ٌٍطفً اٌّؼبق اٌؼالج إٌفغ

 ػمٍُب

2 2 

 

- 12 22 72 122 2 

11 Psy4210(M) 2 122 72 - 12 22 - 2 اٌتأهًُ اٌّهٍٕ ٌألطفبي اٌّؼبلُٓ ػمٍُب 

12 Psy4211(M) )2 122 72 22 12 - 2 2 حٍمخ ثحث )اإلػبلخ اٌؼمٍُخ 

13 EF4212(M)  األطفبي روٌ  ِٕظّبد وتششَؼبد

 اإلاػبلخ اٌؼمٍُخ

3 - 22 12 - 72 122 2 

14 EC4213(M)  ٌتمىَُ ِٕبهح و ثشاِح األطفبي  رو

 اإلػبلخ اٌؼمٍُخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

15 EC4214(M)  االتدبهبد اٌحذَثخ فٍ ِٕبهح وثشاِح

 األطفبي روٌ اإلػبلخ اٌؼمٍُخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

16 BSC4215(M)  ِغشذ ودساِب اٌطفً روٌ اإلػبلخ

 اٌؼمٍُخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

17 BSC4216(M)  ِتحف وِىتجخ اٌطفً روٌ اإلػبلخ

 اٌؼمٍُخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

18 FT118(M) ( ٍٔ4تذسَت ُِذا) - 122     4  

       16 17 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌشاثؼخ )إػبلخ ثظشَخ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اٌتخظظُخ( اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد
  

 سِض و وىد اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

 االِتحبْ

أػّبي  تطجُمٍ ٔظشٌ

 فظٍُخ

اٌذسخخ  تحشَشٌ ػٍٍّ شفهٍ

 اٌؼظًّ

 

1 Psy411(B)  إسشبد أعش األطفبي روٌ االحتُبخبد اٌخبطخ

 )اٌّؼبلُٓ ثظشَب(

2 2 - 12 22 72 122 2 

2 Psy412(B)  اٌمُبط و اٌتمىَُ إٌفغٍ ٌألطفبي روٌ االحتُبخبد

 اٌخبطخ

2 2 - 12 22 72 122 2 

3 Psy413(B)  عُىىٌىخُخ اٌتىاطً )ٌغخ ثشاًَ( ٌألطفبي

 اٌّؼبلُٓ ثظشَب

2 2 - 12 22 72 122 2 

4 EA414(B) 2 122 72 - 12 22 - 3 إداسح ِؤعغبد  األطفبي روٌ اإلػبلخ اٌجظشَخ 

5 ET415(B) 2 122 72 22 12 - 2 2 تىٕىٌىخُب تؼٍُُ األطفبي  روٌ اإلػبلخ اٌجظشَخ 

6 BSC416(B) 2 122 72 22 12 - 2 2 لظض و حىبَبد اٌطفً روٌ اإلػبلخ اٌجظشَخ 

7 BSC417(B) 2 122 52 42 12 - 2 2 األٔشطخ اٌفُٕخ ٌٍطفً رو اإلػبلخ اٌجظشَخ 

8 BSC418(B) ً2 122 52 42 12 - 2 2 روٌ اإلػبلخ اٌجظشَخ األٌؼبة اٌحشوُخ ٌٍطف 

9 FT117(B) ( ٍٔ3تذسَت ُِذا) - 122     4  

       18 17 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
  

 سيض ٔ كٕد انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

10 Psy429(B) 2 2 انؼالج انُفغٙ ٔانغهٕكٙ نهطفم انًؼبق ثصشٚب 

 

- 10 20 70 100 2 

11 Psy4210(B) 2 100 70 20 10 - 2 2 انًْٕجخ ٔاإلثذاع نألغفبل انًؼبقٍٛ ثصشٚب 

12 Psy4211(B) )2 100 70 20 10 - 2 2 زهقخ ثسث )إػبقخ ثصشٚخ 

13 EF4212(B)  األغفبل رٔ٘ اإلاػبقخ  يُظًبد ٔتششٚؼبد

 انجصشٚخ

3 - 20 10 - 70 100 2 

14 EC4213(B)  تقٕٚى يُبْح ٔ ثشايح األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ

 انجصشٚخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

15 EC4214(B)  االتدبْبد انسذٚثخ فٙ يُبْح ٔثشايح  األغفبل

 رٔ٘ اإلػبقخ انجصشٚخ 

2 2 - 10 20 70 100 2 

16 BSC4215(B)  2 100 70 20 10 - 2 2 يغشذ ٔدسايب انطفم رٔ٘ اإلػبقخ انجصشٚخ 

17 BSC4216(B) 2 100 70 20 10 - 2 2 يتسف ٔيكتجخ انطفم رٔ٘ اإلػبقخ انجصشٚخ 

18 FT118(B) ( َٙ4تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌشاثؼخ )إػبلخ عّؼُخ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
  و

 سيض ٔ كٕد انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

  

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

1 Psy411(D)  إسشبد أعش األغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد انخبصخ

 )انًؼبقٍٛ عًؼٛب(

2 2 - 10 20 70 100 2 

2 Psy412(D)  انقٛبط ٔ انتقٕٚى انُفغٙ نألغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد

 انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

3 Psy413(D)  عٛكٕنٕخٛخ انتٕاصم )نغخ األشبسح( نألغفبل

 انًؼبقٍٛ عًؼٛب.

2 2 - 10 20 70 100 2 

4 EA414(D) 2 100 70 - 10 20 - 3 إداسح يؤعغبد  األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ انغًؼٛخ 

5 ET415(D) 2 100 70 20 10 - 2 2 تكُٕنٕخٛب تؼهٛى  األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ انغًؼٛخ 

6 BSC416(D) 2 100 70 20 10 - 2 2 قصص ٔ زكبٚبد انطفم رٔ٘ اإلػبقخ انغًؼٛخ 

7 BSC417(D) 2 100 50 40 10 - 2 2 انفُٛخ نهطفم رٔ اإلػبقخ انغًؼٛخ األَشطخ 

8 BSC418(D) 2 100 50 40 10 - 2 2 األنؼبة انسشكٛخ نهطفم رٔ٘ اإلػبقخ انغًؼٛخ 

9 FT117(D) ( َٙ3تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
  

 ٔ كٕد انًقشسسيض 

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

10 Psy429(D) 2 2 انؼالج انُفغٙ ٔانغهٕكٙ نهطفم انًؼبق عًؼٛب 

 

- 10 20 70 100 2 

11 Psy4210(D)  ٖ2 100 70 20 10 - 2 2 األغفبل انًؼبقٍٛ عًؼٛباظطشاثبد انتٕاصم نذ 

12 Psy4211(D) )2 100 70 20 10 - 2 2 زهقخ ثسث )إػبقخ عًؼٛخ 

13 EA4212(D)  يُظًبد ٔتششٚؼبد  األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ

 انغًؼٛخ

3 - 20 10 - 70 100 2 

14 EC4213(D)  تقٕٚى يُبْح ٔ ثشايح  األغفبل رٔ٘ اإلػبقخ

 انغًؼٛخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

15 EC4214(D)  االتدبْبد انسذٚثخ فٙ يُبْح ٔثشايح األغفبل

 رٔ٘ اإلػبقخ انغًؼٛخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

16 BSC4215(D) 2 100 70 20 10 - 2 2 يغشذ ٔدسايب انطفم رٔ٘ اإلػبقخ انغًؼٛخ 

17 BSC4216(D) 2 100 70 20 10 - 2 2 يتسف ٔيكتجخ انطفم رٔ٘ اإلػبقخ انغًؼٛخ 

18 FT118(D) ( َٙ4تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌشاثؼخ )طؼىثبد تؼٍُ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
  و

 سيض ٔ كٕد انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  انذسخبدتٕصٚغ 

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

1 Psy411(L)  إسشبد أعش األغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد انخبصخ

 )صؼٕثبد تؼهى(

2 2 - 10 20 70 100 2 

2 Psy412(L)  ٘ٔانقٛبط ٔ انتقٕٚى انُفغٙ نألغفبل ر

 االزتٛبخبد انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

3 Psy413(L) 2 100 70 20 10 - 2 2 صؼٕثبد انتؼهى انًتفٕقٍٛ ػقهٛب 

4 EA414(L) 2 100 70 - 10 20 - 3 إداسح يؤعغبد األغفبل رٔ٘ صؼٕثبد انتؼهى 

5 ET415(L) 2 100 70 20 10 - 2 2 رٔ٘ صؼٕثبد انتؼهى األغفبل تكُٕنٕخٛب تؼهٛى 

6 BSC416(L)  2 100 70 20 10 - 2 2 انتؼهىقصص ٔ زكبٚبد انطفم رٔ٘ صؼٕثبد 

7 BSC417(L) 2 100 50 40 10 - 2 2 األَشطخ انفُٛخ نهطفم رٔصؼٕثبد انتؼهى 

8 BSC418(L) 2 100 50 40 10 - 2 2 األنؼبة انسشكٛخ نهطفم رٔ٘ صؼٕثبد انتؼهى 

9 FT117(L) ( َٙ3تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
َ  

سِض و وىد 

 اٌّمشس

 

 اٌّمشساد اٌذساعُخ

ػذد اٌغبػبد 

 األعجىػُخ

  تىصَغ اٌذسخبد

ِذح 

 االِتحبْ

ٔظش

ٌ 

أػّبي  تطجُمٍ

 فظٍُخ

تحشَش ػٍٍّ شفهٍ

ٌ 

اٌذسخخ 

 اٌؼظًّ

 

12 Psy429(L)  اٌؼالج إٌفغٍ واٌغٍىوٍ ٌٍطفً رو

 طؼىثبد اٌتؼٍُ

2 2 

 

- 12 22 72 122 2 

11 Psy4210(L) 2 122 72 22 12 - 2 2 طؼىثبد تؼٍُ ِب لجً االوبدَُّخ 

12 Psy4211(L) )ٍُ2 122 72 22 12 - 2 2 حٍمخ ثحث )طؼىثبد تؼ 

13 EA4212(L)  ٌِٕظّبد وتششَؼبد  األطفبي رو

 طؼىثبد اٌتؼٍُ

3 - 22 12 - 72 122 2 

14 EC4213(L)  األطفبي روٌ تمىَُ ِٕبهح و ثشاِح

 طؼىثبد اٌتؼٍُ

2 2 - 12 22 72 122 2 

15 EC4214(L)   االتدبهبد اٌحذَثخ فٍ ِٕبهح وثشاِح

 األطفبي روٌ طؼىثبد اٌتؼٍُ

2 2 - 12 22 72 122 2 

16 BSC4215(L)  ِغشذ ودساِب اٌطفً روٌ طؼىثبد

 اٌتؼٍُ

2 2 - 12 22 72 122 2 

17 BSC4216(L)  ٌطؼىثبد ِتحف وِىتجخ اٌطفً رو

 اٌتؼٍُ

2 2 - 12 22 72 122 2 

18 FT118(L) ( ٍٔ4تذسَت ُِذا) - 122     4  

       18 17 إخّبٌٍ ػذد اٌغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌشاثؼخ )تىحذ(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
  و

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

انغبػبد ػذد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

1 Psy411(A)  إسشبد أعش األغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد انخبصخ

 )تٕزذ(

2 2 - 10 20 70 100 2 

2 Psy412(A)  ٘ٔانقٛبط ٔ انتقٕٚى انُفغٙ نألغفبل ر

 االزتٛبخبد انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

3 Psy413(A)  انتٕاصم انهفظٙ ٔغٛش انهفظٙ نألغفبل

 انتٕزذٍٚٛ

2 2 - 10 20 70 100 2 

4 EA414(A) ٍٛٚ2 100 70 - 10 20 - 3 إداسح يؤعغبد نألغفبل انتٕزذ 

5 ET415(A) ٍٛٚ2 100 70 20 10 - 2 2 تكُٕنٕخٛب تؼهٛى األغفبل انتٕزذ 

6 BSC416(A)  2 100 70 20 10 - 2 2 األغفبل انتٕزذٍٚٛقصص ٔ زكبٚبد 

7 BSC417(A) ٍٛٚ2 100 50 40 10 - 2 2 األَشطخ انفُٛخ األغفبل انتٕزذ 

8 BSC418(A) ٍٛٚ2 100 50 40 10 - 2 2 األنؼبة انسشكٛخ نألغفبل انتٕزذ 

9 FT117(A) ( َٙ3تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
  و

 سيض ٔ كٕد انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

10 Psy429(A) ٘2 2 انؼالج انُفغٙ ٔانغهٕكٙ نهطفم انتٕزذ 

 

- 10 20 70 100 2 

11 Psy4210(A)  األظطشاثبد انغهٕكٛخ ٔاالَفؼبنٛخ نألغفبل

 انتٕزذٍٚٛ

2 2 - 10 20 70 100 2 

12 Psy4211(A) )2 100 70 20 10 - 2 2 زهقخ ثسث )تٕزذ 

13 EF4212(A) ٍٛٚ2 100 70 - 10 20 - 3 يُظًبد ٔتششٚؼبد األغفبل انتٕزذ 

14 EC4213(A)  2 100 70 20 10 - 2 2 انتٕزذٍٚٛتقٕٚى يُبْح ٔ ثشايح األغفبل 

15 EC4214(A)  االتدبْبد انسذٚثخ فٙ يُبْح ٔثشايح نألغفبل

 انتٕزذٍٚٛ

2 2 - 10 20 70 100 2 

16 BSC4215(A) ٍٛٚ2 100 70 20 10 - 2 2 يغشذ ٔدسايب نألغفبل انتٕزذ 

17 BSC4216(A) ٍٛٚ2 100 70 20 10 - 2 2 يتسف ٔيكتجخ نألغفبل انتٕزذ 

18 FT118(A) ( َٙ4تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌشاثؼخ )اٌتخبطت واػطشاثبد اٌتىاطً(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(
  و

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

1 Psy411(I)  إسشبد أعش األغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد انخبصخ

 )انتخبغت ٔاظطشاثبد انتٕاصم(

2 2 - 10 20 70 100 2 

2 Psy412(I)  انقٛبط ٔ انتقٕٚى انُفغٙ نألغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد

 انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

3 Psy413(I) 2 100 70 20 10 - 2 2 اظطشاثبد انتٕاصم 

4 EA414(I)  ٔ إداسح يؤعغبد األغفبل رٖٔ اظطشاة انتخبغت

 انتٕاصم

3 - 20 10 - 70 100 2 

5 ET415(I)  ٔ تكُٕنٕخٛب تؼهٛى األغفبل رٖٔ اظطشاة انتخبغت

 انتٕاصم

2 2 - 10 20 70 100 2 

6 BSC416(I)  قصص ٔ زكبٚبد نألغفبل رٖٔ اظطشاة انتخبغت

 ٔ انتٕاصم

2 2 - 10 20 70 100 2 

7 BSC417(I)  ٔ األَشطخ انفُٛخ نألغفبل رٔ اظطشاة انتخبغت

 انتٕاصم

2 2 - 10 40 50 100 2 

8 BSC418(I)  ٔ األنؼبة انسشكٛخ نألغفبل رٔ اظطشاة انتخبغت

 انتٕاصم

2 2 - 10 40 50 100 2 

9 FT117(I) ( َٙ3تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
  

 سيض ٔ كٕد انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

10 Psy429(I)  انؼالج انُفغٙ ٔانغهٕكٙ نهطفم رٔ اظطشاثبد

 انتٕاصم

2 2 

 

- 10 20 70 100 2 

11 Psy4210(I)  األظطشاثبد انغهٕكٛخ ٔاالختًبػٛخ نألغفبل

 رٔ٘ اظطشاثبد انتٕاصم

2 2 - 10 20 70 100 2 

12 Psy4211(I) )2 100 70 20 10 - 2 2 زهقخ ثسث )انتخبغت ٔاظطشاثبد انتٕاصم 

13 EA4212(I)  يُظًبد ٔتششٚؼبد األغفبل رٔ٘ اظطشاة

 انتخبغت ٔ انتٕاصم

3 - 20 10 - 70 100 2 

14 EC4213(I)  تقٕٚى يُبْح ٔ ثشايح األغفبل  رٖٔ اظطشاة

 انتخبغت ٔ انتٕاصم

2 2 - 10 20 70 100 2 

15 EC4214(I)  االتدبْبد انسذٚثخ فٙ يُبْح ٔثشايح نألغفبل

 انتخبغت ٔ انتٕاصمرٔ اظطشاة 

2 2 - 10 20 70 100 2 

16 BSC4215(I)  ٔ يغشذ ٔدسايب نألغفبل رٔ اظطشاة انتخبغت

 انتٕاصم

2 2 - 10 20 70 100 2 

17 BSC4216(I)  ٔ يتسف ٔيكتجخ نألغفبل رٔ اظطشاة انتخبغت

 انتٕاصم

2 2 - 10 20 70 100 2 

18 FT118(I) ( َٙ4تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 اٌفشلخ اٌشاثؼخ )اٌّىهجخ واالثتىبس(

 أوال: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ األوي.

 اإلػذاد اٌخبص  )اٌّمشساد اٌتخظظُخ(

 
  

سيض ٔ كٕد 

 انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

1 Psy411(G)  إسشبد أعش األغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد انخبصخ

 )انًْٕجخ ٔاالثتكبس(

2 2 - 10 20 70 100 2 

2 Psy412(G)  انقٛبط ٔ انتقٕٚى انُفغٙ نألغفبل رٔ٘ االزتٛبخبد

 انخبصخ

2 2 - 10 20 70 100 2 

3 Psy413(G) 2 100 70 20 10 - 2 2 انتكٍٕٚ انؼقهٙ انقذساد انؼقهٛخ َٔظشٚبد 

4 EA414(G) 2 100 70 - 10 20 - 3 إداسح يؤعغبد األغفبل رٖٔ انًْٕجخ ٔ االثتكبس 

5 ET415(G) 2 100 70 20 10 - 2 2 تكُٕنٕخٛب تؼهٛى األغفبل رٖٔ انًْٕجخ ٔ االثتكبس 

6 BSC416(G) 2 100 70 20 10 - 2 2 قصص ٔ زكبٚبد نألغفبل رٔ انًْٕجخ ٔ االثتكبس 

7 BSC417(G) 2 100 50 40 10 - 2 2 األَشطخ انفُٛخ نألغفبل رٔ انًْٕجخ ٔ االثتكبس 

8 BSC418(G) 2 100 50 40 10 - 2 2 األنؼبة انسشكٛخ نألغفبل رٔ انًْٕجخ ٔ االثتكبس 

9 FT117(G) ( َٙ3تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 ثبُٔب: ِمشساد اٌفظً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ:
  

 سيض ٔ كٕد انًقشس

 

 انًقشساد انذساعٛخ

ػذد انغبػبد 

 األعجٕػٛخ

  تٕصٚغ انذسخبد

يذح 

 االيتسبٌ

أػًبل  تطجٛقٙ َظش٘

 فصهٛخ

انذسخخ  تسشٚش٘ ػًهٙ شفٓٙ

 انؼظًٗ

 

10 Psy429(G) ٍٚ2 2 انؼبداد انؼقهٛخ نألغفبل انًْٕٕثٍٛ ٔانًجتكش 

 

- 10 20 70 100 2 

11 Psy4210(G)  األظطشاثبد انغهٕكٛخ ٔاالَفؼبنٛخ نألغفبل

 انًْٕٕثٍٛ

2 2 - 10 20 70 100 2 

12 Psy4211(G) )2 100 70 20 10 - 2 2 زهقخ ثسث )انًْٕجخ ٔاالثتكبس 

13 EA4212(G)  ٔ يُظًبد ٔتششٚؼبد األغفبل رٖٔ انًْٕجخ

 االثتكبس

3 - 20 10 - 70 100 2 

14 EC4213(G)  ٔ تقٕٚى يُبْح ٔ ثشايح األغفبل رٖٔ انًْٕجخ

 االثتكبس

2 2 - 10 20 70 100 2 

15 EC4214(G)  االتدبْبد انسذٚثخ فٙ يُبْح ٔثشايح نألغفبل

 رٔ انًْٕجخ ٔ االثتكبس

2 2 - 10 20 70 100 2 

16 BSC4215(G) 2 100 70 20 10 - 2 2 يغشذ ٔدسايب نألغفبل رٔ انًْٕجخ ٔ االثتكبس 

17 BSC4216(G) 2 100 70 20 10 - 2 2 يتسف ٔيكتجخ نألغفبل رٔ انًْٕجخ ٔ االثتكبس 

18 FT118(G) ( َٙ4تذسٚت يٛذا) - 100     4  

       18 17 إخًبنٙ ػذد انغبػبد  
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 تٕصٛفــــــبد

 انًقـــــــــشساد
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تٕصٛفــبد يقـشساد 

 قغى انؼهٕو انتشثٕٚخ
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 ( ٔٚقغى انًٓبساد ػهٙ انؼبيٍٛ: 2ـ  1يقشس تذسٚظ يصغش ) 

FT111    ـFT112    ـFT113    ـFT114 

تغهغم ػُذ ػشض ـ ٚفعم تٕصٛف كم تخصص ػهٙ زذ٘ زتٗ ٚتى يتبثؼخ انتخصص "اإلػبقخ" فٙ 

 انخطخ نهتسكٛى انُٓبئٙ.

 ( يٍ خالل تٕظٛر انًستٕ٘.2( ، )1ـ ٔظغ تٕصٛف نًقشس انتذسٚظ انًصغش )

 ـ يفٕٓو انتذسٚظ انًصغش ـ يفٕٓيّ ـ َشأتّ ـ إَٔاػّ.

  ـ انفشق ثٍٛ انتذسٚت انًٛذاَٙ ٔانتذسٚظ انًصغش.

 ـ يٓبساد انتخطٛػ نهذسط:

 انتذسٚغٛخ. إَٔاع انخطػ ـ انتسعٛش نهٕزذح    

 انتسعٛش نهذسط ثبنطشٚقخ األفقٛخ ٔانشئغٛخ.    

 ـ األْذاف انتؼهًٛٛخ ٔكٛفٛخ صٛبغخ انٓذف اندٛذ.

 ـ إداسح انصف ٔأًَبغ انتؼهى.

 ـ يٓبساد تُفٛز انذسط:

يٓبسح اعتخذاو انٕعبئم انتؼهًٛٛخ ـ يٓبسح غشذ األعئهخ ـ يٓبسح األَشطخ انتؼهًٛٛخ ـ  ح انتٓٛئخ ـسبيٓ  

 انتؼضٚض ـ يٓبسح انتفبػم انهفظٙ ٔغٛش انهفظٙ. يٓبسح

ثؼط اعتشاتٛدٛبد انتذسٚظ انتٙ تتُبعت يغ اإلػبقبد انًختهفخ "انقصخ ـ انهؼت ـ انتذسٚظ انتؼبَٔٙ ـ 

 انتؼهى ثبإلقشاٌ.

 ـ يٓبسح تقٕٚى انذسط:

FT118    ـFT117    ـFT116    ـFT115 

 ـ ٔظغ تٕصٛف نهتذسٚت انًٛذاَٙ:

 ثطبقخ يشبْذح نجٛئخ انشٔظخ ٔتؼجئتٓب. ـ إػذاد     

 ـ إػذاد تسعٛش كتبثٙ ألَشطخ ثشَبيح انشٔظخ.    

 ـ إػذاد انٕعبئم انتؼهًٛٛخ انًصبزجخ نهُشبغ.    

 تقذٚى تقبسٚش ػٍ انجٛئخ انصفٛخ. ـ    

 ـ انًشبسكخ فٙ انًُبعجبد انًختهفخ ثبنشٔظخ.    

 ـ انًشبسكخ فٙ انجشَبيح انٕٛيٙ نهشٔظخ.    
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رمز ورقم  معمم األطفال ذوي اإلعاقات   :المقرر
 .....EF114المقرر:

 موضوعات المقرر: 
 مهنة التعلٌم والمعلم الناجح . (1
 أخالقٌات مهنة التعلٌم.  (2
 أدوار ومهام معلم الروضة لذوي اإلعاقات . (3
 الكفاٌات الالزمة لمعلم الروضة لذوي اإلعاقات (4
 المعلم لبرامج طفل الروضة لذوي اإلعاقات.فلسفة وأهداف إعداد  (5
 .التدرٌس الواجب توافرها لدي معلم الروضة "التربٌة الخاصة" لذوي اإلعاقاتمهارات  (6
 .معلم الروضة لذوي االحتٌاجات الخاصة وعملٌات التقوٌم (7
أدوار  معلم الروضة لذوي االحتٌاجات الخاصة والكفاٌات التدرٌسٌة الواجب توافرها لدٌه  (8

 .ضوء المعاٌٌر العالمٌة إلداء معلم التربٌة الخاصةفً 
رمز ورقم  ذوي اإلعاقاتاألطفال  أسس بناء مناىج :المقرر

 .....EC115المقرر:
 موضوعات المقرر: 

 .وتعرٌفاته المختلفةمفهوم المنهج  (1
 مفهوم منهج ذوي االحتٌاجات الخاصة. (2
 عناصر المنهج التعلٌمً لذوي اإلعاقات المختلفة . (3
 ."سمات النمو ومجاالته" األسس النفسٌة لبناء المناهج لذوي اإلعاقات (4
 ."المجتمع ـ الثقافة" ة والبٌئٌة لبناء المناهج لذوي اإلعاقاتٌاألسس االجتماع (5
 األسس المعرفٌة لبناء المناهج لذوي اإلعاقات. (6
"المدرسة التقلٌدٌة ـ المدرسة الحدٌثة"  األسس الفلسفٌة لبناء المناهج لذوي اإلعاقات (7

 .فلسفة الخبرة
 أنواع المناهج وتنظٌماتها. (8
 تطوٌر مناهج ذوي االحتٌاجات الخاصة. (9

 
 
 
 
 

 
 

مدخل إلي تكنولوجيا التعميم  األطفال ذوي االحتياجات  :المقرر
 الخاصة 

رمز ورقم 
 ET1211المقرر:
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 موضوعات المقرر: 
 ونشأته وتطوره التارٌخً لذوي االحتٌاجات الخاصةمفهوم تكنولوجٌا التعلٌم  (1
 أهمٌة تكنولوجٌا التعلٌم لذوي االحتٌاجات الخاصة (2
 دور تكنولوجٌا التعلٌم فً عملٌة التعلٌم والتعلم لذوي االحتٌاجات الخاصة (3
 أهمٌتها ( لذوي االحتٌاجات الخاصة –تصنٌفها  –مصادر التعلم )ماهٌتها  (4
 تٌاجات الخاصةاالتصال التعلٌمً لذوي االح (5
 .أهمٌة وأشكال االتصال التعلٌمً لذوي االحتٌاجات الخاصة (6
رمز ورقم  ذوي اإلعاقات األطفال ثقافة الجودة واالعتماد لمؤسسات  :المقرر

 EA1212المقرر:
 موضوعات المقرر: 

 التعرٌف بالجودة ومراحل تطورها. -
 اإلطار الفكري إلدارة الجودة الشاملة. -
 مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة واألهداف االستراتٌجٌة لها. صٌاغة رؤٌة ورسالة -
 مزاٌا تطبٌق الجودة ومعاٌٌر االعتماد فً مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة. -
 معوقات تطبٌق الجودة ومعاٌٌر االعتماد فً مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة. -
 ذوي االحتٌاجات الخاصة.معاٌٌر الجودة واالعتماد لهٌئة ضمان الجودة واالعتماد لمؤسسات  -
 خطوات ومراحل االعتماد لمؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة. -
 التقٌٌم الذاتً لمؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة. -
 خطط التطوٌر والتحسٌن المستمر لمؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة. -
 الزٌارة المٌدانٌة العتماد مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة. -
 .عالمٌة لمعاٌٌر الجودة واالعتماد لمؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصةتجارب وخبرات  -

رمز ورقم  محتوي مناىج  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة::المقرر
 .....EC214المقرر:

-  

 مفهوم المنهج بصفة عامة ) القدٌم والحدٌث ( -
مبدأ الفروق الفردٌة فً مجالً النمو والتعلم وأصوله الفلسفٌة والنفسٌة واستراتٌجٌات  -

التعامل معه فً التعلم فً مجال التعلم والممارسات المهنٌة األخرى بما فً ذلك استراتٌجٌة 
 الدمج 

 مفهوم الحاجات الخاصة  -
 منهج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 األسس التً ٌقوم علٌها بناء المنهج  -
 الخصائص النمائٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 أنواع األهداف ودورها فً المنهج  -
 كٌفٌة صٌاغة األهداف التعلٌمٌة  -
 نظرٌات واستراتٌجٌات دمج التقنٌة فً تصمٌم التعلٌم والممارسات المهنٌة  -
 محتوي المنهج  -
 ً المنهج أنواع الخبرات واألنشطة التعلٌمٌة ف -
 أدواته–أسالٌبه –التقٌٌم : أنواعه  -
 البرنامج التربوي الفردي لدمج ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
نظرٌات وأنماط وأسالٌب التواصل اللفظً وغٌر اللفظً وتأثٌراتها علً العالقات  -

 المهنٌة 
 فرٌق العمل فً البرنامج التربوي الفردي  -
  الخدمات المساندة وأشكالها -
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 EF215رمز ورقم المقرر:  اقتصاديات تعميم ذوي اإلعاقات :المقرر
 موضوعات المقرر:  -
 المفهوم والتطور .اقتصادٌات التعلٌم فً مجال ذوي اإلعاقات  -
 .مجاالت البحث فً اقتصادٌات التعلٌم فً مجال ذوي اإلعاقات  -
 .العالقة بٌن اقتصادٌات التعلٌم والعلوم األخرى  -
 ذوي اإلعاقات .تموٌل التعلٌم فً مجال  -
 أسالٌب قٌاس العائد االقتصادي للتعلٌم فً مجال ذوي اإلعاقات . -
 الكفاءة اإلنتاجٌة فً التعلٌم فً مجال ذوي اإلعاقات . -
 اقتصادٌات الجودة التعلٌمٌة فً مجال ذوي اإلعاقات . -
 اقتصادٌات المعرفة ومكونات رأس المال فً التعلٌم فً مجال ذوي اإلعاقات  -
 تربوي أسبابه ونتائجه وأسالٌب قٌاسه.اإلهدار ال -

 

210ECرمز ورقم المقرر:  تخطيط برامج ومناىج  األطفال ذوى اإلعاقات:  مقرراا    المقرر:  
 موضوعات المقرر:

 الفرق بٌن المنهاج العادي و المنهاج فً التربٌة الخاصة . (1
 إستراتٌجٌات بناء المنهاج لألطفال ذوي اإلعاقة . (2
 المنهاج فً التربٌة الخاصة.مجاالت  (3
 نماذج المنهاج فً التربٌة الخاصة . (4
 عناصر منهج ذوي اإلعاقة . (5
 أسس تصمٌم المنهج لذوي اإلعاقة . (6
 تصمٌمات منهج ذوي اإلعاقة . (7
 بناء الخطة التربوٌة الفردٌة لذوي اإلعاقة . (8
 بناء الخطة التعلٌمٌة الفردٌة لذوي اإلعاقة . (9

 وفق نماذج عملٌة .تكٌٌف المناهج و تعدٌلها  (10
 . تخطٌط األنشطة لذوي اإلعاقة وفق استراتٌجٌات مختلفة (11
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رمز ورقم المقرر:  التنشئة االجتماعية لذوى اإلعاقات.المقرر:
EF2211 

 موضوعات المقرر: 
 أهداف التنشئة االجتماعٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة. -
 مراحل التنشئة االجتماعٌة . -
 التنشئة االجتماعٌة .خصائص عملٌة  -
 شروط التنشئة االجتماعٌة . -
 أشكال التنشئة االجتماعٌة ومؤسساتها لذوى االحتٌاجات الخاصة . -
دور مؤسسات التنشئة فً التأهٌل االجتماعً والنفسً والمهنً لذوى االحتٌاجات  -

 الخاصة 
 التربٌة الوالدٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة . -
 ة الوالدٌة لذوى االحتٌاجات الخاصة .األسالٌب الخاطئة فً المعامل -
 االتجاهات الوالدٌة وأثرها فً حٌاة الطفل النفسٌة . -
 . العوامل التً تساعد ذوى االحتٌاجات الخاصة على التكٌف والتوافق مع البٌئة -

 
 

رمز ورقم المقرر:  إنتاج الوسائط التعميمية األطفال لذوي اإلعاقة العقمية   :المقرر
ET314(M) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌتها ( لذوي اإلعاقة العقلٌة  –تصنٌفها  –الوسائط التعلٌمٌة ) مفهومها  -
 أنواع الوسائل التعلٌمٌة فً التربٌة الخاصة )الوسائل السمعٌة ـ الوسائل البصرٌة( -
االتصال التعلٌمً "مفهوم االتصال ـ عناصره ـ نماذج االتصال التقلٌدي  -

 المؤثرة فً االتصال".والمعاصرة ـ العوامل 
المواد التعلٌمٌة "مفهومها ـ تصنٌفها ـ أنماطها مثل العرض المباشر ـ العٌنات ـ  -

المجسمات ـ الدمً والعرائس ـ المطبوعات ـ الرسوم التعلٌمٌة ـ الرسوم الخطٌة ـ 
 ـ لوحة الحٌوب ـ اللوحة الوبرٌة ـ اللوحة المغناطٌسٌة. الصور

ل الشفافٌات ـ المواد التعلٌمٌة المسموعة ـ المواد مواد تعرض بواسطة أجهزة مث -
 ـ الفٌدٌو وغٌرها. مرئٌةالالتعلٌمٌة والبرامج 

 معاٌٌر اختٌار وإنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لذوي اإلعاقة العقلٌة   -
 مستوٌات وأسالٌب إنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لذوي اإلعاقة العقلٌة   -
 العروض غٌر الضوئٌة لذوي اإلعاقة العقلٌة   -

رمز ورقم المقرر:  طرق تعميم  األطفال ذوي اإلعاقة العقمية :المقرر
EC315(M) 
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 موضوعات المقرر: 
 عناصر التدرٌس الفعال لألطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة. -
 التخطٌط للتدرٌس: إدارته ـ تنفٌذه ـ تقوٌمه. -
 اإلعاقة العقلٌةطرائق التعلٌم لذوي  -
 مفهوم طرائق التعلٌم لذوي اإلعاقة العقلٌة -
 خصائص الطرٌقة الجٌدة لذوي اإلعاقة العقلٌة -
 الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة -
 ممٌزات الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة -
 ذوي اإلعاقة العقلٌةالسلبٌات للطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال  -
 الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة -
 ممٌزات الطرائق الحدٌثة  فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة -
 السلبٌات للطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة  -

رمز ورقم المقرر:  نظم تربية األطفال ذوي اإلعاقة العقمية فى العالم     :المقرر
EF3211(M) 

 موضوعات المقرر: 
 مدخل مفاهٌمً وتارٌخً حول أسلوب تحلٌل النظم ، والتربٌة المقارنة  -
 مناهج البحث فً نظم التعلٌم والتربٌة المقارنة للطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 تشكٌل نظم تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة .العوامل المؤثرة فً  -
 –التحدٌات  –نظام تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة فً مصر )الواقع  -

 التطلعات( 
 نماذج النظم العالمٌة المتقدمة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
الخاصة باستخدام المنهج تحلٌل مقارن لنظم وتعلٌم وتربٌة الطفل ذوي االحتٌاجات  -

 العلمً لدراسة النظم التعلٌمٌة.
أوجه االستفادة من الخبرات الدولٌة المتمٌزة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي  -

 االحتٌاجات الخاصة فً تطوٌر هذا النظام فً مصر.
التدرٌس لذوي اإلعاقة العقلٌة باستخدام طرائق التدرٌس الحدثة مثل: استراتٌجٌات  -

التدرٌس التعاونً التً تتناسب مع نوع اإلعاقة ـ مدخل اللعب ـ المدخل البٌئً ـ مدخل 
 القصة.

رمز ورقم المقرر:  تنفيذ مناىج و برامج ذوي اإلعاقة العقمية  المقرر:
EC3212(M) 
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 موضوعات المقرر: 
 أسس اإلعداد لتنفٌذ منهج ذوي اإلعاقة العقلٌة . -
 مراحل تنفٌذ الخطة التربوٌة الفردٌة لذوي اإلعاقة العقلٌة .  -
 مراحل تنفٌذ الخطة التعلٌمٌة الفردٌة لذوي اإلعاقة العقلٌة .  -
 مهارات تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة العقلٌة .  -
 تنفٌذ الطرائق التعلٌمٌة المستندة إلى المنحى التشخٌصً العالجً : -
 نموذج تدرٌب العملٌات . -
 تدرٌب المهارات .نموذج  -
نموذج خطة نشاط  لكٌفٌة استخدام التقوٌم التشخٌصً فى أثناء تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة  -

 العقلٌة .
 كٌفٌة تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة العقلٌة وفق استراتٌجٌات مختلفة . -
  األنشطة الحسٌة لألطفال ذوي اإلعاقة العقلٌة -

رمز ورقم المقرر:  إنتاج الوسائط التعميمية  األطفال ذوي اإلعاقة البصرية :المقرر
ET314(B) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌتها ( لذوي اإلعاقة البصرٌة. –تصنٌفها  –الوسائط التعلٌمٌة ) مفهومها  -
 معاٌٌر اختٌار وإنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 إنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لذوي اإلعاقة البصرٌةمستوٌات وأسالٌب  -
 العروض غٌر الضوئٌة لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 الكمبٌوتر والبرمجٌات التعلٌمٌة لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 أنواع برمجٌات الكمبٌوتر لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 إنتاج برمجٌات وسائط متعددة تفاعلٌة لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 تاج برمجٌات وسائط متعددة تفاعلٌة لذوي اإلعاقة البصرٌة.معاٌٌر إن -

 

رمز ورقم المقرر:  طرق تعميم  األطفال ذوي اإلعاقة البصرية :المقرر
EC315(B) 
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 موضوعات المقرر: 
 مفهوم طرائق التعلٌم لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 خصائص الطرٌقة الجٌدة لذوي اإلعاقة البصرٌة  -
 الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة البصرٌة  -
 ممٌزات الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة البصرٌة -
 السلبٌات للطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة البصرٌة -
 الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة البصرٌة -
 تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة البصرٌةممٌزات الطرائق الحدٌثة  فً  -
 السلبٌات للطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة البصرٌة. -

رمز ورقم المقرر:  نظم تربية األطفال ذوى اإلعاقة البصرية فى العالم :المقرر
EF3211(B) 

 موضوعات المقرر: 
 مدخل مفاهٌمً وتارٌخً حول أسلوب تحلٌل النظم ، والتربٌة المقارنة  -
 مناهج البحث فً نظم التعلٌم والتربٌة المقارنة للطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 العوامل المؤثرة فً تشكٌل نظم تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة . -
 –التحدٌات  –نظام تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة فً مصر )الواقع  -

 التطلعات( 
 نماذج النظم العالمٌة المتقدمة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
تحلٌل مقارن لنظم وتعلٌم وتربٌة الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة باستخدام المنهج  -

 علٌمٌة.العلمً لدراسة النظم الت
أوجه االستفادة من الخبرات الدولٌة المتمٌزة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي  -

 االحتٌاجات الخاصة فً تطوٌر هذا النظام فً مصر.
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رمز ورقم المقرر:  تنفيذ مناىج و برامج  األطفال ذوي اإلعاقة البصرية:  المقرر
EC3212(B) 

 موضوعات المقرر: 
 اإلعداد لتنفٌذ منهج ذوي اإلعاقة البصرٌة.أسس  -
 مراحل تنفٌذ الخطة التربوٌة الفردٌة لذوي اإلعاقة البصرٌة. -
 مراحل تنفٌذ الخطة التعلٌمٌة الفردٌة لذوي اإلعاقة البصرٌة. -
 مهارات تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة البصرٌة. -
 العالجً :تنفٌذ الطرائق  التعلٌمٌة المستندة إلى المنحى التشخٌصً  -
 نموذج تدرٌب العملٌات .  -
 نموذج تدرٌب المهارات . -
نموذج خطة نشاط لكٌفٌة استخدام التقوٌم التشخٌصً أثناء تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة  -

 البصرٌة.
 كٌفٌة تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة البصرٌة وفق استراتٌجٌات مختلفة . -
 األنشطة الحسٌة لألطفال ذوي اإلعاقة البصرٌة.– -

رمز ورقم المقرر:  إنتاج الوسائط التعميمية  األطفال ذوي اإلعاقة السمعية :المقرر
ET314(D) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌتها ( لذوي اإلعاقة السمعٌة. –تصنٌفها  –الوسائط التعلٌمٌة ) مفهومها  -
 السمعٌةمعاٌٌر اختٌار وإنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لذوي اإلعاقة  -
 مستوٌات وأسالٌب إنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 العروض غٌر الضوئٌة لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 الكمبٌوتر والبرمجٌات التعلٌمٌة لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 أنواع برمجٌات الكمبٌوتر لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 اإلعاقة السمعٌةإنتاج برمجٌات وسائط متعددة تفاعلٌة لذوي  -
 معاٌٌر إنتاج برمجٌات وسائط متعددة تفاعلٌة لذوي اإلعاقة السمعٌة. -
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رمز ورقم المقرر:  طرق تعميم  األطفال ذوي اإلعاقة السمعية   :المقرر
EC315(D) 

 موضوعات المقرر: 
 مفهوم طرائق التعلٌم لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 السمعٌةخصائص الطرٌقة الجٌدة لذوي اإلعاقة  -
 الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة السمعٌة -
 ممٌزات الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة السمعٌة -
 السلبٌات للطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة السمعٌة -
 الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة السمعٌة -
 ثة  فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة السمعٌةممٌزات الطرائق الحدٌ -
 السلبٌات للطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوي اإلعاقة السمعٌة. -

رمز ورقم المقرر:  نظم تربية األطفال ذوى اإلعاقة السمعية فى العالم :المقرر
EF3211(D) 

 موضوعات المقرر: 

 مدخل مفاهٌمً وتارٌخً حول أسلوب تحلٌل النظم ، والتربٌة المقارنة  (1
 مناهج البحث فً نظم التعلٌم والتربٌة المقارنة للطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  (2
 العوامل المؤثرة فً تشكٌل نظم تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة . (3
 –التحدٌات  –نظام تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة فً مصر )الواقع  (4

 التطلعات( 
 نماذج النظم العالمٌة المتقدمة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  (5
تحلٌل مقارن لنظم وتعلٌم وتربٌة الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة باستخدام المنهج  (6

 علٌمٌة.العلمً لدراسة النظم الت
أوجه االستفادة من الخبرات الدولٌة المتمٌزة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي  (7

 االحتٌاجات الخاصة فً تطوٌر هذا النظام فً مصر.
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رمز ورقم المقرر:  تنفيذ مناىج و برامج  األطفال ذوي اإلعاقة السمعية: المقرر
EC3212(D) 

 موضوعات المقرر: 
 اإلعداد لتنفٌذ منهج ذوي اإلعاقة السمعٌة.أسس  -
 مراحل تنفٌذ الخطة التربوٌة الفردٌة لذوي اإلعاقة  السمعٌة -
 مراحل تنفٌذ الخطة التعلٌمٌة الفردٌة لذوي اإلعاقة  السمعٌة . -
 مهارات تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة  السمعٌة . -
 العالجً : تنفٌذ الطرائق  التعلٌمٌة المستندة إلى المنحى التشخٌصً -
 نموذج تدرٌب العملٌات .  -
 نموذج تدرٌب المهارات . -
نموذج خطة نشاط لكٌفٌة استخدام التقوٌم التشخٌصً أثناء تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة   -

 السمعٌة .
 كٌفٌة تنفٌذ األنشطة لذوي اإلعاقة السمعٌة وفق استراتٌجٌات مختلفة . -
 السمعٌة .األنشطة الحسٌة لألطفال ذوي اإلعاقة  –

رمز ورقم المقرر:  إنتاج الوسائط التعميمية لألطفال ذوي صعوبات التعمم:المقرر
ET314(L) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌتها ( لذوي صعوبات التعلم. –تصنٌفها  –الوسائط التعلٌمٌة ) مفهومها  -
 صعوبات التعلممعاٌٌر اختٌار وإنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لألطفال لذوي  -
 مستوٌات وأسالٌب إنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لألطفال لذوي صعوبات التعلم -
 العروض غٌر الضوئٌة لألطفال ذوي صعوبات التعلم -
 الكمبٌوتر والبرمجٌات التعلٌمٌة لألطفال ذوي صعوبات التعلم -
 أنواع برمجٌات الكمبٌوتر التعلٌمٌة لألطفال ذوي صعوبات التعلم -
 ج برمجٌات وسائط متعددة تفاعلٌة لألطفال ذوي صعوبات التعلمإنتا -
 معاٌٌر إنتاج برمجٌات الوسائط المتعددة التفاعلٌة لألطفال ذوي صعوبات التعلم -
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 رمز ورقم المقرر:  طرق تعميم  األطفال ذوي صعوبات التعمم:المقرر
EC315(L) 

 موضوعات المقرر: 
 مفهوم طرائق التعلٌم األطفال ذوي صعوبات التعلم  -
 خصائص الطرٌقة الجٌدة فً تعلٌم األطفال ذوي صعوبات التعلم -
 الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي صعوبات التعلم -
 ممٌزات الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوي صعوبات التعلم -
 ذوي صعوبات التعلمالسلبٌات للطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال  -
 الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوي صعوبات التعلم -
 ممٌزات الطرائق الحدٌثة  فً تعلٌم األطفال ذوي صعوبات التعلم -
 السلبٌات للطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوي صعوبات التعلم -

رمز ورقم المقرر:  نظم تربية  األطفال ذوي صعوبات التعمم فى العالم :المقرر
EF3211(L) 

 موضوعات المقرر: 
 مدخل مفاهٌمً وتارٌخً حول أسلوب تحلٌل النظم ، والتربٌة المقارنة  -
 مناهج البحث فً نظم التعلٌم والتربٌة المقارنة للطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 العوامل المؤثرة فً تشكٌل نظم تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة . -
 –التحدٌات  –نظام تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة فً مصر )الواقع  -

 التطلعات( 
نماذج النظم العالمٌة المتقدمة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 . 
تحلٌل مقارن لنظم وتعلٌم وتربٌة الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة باستخدام المنهج  -

 لتعلٌمٌة.العلمً لدراسة النظم ا
أوجه االستفادة من الخبرات الدولٌة المتمٌزة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي  -

 االحتٌاجات الخاصة فً تطوٌر هذا النظام فً مصر.
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 تنفيذ مناىج و برامج األطفال ذوى صعوبات التعمم:المقرر
 

 EC3212(L)رمز ورقم المقرر: 

 موضوعات المقرر: 
 منهج ذوي  صعوبات التعلم .أسس اإلعداد لتنفٌذ  -
 مراحل تنفٌذ الخطة التربوٌة الفردٌة لذوي  صعوبات التعلم -
 مراحل تنفٌذ الخطة التعلٌمٌة الفردٌة لذوي  صعوبات التعلم . -
 مهارات تنفٌذ األنشطة لذوي  صعوبات التعلم . -
 تنفٌذ الطرائق  التعلٌمٌة المستندة إلى المنحى التشخٌصً العالجً : -
 نموذج تدرٌب العملٌات .  -
 نموذج تدرٌب المهارات . -
نموذج خطة نشاط لكٌفٌة استخدام التقوٌم التشخٌصً أثناء تنفٌذ األنشطة لذوي  صعوبات التعلم  -

. 
 كٌفٌة تنفٌذ األنشطة لذوي  صعوبات التعلم وفق استراتٌجٌات مختلفة . -
 األنشطة الحسٌة لألطفال ذوي صعوبات التعلم– -

رمز ورقم المقرر:  إنتاج الوسائط التعميمية لألطفال التوحديين:المقرر
ET314(A) 

 موضوعات المقرر: 

 لألطفال التوحديينأهمٌتها (  –تصنٌفها  –الوسائط التعلٌمٌة ) مفهومها  (1
مستوٌات وأسالٌب إنتاج  التوحديين معاٌٌر اختٌار وإنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لألطفال (2

 لألطفال التوحديينالعروض غٌر الضوئٌة  التوحديين الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لألطفال
 لألطفال التوحديينالكمبٌوتر والبرمجٌات التعلٌمٌة  (3
 لألطفال التوحديينأنواع برمجٌات الكمبٌوتر التعلٌمٌة   (4
 طفال التوحديينلألإنتاج برمجٌات الكمبٌوتر)وسائط متعددة تفاعلٌة (  (5

 لألطفال التوحديين معاٌٌر إنتاج برمجٌات الوسائط المتعددة التفاعلٌة 
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 رمز ورقم المقرر:  طرق تعميم األطفال التوحديين :المقرر
EC315(A) 

 موضوعات المقرر: 
 مفهوم طرائق التعلٌم األطفال التوحدٌٌن   -
 خصائص الطرٌقة   فً تعلٌم األطفال التوحدٌٌن   -
 الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال التوحدٌٌن   -
 ممٌزات الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال التوحدٌٌن   -
 السلبٌات للطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال التوحدٌٌن   -
 الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال التوحدٌٌن   -
 الحدٌثة  فً تعلٌم األطفال التوحدٌٌن  ممٌزات الطرائق  -
 السلبٌات للطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال التوحدٌٌن  . -

رمز ورقم المقرر:  نظم تربية  األطفال التوحديين فى العالم :المقرر
EF3211(A) 

 موضوعات المقرر: 
 مدخل مفاهٌمً وتارٌخً حول أسلوب تحلٌل النظم ، والتربٌة المقارنة  -
 مناهج البحث فً نظم التعلٌم والتربٌة المقارنة للطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -
 العوامل المؤثرة فً تشكٌل نظم تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة . -
 –التحدٌات  –نظام تعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة فً مصر )الواقع  -

 التطلعات( 
نماذج النظم العالمٌة المتقدمة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة  -

 . 
تحلٌل مقارن لنظم وتعلٌم وتربٌة الطفل ذوي االحتٌاجات الخاصة باستخدام المنهج  -

 لتعلٌمٌة.العلمً لدراسة النظم ا
أوجه االستفادة من الخبرات الدولٌة المتمٌزة فً مجال تربٌة وتعلٌم الطفل ذوي  -

 االحتٌاجات الخاصة فً تطوٌر هذا النظام فً مصر.
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 تنفيذ مناىج و برامج األطفال التوحديين:المقرر
 

رمز ورقم المقرر: 
EC3212(A) 

 موضوعات المقرر: 
 األطفال التوحدٌٌن . أسس اإلعداد لتنفٌذ منهج  -
 مراحل تنفٌذ الخطة التربوٌة الفردٌة  لألطفال التوحدٌٌن -
 مراحل تنفٌذ الخطة التعلٌمٌة الفردٌة لألطفال التوحدٌٌن . -
 مهارات تنفٌذ األنشطة  لألطفال التوحدٌٌن .. -
 العالجً :تنفٌذ الطرائق  التعلٌمٌة المستندة إلى المنحى التشخٌصً  -
 نموذج تدرٌب العملٌات .  -
 نموذج تدرٌب المهارات . -
نموذج خطة نشاط لكٌفٌة استخدام التقوٌم التشخٌصً أثناء تنفٌذ األنشطة  لألطفال  -

 التوحدٌٌن .
 كٌفٌة تنفٌذ األنشطة  لألطفال التوحدٌٌن .وفق استراتٌجٌات مختلفة . -

 األنشطة الحسٌة لألطفال التوحدٌٌن .–

إنتاج الوسائط التعميمية لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب :المقرر
 والتواصل

رمز ورقم المقرر: 
ET314(I) 

 موضوعات المقرر:  -
أهمٌتها ( لألطفال ذوى اضطرابات  –تصنٌفها  –الوسائط التعلٌمٌة ) مفهومها  -

 التخاطب والتواصل 
معاٌٌر اختٌار وإنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب  -

 والتواصل 
مستوٌات وأسالٌب إنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب  -

 والتواصل 
 العروض غٌر الضوئٌة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل  -
 التعلٌمٌة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل الكمبٌوتر والبرمجٌات  -
 أنواع برمجٌات الكمبٌوتر التعلٌمٌة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل.  -
إنتاج برمجٌات الكمبٌوتر)وسائط متعددة تفاعلٌة (  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب  -

 والتواصل 
لٌة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب معاٌٌر إنتاج برمجٌات الوسائط المتعددة التفاع -

  والتواصل
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 طرق تعميم األطفال ذوى اضطرابات التخاطب  :المقرر
 والتواصل 

رمز ورقم المقرر: 
EC315(I) 

 موضوعات المقرر: 
 لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل. مفهوم طرائق التعلٌم  -
 ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل.خصائص الطرٌقة الجٌدة فً تعلٌم األطفال  -
 ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل.الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال  -
ذوى اضطرابات التخاطب ممٌزات الطرائق القدٌمة فً تعلٌم  األطفال  -

 والتواصل.
ابات التخاطب ذوى اضطرالسلبٌات للطرائق القدٌمة فً تعلٌم  األطفال  -

 والتواصل.
 ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل.الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال   -
ذوى اضطرابات التخاطب ممٌزات الطرائق الحدٌثة  فً تعلٌم  األطفال  -

 والتواصل.
ذوى اضطرابات التخاطب السلبٌات للطرائق الحدٌثة فً تعلٌم  األطفال  -

نظم تربية  األطفال ذوى اضطرابات التخاطب  :المقرر والتواصل.
 والتواصل  فى العالم

رمز ورقم المقرر: 
EF3211(I) 

 موضوعات المقرر: 
 مدخل مفاهٌمً وتارٌخً حول أسلوب تحلٌل النظم ، والتربٌة المقارنة  -
ذوى اضطرابات التخاطب مناهج البحث فً نظم التعلٌم والتربٌة المقارنة  األطفال  -

 والتواصل.
ذوى اضطرابات التخاطب العوامل المؤثرة فً تشكٌل نظم تعلٌم  األطفال  -

 .والتواصل.
 –فً مصر )الواقع ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل.نظام تعلٌم  األطفال  -

 التطلعات(  –التحدٌات 
ذوى اضطرابات نماذج النظم العالمٌة المتقدمة فً مجال تربٌة وتعلٌم  األطفال  -

 التخاطب والتواصل.
ذوى اضطرابات التخاطب تحلٌل مقارن لنظم وتعلٌم وتربٌة الطفل  األطفال  -

 باستخدام المنهج العلمً لدراسة النظم التعلٌمٌة.والتواصل 
ذوى أوجه االستفادة من الخبرات الدولٌة المتمٌزة فً مجال تربٌة وتعلٌم  األطفال  -

 فً تطوٌر هذا النظام فً مصر.اضطرابات التخاطب والتواصل.
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:تنفيذ مناىج و برامج األطفاؿ ذوى اضطرابات المقرر
 التخاطب و التواصؿ

رمز ورقم المقرر: 
EC3212(I) 

 موضوعات المقرر: 
 أسس اإلعداد لتنفٌذ منهج األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل . -
 والتواصل مراحل تنفٌذ الخطة التربوٌة الفردٌة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب -
 مراحل تنفٌذ الخطة التعلٌمٌة الفردٌة  األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -
 مهارات تنفٌذ األنشطة األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -
 تنفٌذ الطرائق  التعلٌمٌة المستندة إلى المنحى التشخٌصً العالجً : -

o  . نموذج تدرٌب العملٌات 
o . نموذج تدرٌب المهارات 

نموذج خطة نشاط لكٌفٌة استخدام التقوٌم التشخٌصً أثناء تنفٌذ األنشطة لألطفال ذوى  -
اضطرابات التخاطب والتواصل كٌفٌة تنفٌذ األنشطة  لألطفال ذوى اضطرابات 

 التخاطب والتواصل وفق استراتٌجٌات مختلفة .
o –األنشطة الحسٌة لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل 

 ET314(G)رمز ورقم المقرر:  إنتاج الوسائط التعميمية لألطفال ذوى الموىبة واالبتكار:المقرر
 موضوعات المقرر: 

 أهمٌتها لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. –تصنٌفها  –الوسائط التعلٌمٌة :مفهومها  -
 واالبتكار.معاٌٌر اختٌار وإنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة  لألطفال ذوى الموهبة  -
 مستوٌات وأسالٌب إنتاج الوسائط التعلٌمٌة المناسبة  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 العروض غٌر الضوئٌة  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 الكمبٌوتر والبرمجٌات التعلٌمٌة  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 موهبة واالبتكار.أنواع برمجٌات الكمبٌوتر التعلٌمٌة  لألطفال ذوى ال  -
 إنتاج برمجٌات الكمبٌوتر التفاعلٌة  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 معاٌٌر إنتاج برامج الوسائط المتعددة التفاعلٌة  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
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 رمز ورقم المقرر:  طرق تعميم األطفال ذوى الموىبة واالبتكار    :المقررEC315(G) 
 موضوعات المقرر: 

 مفهوم طرائق التعلٌم  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 خصائص الطرٌقة الجٌدة فً تعلٌم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار   -
 ممٌزات الطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار   -
 ٌات للطرائق القدٌمة فً تعلٌم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار  السلب -
 الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار   -
 ممٌزات الطرائق الحدٌثة  فً تعلٌم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار   -
  سلبٌات الطرائق الحدٌثة فً تعلٌم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار -

رمز ورقم المقرر:  نظم تربية  األطفال ذوى الموىبة واالبتكار فى العالم :المقرر
EF3211(G) 

 موضوعات المقرر: 
 مدخل مفاهٌمً وتارٌخً حول أسلوب تحلٌل النظم ، والتربٌة المقارنة  -
 األطفال ذوى الموهبة واالبتكار. مناهج البحث فً نظم التعلٌم والتربٌة المقارنة  -
األطفال ذوى  نظام تعلٌم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار.العوامل المؤثرة فً تشكٌل نظم تعلٌم  -

 التطلعات(  –التحدٌات  –فً مصر )الواقع الموهبة واالبتكار 
 األطفال ذوى الموهبة واالبتكار. نماذج النظم العالمٌة المتقدمة فً مجال تربٌة وتعلٌم  -
باستخدام المنهج العلمً لدراسة األطفال ذوى الموهبة واالبتكار  بٌة تحلٌل مقارن لنظم وتعلٌم وتر -

 النظم التعلٌمٌة.
األطفال ذوى الموهبة  أوجه االستفادة من الخبرات الدولٌة المتمٌزة فً مجال تربٌة وتعلٌم  -

 فً تطوٌر هذا النظام فً مصر. واالبتكار
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رمز ورقم المقرر:         و االبتكار تنفيذ مناىج و برامج األطفال ذوي الموىبة: المقرر
EC3212(G)  

 موضوعات المقرر: 
 أسس اإلعداد لتنفٌذ منهج األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل . -
 مراحل تنفٌذ الخطة التربوٌة الفردٌة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -
 اضطرابات التخاطب والتواصلمراحل تنفٌذ الخطة التعلٌمٌة الفردٌة  األطفال ذوى  -
 مهارات تنفٌذ األنشطة األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -
 تنفٌذ الطرائق  التعلٌمٌة المستندة إلى المنحى التشخٌصً العالجً : -

o  . نموذج تدرٌب العملٌات 
o . نموذج تدرٌب المهارات 

األنشطة لألطفال ذوى نموذج خطة نشاط لكٌفٌة استخدام التقوٌم التشخٌصً أثناء تنفٌذ  -
اضطرابات التخاطب والتواصل كٌفٌة تنفٌذ األنشطة  لألطفال ذوى اضطرابات 

 التخاطب والتواصل وفق استراتٌجٌات مختلفة .
 األنشطة الحسٌة لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواص–

 EA414(M)رمز ورقم المقرر:  إدارة مؤسسات األطفال ذوي اإلعاقة العقمية:المقرر
 موضوعات المقرر:  -
 مكونات المنظومة اإلدارٌة لمؤسسات األطفال ذوى اإلعاقة العقلٌة وتطبٌقاتها. -
المسئولٌات والمهام الوظٌفٌة للقائمٌن على إدارة مؤسسات ذوى  اإلعاقة العقلٌة  -

 )اإلدارٌة والفنٌة واالجتماعٌة (.
 –الخاصة ) كالتخطٌط مراحل العملٌة اإلدارٌة داخل مؤسسات ذوي االحتٌاجات  -

 التقوٌم والرقابة (. -التوجٌه واإلشراف -التنظٌم
 دراسة وتحلٌل تطور مفهوم القٌادة التربوٌة ونظرٌاتها وخصائص كل منها. -
األسالٌب المختلفة للسلوك القٌادي وأبعاده والفرق بٌن السلوك القٌادي والسلوك االداري  -

 ووظٌفة ومهام كل منهما . 
السلوكً والمنحى الموقفً للقٌادة لمؤسسات ذوي  اإلعاقة العقلٌة مفهوم تحلٌلً المنحى  -

 المناخ التنظٌمً وعالقته بفعالٌة مؤسسات ذوي  اإلعاقة العقلٌة .
إدارة الصراع فً مؤسسات ذوي  اإلعاقة العقلٌة ومناحٌه ودٌنامٌاته واألسالٌب القٌادٌة  -

 لمختلفة فً إدارة الصراعا
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رمز ورقم المقرر:  منظمات وتشريعات  األطفال ذوى اإلعاقة العقمية:المقرر
EF4212(M) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌة رعاٌة الطفل والعناٌة به. -
 .تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها -
 أهمٌة منظمات الطفولة . -
 أنواع المنظمات وتقسٌماتها. -
الــــدولٌة وجــــهــــــودها فً مجال المنظمات الدولٌة , نماذج لبعض المنظمات  -

الطفولة ) الٌونٌسٌف , منظمة صندوق إنقاذ األطفال , الٌونسكو , منظمة الصحة 
 العالمٌة ( .

 المنظمات المحلٌة : تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها. -
، التطور التارٌخً لتشرٌعات وحقوق الطفل المعاق  سمعٌا، بصرٌا ، صعوبات التعلم  -

التوحد ، اضطراب التخاطب والتواصل اللغوى ،العقلٌة ، البصرٌة ، الموهبة واإلبداع 
. 

 دور منظمات الطفل  فً مواجهة بعض المشكالت التً تتعرض لها الطفولة . -

رمز ورقم المقرر:  تكنولوجيا لتعميم األطفال ذوي اإلعاقة العقمية  :المقرر
ET415(M) 

 موضوعات المقرر: 
 المستحدثات التكنولوجٌة لذوي اإلعاقة العقلٌة   -
 العروض الضوئٌة المناسبة لذوي اإلعاقة العقلٌة   -
 األجهزة التعلٌمٌة المناسبة لعملٌة تعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة العقلٌة   -
 إنتاج تطبٌقات وسائط فائقة تفاعلٌة لذوي اإلعاقة العقلٌة   -
 برامج الوسائط الفائقة لذوي اإلعاقة العقلٌة   معاٌٌر إنتاج واستخدام -
 اإلنترنت وتعلٌم ذوي اإلعاقة العقلٌة    -
 أشكال توظٌف االنترنت فً عملٌة تعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة العقلٌة   -
 الفوائد التً ٌقدمها االنترنت لتعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة العقلٌة  . -
 ة العقلٌة الكمبٌوتر والبرمجٌات التعلٌمٌة لذوي اإلعاق -
 أنواع برمجٌات الكمبٌوتر لذوي اإلعاقة العقلٌة -
 إنتاج برمجٌات وسائط متعددة تفاعلٌة لذوي اإلعاقة العقلٌة  -
 معاٌٌر إنتاج برمجٌات وسائط متعددة تفاعلٌة لذوي اإلعاقة العقلٌة  . -
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ورقم رمز  تقويم مناىج وبرامج األطفال ذوى اإلعاقة العقمية:المقرر
 EC4213(M)المقرر:

  :موضوعات المقرر 

  تعرٌف التقوٌم التربوي –التطور التارٌخً للتقوٌم التربوي 

  المفاهٌم المرتبطة بالتقوٌم للمناهج والبرامج التعلٌمٌة 
  اهمٌة التقوٌم فً العملٌة التربوٌة 
 أهداف التقوٌم وخصائصه 
  معنً القٌاس وعالقته بالتقوٌم والتشابه واالختالف بٌن البحث العلمً والتقوٌم

 التربوي 
 خصائص التقوٌم الجٌد 
  مجاالت التقوٌم ونماذج التقوٌم 
  طرٌقة تقوٌم المناهج الكمٌة والنوعٌة 
  أدوات القٌاس فً التقوٌم 
  مجاالت تقوٌم البرامج التربوٌة 
  وٌم البرامج التعلٌمٌةخطة تق–خطوات التقوٌم التربوي 
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االتجاىات الحديثة فى مناىج وبرامج األطفال ذوى :المقرر
 اإلعاقة العقمية

 المقرر: رمز ورقم
EC4214(M)  

 موضوعات المقرر: 
 مفهوم االتجاهات الحدٌثة -
 والتدرٌسأهمٌة دراسة االتجاهات والتطبٌقات والتجارب الحدٌثة فً المناهج  -
 .العوامل التً أسهمت فً ظهور وتطور هذه االتجاهات والتجارب الحدٌثة -
 التجارب واالتجاهات والتطبٌقات فى مجال ذوى اإلعاقة -
 .مناهج وبرامج ذوى اإلعاقةاالتجاهات المعاصرة التً تقوم علٌها  -

o .تمٌز الطفل عن الراشد فً تفكٌره وشعوره وأحكامه 
o .قدرة الطفل على التعلم 
o .الفروق الفردٌة فً نمو والتعلم 
o .الفوارق الثقافٌة 
o .الفوارق اللغوٌة 
o .الفوارق االجتماعٌة 
o .أهمٌة الطفولة المبكرة فً شخصٌة الطفل 

 أسس مناهج وبرامج ذوى اإلعاقة. -
o المنحنى الشامل فً تربٌة الطفل 
o .التكامل والتوازن بٌن مجاالت تربٌة الطفل 
o .شمولٌة األهداف 
o فل بٌن الروضة واألسرة.تكامل تربٌة الط 
o .إشراك اآلباء فً تربٌة الطفل والعمل معهم 
o .عالقة برامج تربٌة الطفل برامج خدمات الطفولة 
o .تكامل تربٌة الطفل مع وسائل اإلعالم 

 االهتمام بصحة الطفل وصحة بٌئة الروضة -
  أثر االتجاهات الحدٌثة  على مناهجنا حاضراً ومستقبالً. -
 المبنٌة على الدراسات المتعمقة لهذه االتجاهات والتطبٌقات االقتراحات والتوصٌات -



  

 
 

68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 EA414(B)رمز ورقم المقرر:  البصريةإدارة مؤسسات األطفال ذوي اإلعاقة :المقرر
 موضوعات المقرر: 

 البصرٌة وتطبٌقاتها. اإلعاقة مكونات المنظومة اإلدارٌة لمؤسسات األطفال ذوى  -
البصرٌة   اإلعاقة  المسئولٌات والمهام الوظٌفٌة للقائمٌن على إدارة مؤسسات ذوى  -

 .)اإلدارٌة والفنٌة واالجتماعٌة (
 -التنظٌم –مراحل العملٌة اإلدارٌة داخل مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة ) كالتخطٌط  -

 التقوٌم والرقابة (. -التوجٌه واإلشراف

 وتحلٌل تطور مفهوم القٌادة التربوٌة ونظرٌاتها وخصائص كل منها.دراسة  -

األسالٌب المختلفة للسلوك القٌادي وأبعاده والفرق بٌن السلوك القٌادي والسلوك االداري  -

 ووظٌفة ومهام كل منهما . 

مفهوم   البصرٌة اإلعاقة  تحلٌلً المنحى السلوكً والمنحى الموقفً للقٌادة لمؤسسات ذوي  -

 .  البصرٌة اإلعاقة  اخ التنظٌمً وعالقته بفعالٌة مؤسسات ذوي المن

ومناحٌه ودٌنامٌاته واألسالٌب القٌادٌة   البصرٌة اإلعاقة  إدارة الصراع فً مؤسسات ذوي  -

 المختلفة فً إدارة الصراع

رمز ورقم المقرر:  تكنولوجيا التعميم األطفال ذوي اإلعاقة البصرية :المقرر
ET415(B) 

 موضوعات المقرر: 
 المستحدثات التكنولوجٌة لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 العروض الضوئٌة المناسبة لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 األجهزة التعلٌمٌة المناسبة لعملٌة تعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة البصرٌة -
 إنتاج تطبٌقات وسائط فائقة تفاعلٌة لذوي اإلعاقة البصرٌة -
 واستخدام برامج الوسائط الفائقة لذوي اإلعاقة البصرٌةمعاٌٌر إنتاج  -
 اإلنترنت وتعلٌم ذوي اإلعاقة البصرٌة -
 أشكال توظٌف االنترنت فً عملٌة تعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة البصرٌة -
 الفوائد التً ٌقدمها االنترنت لتعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة البصري -
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رمز ورقم المقرر:  منظمات وتشريعات  األطفال ذوى اإلعاقة البصرية :المقرر
EF4212(B) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌة رعاٌة الطفل والعناٌة به.  -
 .تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها  -
 أهمٌة منظمات الطفولة .  -
 أنواع المنظمات وتقسٌماتها.  -
الــــدولٌة وجــــهــــــودها فً مجال المنظمات الدولٌة , نماذج لبعض المنظمات  -

الطفولة ) الٌونٌسٌف , منظمة صندوق إنقاذ األطفال , الٌونسكو , منظمة الصحة 
 العالمٌة ( .

 المنظمات المحلٌة : تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها.  -
م ، التطور التارٌخً لتشرٌعات وحقوق الطفل المعاق  سمعٌا، بصرٌا ، صعوبات التعل  -

التوحد ، اضطراب التخاطب والتواصل اللغوى ،العقلٌة ، البصرٌة ، الموهبة واإلبداع 
. 

 دور منظمات الطفل  فً مواجهة بعض المشكالت التً تتعرض لها الطفولة .  -

رمز ورقم  تقويم مناىج وبرامج األطفال ذوى اإلعاقة البصرية:المقرر
   EC4213(B)لمقرر:ا

 موضوعات المقرر: 
 تعرٌف التقوٌم التربوي –التطور التارٌخً للتقوٌم التربوي  -
 المفاهٌم المرتبطة بالتقوٌم للمناهج والبرامج التعلٌمٌة  -
 أهمٌة التقوٌم فً العملٌة التربوٌة  -
 أهداف التقوٌم وخصائصه -
 معنً القٌاس وعالقته بالتقوٌم والتشابه واالختالف بٌن البحث العلمً والتقوٌم التربوي  -
 خصائص التقوٌم الجٌد -
 مجاالت التقوٌم ونماذج التقوٌم  -
 طرٌقة تقوٌم المناهج الكمٌة والنوعٌة  -
 أدوات القٌاس فً التقوٌم  -
 مجاالت تقوٌم البرامج التربوٌة  -
 تقوٌم البرامج التعلٌمٌةخطة –خطوات التقوٌم التربوي  -
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االتجاىات الحديثة فى مناىج وبرامج األطفال ذوى :المقرر
 اإلعاقة البصرية

رمز ورقم 
   EC4214(B):المقرر

 موضوعات المقرر: 

 مفهوم االتجاهات الحدٌثة -
 أهمٌة دراسة االتجاهات والتطبٌقات والتجارب الحدٌثة فً المناهج والتدرٌس -
 .العوامل التً أسهمت فً ظهور وتطور هذه االتجاهات والتجارب الحدٌثة -
 التجارب واالتجاهات والتطبٌقات فى مجال ذوى اإلعاقة -
 .مناهج وبرامج ذوى اإلعاقةاالتجاهات المعاصرة التً تقوم علٌها  -

o .تمٌز الطفل عن الراشد فً تفكٌره وشعوره وأحكامه 
o .قدرة الطفل على التعلم 
o ردٌة فً نمو والتعلم.الفروق الف 
o .الفوارق الثقافٌة 
o .الفوارق اللغوٌة 
o .الفوارق االجتماعٌة 
o .أهمٌة الطفولة المبكرة فً شخصٌة الطفل 

 .أسس مناهج وبرامج ذوى اإلعاقة -
o المنحنى الشامل فً تربٌة الطفل 
o .التكامل والتوازن بٌن مجاالت تربٌة الطفل 
o .شمولٌة األهداف 
o  الروضة واألسرة.تكامل تربٌة الطفل بٌن 
o .إشراك اآلباء فً تربٌة الطفل والعمل معهم 
o .عالقة برامج تربٌة الطفل برامج خدمات الطفولة 
o .تكامل تربٌة الطفل مع وسائل اإلعالم 

 االهتمام بصحة الطفل وصحة بٌئة الروضة

  أثر االتجاهات الحدٌثة  على مناهجنا حاضراً ومستقبالً.

 المبنٌة على الدراسات المتعمقة لهذه االتجاهات والتطبٌقاتاالقتراحات والتوصٌات  -
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 EA414(D)رمز ورقم المقرر:  السمعيةإدارة مؤسسات األطفال ذوي اإلعاقة :المقرر
 موضوعات المقرر: 

 السمعٌة  وتطبٌقاتها.  اإلعاقة مكونات المنظومة اإلدارٌة لمؤسسات األطفال ذوى  -
السمعٌة     اإلعاقة  المسئولٌات والمهام الوظٌفٌة للقائمٌن على إدارة مؤسسات ذوى  -

 .)اإلدارٌة والفنٌة واالجتماعٌة (
 –مراحل العملٌة اإلدارٌة داخل مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة ) كالتخطٌط  -

 التقوٌم والرقابة (. -التوجٌه واإلشراف -التنظٌم
 دراسة وتحلٌل تطور مفهوم القٌادة التربوٌة ونظرٌاتها وخصائص كل منها. -
األسالٌب المختلفة للسلوك القٌادي وأبعاده والفرق بٌن السلوك القٌادي والسلوك االداري  -

 ووظٌفة ومهام كل منهما . 
   السمعٌة  اإلعاقة  تحلٌلً المنحى السلوكً والمنحى الموقفً للقٌادة لمؤسسات ذوي  -

 .   السمعٌة  اإلعاقة  هوم المناخ التنظٌمً وعالقته بفعالٌة مؤسسات ذوي مف
ومناحٌه ودٌنامٌاته واألسالٌب    السمعٌة  اإلعاقة  إدارة الصراع فً مؤسسات ذوي  -

 القٌادٌة المختلفة فً إدارة الصراع

 
 تكنولوجيا التعميم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية :المقرر

رمز ورقم المقرر: 
ET415(D) 

 موضوعات المقرر: 
 المستحدثات التكنولوجٌة لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 العروض الضوئٌة المناسبة لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 األجهزة التعلٌمٌة المناسبة لعملٌة تعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة السمعٌة -
 إنتاج تطبٌقات وسائط فائقة تفاعلٌة لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 معاٌٌر إنتاج واستخدام برامج الوسائط الفائقة لذوي اإلعاقة السمعٌة -
 اإلنترنت وتعلٌم ذوي اإلعاقة السمعٌة -
 أشكال توظٌف االنترنت فً عملٌة تعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة السمعٌة -
 الفوائد التً ٌقدمها االنترنت لتعلٌم وتعلم ذوي اإلعاقة السمعٌة. -
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رمز ورقم المقرر:  وتشريعات  األطفال ذوى اإلعاقة السمعيةمنظمات :المقرر
EF4212(D) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌة رعاٌة الطفل والعناٌة به..  -
 .تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها -
 أهمٌة منظمات الطفولة . -
 أنواع المنظمات وتقسٌماتها. -
وجــــهــــــودها فً مجال الطفولة ) لمنظمات الدولٌة , نماذج لبعض المنظمات الــــدولٌة ا -

 الٌونٌسٌف , منظمة صندوق إنقاذ األطفال , الٌونسكو , منظمة الصحة العالمٌة ( .
 المنظمات المحلٌة : تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها. -
التطور التارٌخً لتشرٌعات وحقوق الطفل المعاق  سمعٌا، بصرٌا ، صعوبات التعلم ،  -

 ضطراب التخاطب والتواصل اللغوى ،العقلٌة ، البصرٌة ، الموهبة واإلبداع .التوحد ، ا

 .دور منظمات الطفل  فً مواجهة بعض المشكالت التً تتعرض لها الطفولة  -

رمز ورقم  تقويم مناىج وبرامج األطفال ذوى اإلعاقة السمعية:المقرر
  EC4213(D)المقرر:

 موضوعات المقرر: 
 تعرٌف التقوٌم التربوي –التارٌخً للتقوٌم التربوي التطور  -
 المفاهٌم المرتبطة بالتقوٌم للمناهج والبرامج التعلٌمٌة  -
 أهمٌة التقوٌم فً العملٌة التربوٌة  -
 أهداف التقوٌم وخصائصه -
 معنً القٌاس وعالقته بالتقوٌم والتشابه واالختالف بٌن البحث العلمً والتقوٌم التربوي  -
 م الجٌدخصائص التقوٌ -
 مجاالت التقوٌم ونماذج التقوٌم  -
 طرٌقة تقوٌم المناهج الكمٌة والنوعٌة  -
 أدوات القٌاس فً التقوٌم  -
 مجاالت تقوٌم البرامج التربوٌة  -
 خطة تقوٌم البرامج التعلٌمٌة –خطوات التقوٌم التربوي  -
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ذوى االتجاىات الحديثة فى مناىج وبرامج األطفال :المقرر
 اإلعاقة السمعية

رمز ورقم 
  EC4214(D)المقرر:

 موضوعات المقرر: 
 مفهوم االتجاهات الحدٌثة

 أهمٌة دراسة االتجاهات والتطبٌقات والتجارب الحدٌثة فً المناهج والبرامج
 .العوامل التً أسهمت فً ظهور وتطور هذه االتجاهات والتجارب الحدٌثة

 مجال ذوى اإلعاقة التجارب واالتجاهات والتطبٌقات فى
 .مناهج وبرامج ذوى اإلعاقةاالتجاهات المعاصرة التً تقوم علٌها  -

o .تمٌز الطفل عن الراشد فً تفكٌره وشعوره وأحكامه 
o .قدرة الطفل على التعلم 
o .الفروق الفردٌة فً نمو والتعلم 
o .الفوارق الثقافٌة 
o .الفوارق اللغوٌة 
o .الفوارق االجتماعٌة 
o فً شخصٌة الطفل. أهمٌة الطفولة المبكرة 

 .أسس مناهج وبرامج ذوى اإلعاقة -
o المنحنى الشامل فً تربٌة الطفل 
o .التكامل والتوازن بٌن مجاالت تربٌة الطفل 
o .شمولٌة األهداف 
o .تكامل تربٌة الطفل بٌن الروضة واألسرة 
o .إشراك اآلباء فً تربٌة الطفل والعمل معهم 
o  الطفولة.عالقة برامج تربٌة الطفل برامج خدمات 
o .تكامل تربٌة الطفل مع وسائل اإلعالم 

 االهتمام بصحة الطفل وصحة بٌئة الروضة
  أثر االتجاهات الحدٌثة  على مناهجنا حاضراً ومستقبالً.

 االقتراحات والتوصٌات المبنٌة على الدراسات المتعمقة لهذه االتجاهات والتطبٌقات -
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 EA414(L)رمز ورقم المقرر:  مؤسسات األطفال ذوي صعوبات التعممإدارة :المقرر
 موضوعات المقرر: 

 السمعٌة  وتطبٌقاتها.  اإلعاقة مكونات المنظومة اإلدارٌة لمؤسسات األطفال ذوى  -
السمعٌة     اإلعاقة  المسئولٌات والمهام الوظٌفٌة للقائمٌن على إدارة مؤسسات ذوى  -

 .)اإلدارٌة والفنٌة واالجتماعٌة (
 –مراحل العملٌة اإلدارٌة داخل مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة ) كالتخطٌط  -

 التقوٌم والرقابة (. -التوجٌه واإلشراف -التنظٌم
 دراسة وتحلٌل تطور مفهوم القٌادة التربوٌة ونظرٌاتها وخصائص كل منها. -
قٌادي وأبعاده والفرق بٌن السلوك القٌادي والسلوك اإلداري األسالٌب المختلفة للسلوك ال -

 ووظٌفة ومهام كل منهما . 
   السمعٌة  اإلعاقة  تحلٌلً المنحى السلوكً والمنحى الموقفً للقٌادة لمؤسسات ذوي  -

 .   السمعٌة  اإلعاقة  مفهوم المناخ التنظٌمً وعالقته بفعالٌة مؤسسات ذوي 
ومناحٌه ودٌنامٌاته واألسالٌب    السمعٌة  اإلعاقة  إدارة الصراع فً مؤسسات ذوي  -

 القٌادٌة المختلفة فً إدارة الصراع

رمز ورقم المقرر:  تكنولوجيا التعميم لألطفال ذوي صعوبات التعمم :المقرر
ET415(L) 

 موضوعات المقرر: 
 المستحدثات التكنولوجٌة لألطفال لذوي صعوبات التعلم  -
 العروض الضوئٌة المناسبة لذوي صعوبات التعلم -
 األجهزة التعلٌمٌة المناسبة لعملٌة تعلٌم وتعلم ذوي صعوبات التعلم -
 إنتاج تطبٌقات وسائط فائقة تفاعلٌة لذوي صعوبات التعلم -
 لذوي صعوبات التعلممعاٌٌر إنتاج واستخدام برامج الوسائط الفائقة  -
 اإلنترنت وتعلٌم األطفال ذوي صعوبات التعلم -
 أشكال توظٌف االنترنت فً عملٌة تعلٌم وتعلم األطفال ذوي صعوبات التعلم -
 الفوائد التً ٌقدمها االنترنت لتعلٌم وتعلم األطفال ذوي صعوبات التعلم -
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رمز ورقم المقرر:  التعمم منظمات وتشريعات  األطفال ذوى صعوبات:المقرر
EF4212(L) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌة رعاٌة الطفل والعناٌة به.  -
 .تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها  -
 أهمٌة منظمات الطفولة .  -
 أنواع المنظمات وتقسٌماتها.  -
الطفولة ) المنظمات الدولٌة , نماذج لبعض المنظمات الــــدولٌة وجــــهــــــودها فً مجال  -

 الٌونٌسٌف , منظمة صندوق إنقاذ األطفال , الٌونسكو , منظمة الصحة العالمٌة ( .
 المنظمات المحلٌة : تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها.  -
التطور التارٌخً لتشرٌعات وحقوق الطفل المعاق  سمعٌا، بصرٌا ، صعوبات التعلم ،  -

 لغوى ،العقلٌة ، البصرٌة ، الموهبة واإلبداع .التوحد ، اضطراب التخاطب والتواصل ال

 . دور منظمات الطفل  فً مواجهة بعض المشكالت التً تتعرض لها الطفولة   -

رمز ورقم  تقويم مناىج وبرامج األطفال ذوى صعوبات التعمم:المقرر
  EC4213(L)المقرر:

 موضوعات المقرر: 
 تعرٌف التقوٌم التربوي –التطور التارٌخً للتقوٌم التربوي  -
 المفاهٌم المرتبطة بالتقوٌم للمناهج والبرامج التعلٌمٌة  -
 أهمٌة التقوٌم فً العملٌة التربوٌة  -
 أهداف التقوٌم وخصائصه -
 معنً القٌاس وعالقته بالتقوٌم والتشابه واالختالف بٌن البحث العلمً والتقوٌم التربوي  -
 خصائص التقوٌم الجٌد -
 اذج التقوٌم مجاالت التقوٌم ونم -
 طرٌقة تقوٌم المناهج الكمٌة والنوعٌة  -
 أدوات القٌاس فً التقوٌم  -
 مجاالت تقوٌم البرامج التربوٌة  -
 خطة تقوٌم البرامج التعلٌم–خطوات التقوٌم التربوي  -
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االتجاىات الحديثة فى مناىج وبرامج األطفال ذوى :المقرر
 صعوبات التعمم

رمز ورقم 
  EC4214(L)المقرر:

 موضوعات المقرر: 
 مفهوم االتجاهات الحدٌثة -
 أهمٌة دراسة االتجاهات والتطبٌقات والتجارب الحدٌثة فً المناهج والبرامج -
 .العوامل التً أسهمت فً ظهور وتطور هذه االتجاهات والتجارب الحدٌثة -
 التجارب واالتجاهات والتطبٌقات فى مجال ذوى اإلعاقة -
 .مناهج وبرامج ذوى اإلعاقةاالتجاهات المعاصرة التً تقوم علٌها  -

o .تمٌز الطفل عن الراشد فً تفكٌره وشعوره وأحكامه 
o .قدرة الطفل على التعلم 
o .الفروق الفردٌة فً نمو والتعلم 
o .الفوارق الثقافٌة 
o .الفوارق اللغوٌة 
o .الفوارق االجتماعٌة 
o .أهمٌة الطفولة المبكرة فً شخصٌة الطفل 

 .أسس مناهج وبرامج ذوى اإلعاقة -
o المنحنى الشامل فً تربٌة الطفل 
o .التكامل والتوازن بٌن مجاالت تربٌة الطفل 
o .شمولٌة األهداف 
o .تكامل تربٌة الطفل بٌن الروضة واألسرة 
o .إشراك اآلباء فً تربٌة الطفل والعمل معهم 
o .عالقة برامج تربٌة الطفل برامج خدمات الطفولة 
o فل مع وسائل اإلعالم.تكامل تربٌة الط 

 االهتمام بصحة الطفل وصحة بٌئة الروضة -
  أثر االتجاهات الحدٌثة  على مناهجنا حاضراً ومستقبالً. -
 االقتراحات والتوصٌات المبنٌة على الدراسات المتعمقة لهذه االتجاهات والتطبٌقات -
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رمز ورقم المقرر:  إدارة مؤسسات األطفال التوحديين:المقرر
EA414(A) 

 موضوعات المقرر: 

 السمعٌة  وتطبٌقاتها.  اإلعاقة مكونات المنظومة اإلدارٌة لمؤسسات األطفال ذوى  -
السمعٌة     اإلعاقة  المسئولٌات والمهام الوظٌفٌة للقائمٌن على إدارة مؤسسات ذوى  -

 .)اإلدارٌة والفنٌة واالجتماعٌة (
 –داخل مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة ) كالتخطٌط مراحل العملٌة اإلدارٌة  -

 التقوٌم والرقابة (. -التوجٌه واإلشراف -التنظٌم
 دراسة وتحلٌل تطور مفهوم القٌادة التربوٌة ونظرٌاتها وخصائص كل منها. -
األسالٌب المختلفة للسلوك القٌادي وأبعاده والفرق بٌن السلوك القٌادي والسلوك االداري  -

 كل منهما .  ووظٌفة ومهام
   السمعٌة  اإلعاقة  تحلٌلً المنحى السلوكً والمنحى الموقفً للقٌادة لمؤسسات ذوي  -

 .   السمعٌة  اإلعاقة  مفهوم المناخ التنظٌمً وعالقته بفعالٌة مؤسسات ذوي 
ومناحٌه ودٌنامٌاته واألسالٌب    السمعٌة  اإلعاقة  إدارة الصراع فً مؤسسات ذوي  -

 فة فً إدارة الصراعالقٌادٌة المختل

رمز ورقم المقرر:  تكنولوجيا التعميم لألطفال التوحديين :المقرر
ET415(A) 

 موضوعات المقرر: 
 المستحدثات التكنولوجٌة لألطفال التوحدٌٌن -
 العروض الضوئٌة المناسبة للتوحدٌٌن -
 األجهزة التعلٌمٌة المناسبة لعملٌة تعلٌم وتعلم للتوحدٌٌن  -
 إنتاج تطبٌقات وسائط فائقة تفاعلٌة للتوحدٌٌن -
 معاٌٌر إنتاج واستخدام برامج الوسائط الفائقة للتوحدٌٌن -
 اإلنترنت وتعلٌم األطفال التوحدٌٌن -
 أشكال توظٌف االنترنت فً عملٌة تعلٌم وتعلم األطفال التوحدٌٌن -
 .الفوائد التً ٌقدمها االنترنت لتعلٌم وتعلم األطفال التوحدٌٌن -
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رمز ورقم المقرر:  منظمات وتشريعات  األطفال التوحديين:المقرر
EF4212(A) 

 موضوعات المقرر: 
 أهمٌة رعاٌة الطفل والعناٌة به.  -
 .تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها  -
 أهمٌة منظمات الطفولة .  -
 أنواع المنظمات وتقسٌماتها.  -
المنظمات الــــدولٌة وجــــهــــــودها فً مجال المنظمات الدولٌة , نماذج لبعض  -

الطفولة ) الٌونٌسٌف , منظمة صندوق إنقاذ األطفال , الٌونسكو , منظمة الصحة 
 العالمٌة ( .

 المنظمات المحلٌة : تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها.  -
التطور التارٌخً لتشرٌعات وحقوق الطفل المعاق  سمعٌا، بصرٌا ، صعوبات التعلم ،   -

التوحد ، اضطراب التخاطب والتواصل اللغوى ،العقلٌة ، البصرٌة ، الموهبة واإلبداع 
. 

 دور منظمات الطفل  فً مواجهة بعض المشكالت التً تتعرض لها الطفولة   -

رمز ورقم  وبرامج األطفال التوحديينتقويم مناىج :المقرر
  EC4213(A)المقرر:

 موضوعات المقرر: 
 تعرٌف التقوٌم التربوي –التطور التارٌخً للتقوٌم التربوي  -
 المفاهٌم المرتبطة بالتقوٌم للمناهج والبرامج التعلٌمٌة  -
 أهمٌة التقوٌم فً العملٌة التربوٌة  -
 أهداف التقوٌم وخصائصه -
 معنً القٌاس وعالقته بالتقوٌم والتشابه واالختالف بٌن البحث العلمً والتقوٌم التربوي  -
 خصائص التقوٌم الجٌد -
 مجاالت التقوٌم ونماذج التقوٌم  -
 طرٌقة تقوٌم المناهج الكمٌة والنوعٌة  -
 أدوات القٌاس فً التقوٌم  -
 مجاالت تقوٌم البرامج التربوٌة  -
 وٌم البرامج التعلٌمٌةخطة تق–خطوات التقوٌم التربوي  -
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رمز ورقم  االتجاىات الحديثة فى مناىج وبرامج األطفال التوحديين:المقرر
 EC4214(A)المقرر:

 موضوعات المقرر: 

 مفهوم االتجاهات الحدٌثة

 أهمٌة دراسة االتجاهات والتطبٌقات والتجارب الحدٌثة فً المناهج والبرامج

 أسهمت فً ظهور وتطور هذه االتجاهات والتجارب الحدٌثة.العوامل التً 

  التجارب واالتجاهات والتطبٌقات فى مجال ذوى اإلعاقة

 .مناهج وبرامج ذوى اإلعاقةاالتجاهات المعاصرة التً تقوم علٌها  -

o .تمٌز الطفل عن الراشد فً تفكٌره وشعوره وأحكامه 

o .قدرة الطفل على التعلم 

o  والتعلم.الفروق الفردٌة فً نمو 

o .الفوارق الثقافٌة 

o .الفوارق اللغوٌة 

o .الفوارق االجتماعٌة 

o .أهمٌة الطفولة المبكرة فً شخصٌة الطفل 

 .أسس مناهج وبرامج ذوى اإلعاقة -

o المنحنى الشامل فً تربٌة الطفل 

o .التكامل والتوازن بٌن مجاالت تربٌة الطفل 

o .شمولٌة األهداف 

o .تكامل تربٌة الطفل بٌن الروضة واألسرة 

o .إشراك اآلباء فً تربٌة الطفل والعمل معهم 

o .عالقة برامج تربٌة الطفل برامج خدمات الطفولة 

o .تكامل تربٌة الطفل مع وسائل اإلعالم 

 االهتمام بصحة الطفل وصحة بٌئة الروضة

  أثر االتجاهات الحدٌثة  على مناهجنا حاضراً ومستقبالً.

 المتعمقة لهذه االتجاهات والتطبٌقاتاالقتراحات والتوصٌات المبنٌة على الدراسات  -
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إدارة مؤسسات األطفال ذوى اضطرابات التخاطب :المقرر
 والتواصل

 EA414(I)رمز ورقم المقرر: 

 موضوعات المقرر: 
مكونات المنظومة اإلدارٌة لمؤسسات األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل  -

 وتطبٌقاتها.
المسئولٌات والمهام الوظٌفٌة للقائمٌن على إدارة مؤسسات ذوى اضطرابات التخاطب  -

 .والتواصل   )اإلدارٌة والفنٌة واالجتماعٌة (
 –مراحل العملٌة اإلدارٌة داخل مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة ) كالتخطٌط  -

 التقوٌم والرقابة (. -التوجٌه واإلشراف -التنظٌم

 هوم القٌادة التربوٌة ونظرٌاتها وخصائص كل منها.دراسة وتحلٌل تطور مف -

األسالٌب المختلفة للسلوك القٌادي وأبعاده والفرق بٌن السلوك القٌادي والسلوك االداري  -

 ووظٌفة ومهام كل منهما . 

اضطرابات التخاطب تحلٌلً المنحى السلوكً والمنحى الموقفً للقٌادة لمؤسسات ذوي  -

اضطرابات التخاطب نظٌمً وعالقته بفعالٌة مؤسسات ذوي مفهوم المناخ الت  والتواصل

 .والتواصل

ومناحٌه ودٌنامٌاته اضطرابات التخاطب والتواصلإدارة الصراع فً مؤسسات ذوي  -

 واألسالٌب القٌادٌة المختلفة فً إدارة الصراع
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تكنولوجيا تعميم األطفال ذوى اضطرابات التخاطب  :المقرر
 والتواصل

رمز ورقم المقرر: 
ET415(I) 

 موضوعات المقرر: 
 المستحدثات التكنولوجٌة لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -
 العروض الضوئٌة المناسبة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -
األجهزة التعلٌمٌة المناسبة لعملٌة تعلٌم وتعلم األطفال ذوى اضطرابات التخاطب  -

 والتواصل
 إنتاج تطبٌقات وسائط فائقة تفاعلٌة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -
معاٌٌر إنتاج واستخدام برامج الوسائط الفائقة  لألطفال ذوى اضطرابات التخاطب  -

 والتواصل
 اإلنترنت وتعلٌم األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -
 ى اضطرابات التخاطب والتواصلأشكال توظٌف االنترنت فً تعلٌم وتعلم األطفال ذو -
 الفوائد التً ٌقدمها االنترنت لتعلٌم وتعلم األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل -

رمز ورقم المقرر:  منظمات وتشريعات  األطفال ذوى اضطرابات التخاطب والتواصل:المقرر
EF4212(I) 

 موضوعات المقرر: 
 به.أهمٌة رعاٌة الطفل والعناٌة   -
 .تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها  -
 أهمٌة منظمات الطفولة .  -
 أنواع المنظمات وتقسٌماتها.  -
المنظمات الدولٌة , نماذج لبعض المنظمات الــــدولٌة وجــــهــــــودها فً مجال الطفولة )  -

 . الٌونٌسٌف , منظمة صندوق إنقاذ األطفال , الٌونسكو , منظمة الصحة العالمٌة (
 المنظمات المحلٌة : تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها.  -
التطور التارٌخً لتشرٌعات وحقوق الطفل المعاق  سمعٌا، بصرٌا ، صعوبات التعلم ، التوحد ،   -

 اضطراب التخاطب والتواصل اللغوى ،العقلٌة ، البصرٌة ، الموهبة واإلبداع .
 كالت التً تتعرض لها الطفولة .دور منظمات الطفل  فً مواجهة بعض المش  -

رمز ورقم تقويم مناىج وبرامج األطفال ذوى اضطرابات التخاطب :المقرر
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   EC4213(I)المقرر: والتواصل
 موضوعات المقرر: 

 تعرٌف التقوٌم التربوي –التطور التارٌخً للتقوٌم التربوي  -

 المفاهٌم المرتبطة بالتقوٌم للمناهج والبرامج التعلٌمٌة  -
 أهمٌة التقوٌم فً العملٌة التربوٌة  -
 أهداف التقوٌم وخصائصه -
 معنً القٌاس وعالقته بالتقوٌم والتشابه واالختالف بٌن البحث العلمً والتقوٌم التربوي  -
 خصائص التقوٌم الجٌد -
 مجاالت التقوٌم ونماذج التقوٌم  -
 م المناهج الكمٌة والنوعٌة طرٌقة تقوٌ -
 أدوات القٌاس فً التقوٌم  -
 مجاالت تقوٌم البرامج التربوٌة  -
 خطة تقوٌم البرامج التعلٌمٌة–خطوات التقوٌم التربوي  -
 

رمز ورقم االتجاىات الحديثة فى مناىج وبرامج األطفال ذوى :المقرر
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  EC4214(I)المقرر: اضطرابات التخاطب والتواصل
 موضوعات المقرر: 

 مفهوم االتجاهات الحدٌثة

 أهمٌة دراسة االتجاهات والتطبٌقات والتجارب الحدٌثة فً المناهج والبرامج

 .العوامل التً أسهمت فً ظهور وتطور هذه االتجاهات والتجارب الحدٌثة

 التجارب واالتجاهات والتطبٌقات فى مجال ذوى اإلعاقة

 .مناهج وبرامج ذوى اإلعاقةاالتجاهات المعاصرة التً تقوم علٌها  -

o .تمٌز الطفل عن الراشد فً تفكٌره وشعوره وأحكامه 

o .قدرة الطفل على التعلم 

o .الفروق الفردٌة فً نمو والتعلم 

o .الفوارق الثقافٌة 

o .الفوارق اللغوٌة 

o .الفوارق االجتماعٌة 

o .أهمٌة الطفولة المبكرة فً شخصٌة الطفل 

 .أسس مناهج وبرامج ذوى اإلعاقة -

o المنحنى الشامل فً تربٌة الطفل 

o .التكامل والتوازن بٌن مجاالت تربٌة الطفل 

o .شمولٌة األهداف 

o .تكامل تربٌة الطفل بٌن الروضة واألسرة 

o .إشراك اآلباء فً تربٌة الطفل والعمل معهم 

o .عالقة برامج تربٌة الطفل برامج خدمات الطفولة 

o فل مع وسائل اإلعالم.تكامل تربٌة الط 

 االهتمام بصحة الطفل وصحة بٌئة الروضة

  أثر االتجاهات الحدٌثة  على مناهجنا حاضراً ومستقبالً.

 االقتراحات والتوصٌات المبنٌة على الدراسات المتعمقة لهذه االتجاهات والتطبٌقات -
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 EA414(G)رمز ورقم المقرر:  الموىبة واالبتكارإدارة مؤسسات األطفال ذوى :المقرر
 موضوعات المقرر: 

 مكونات المنظومة اإلدارٌة لمؤسسات األطفال ذوى الموهبة واالبتكاروتطبٌقاتها. -
المسئولٌات والمهام الوظٌفٌة للقائمٌن على إدارة مؤسسات ذوى الموهبة واالبتكار   -

 .)اإلدارٌة والفنٌة واالجتماعٌة (
 –العملٌة اإلدارٌة داخل مؤسسات ذوي االحتٌاجات الخاصة ) كالتخطٌط مراحل  -

 التقوٌم والرقابة (. -التوجٌه واإلشراف -التنظٌم
 دراسة وتحلٌل تطور مفهوم القٌادة التربوٌة ونظرٌاتها وخصائص كل منها. -
األسالٌب المختلفة للسلوك القٌادي وأبعاده والفرق بٌن السلوك القٌادي والسلوك  -

 داري ووظٌفة ومهام كل منهما . اال
   الموهبة واالبتكارتحلٌلً المنحى السلوكً والمنحى الموقفً للقٌادة لمؤسسات ذوي  -

إدارة الموهبة واالبتكارمفهوم المناخ التنظٌمً وعالقته بفعالٌة مؤسسات ذوي 
ومناحٌه ودٌنامٌاته واألسالٌب القٌادٌة الموهبة واالبتكارالصراع فً مؤسسات ذوي 

 المختلفة فً إدارة الصراع

رمز ورقم المقرر:  تكنولوجيا التعميم لألطفال ذوى الموىبة واالبتكار :المقرر
ET415(G) 

 موضوعات المقرر: 
 المستحدثات التكنولوجٌة لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 العروض الضوئٌة المناسبة  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 األجهزة التعلٌمٌة المناسبة  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 إنتاج تطبٌقات وسائط فائقة تفاعلٌة  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 معاٌٌر إنتاج واستخدام برامج الوسائط الفائقة لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 اإلنترنت وتعلٌم األطفال  لألطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 أشكال توظٌف االنترنت فً عملٌة تعلٌم وتعلم األطفال ذوى الموهبة واالبتكار. -
 الفوائد التً ٌقدمها االنترنت لتعلٌم وتعلم  األطفال ذوى الموهبة واالبتكار -
 

رمز ورقم المقرر:  منظمات وتشريعات  األطفال ذوى الموهبة واالبتكار:المقرر



  

 
 

85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF4212(G) 
 موضوعات المقرر: 

 أهمٌة رعاٌة الطفل والعناٌة به.  -
 .تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها -
 أهمٌة منظمات الطفولة .  -
 أنواع المنظمات وتقسٌماتها.  -
المنظمات الدولٌة , نماذج لبعض المنظمات الــــدولٌة وجــــهــــــودها فً مجال   -

ذ األطفال , الٌونسكو , منظمة الصحة الطفولة ) الٌونٌسٌف , منظمة صندوق إنقا
 العالمٌة ( .

 المنظمات المحلٌة : تعرٌفها ، أنواعها ، نشأتها ، وأهدافها.  -
التطور التارٌخً لتشرٌعات وحقوق الطفل المعاق  سمعٌا، بصرٌا ، صعوبات التعلم ،   -

التوحد ، اضطراب التخاطب والتواصل اللغوى ،العقلٌة ، البصرٌة ، الموهبة واإلبداع 
. 

 دور منظمات الطفل  فً مواجهة بعض المشكالت التً تتعرض لها الطفولة .   -

رمز ورقم  وبرامج األطفال ذوى الموهبة واالبتكار تقويم مناهج:المقرر

  EC4213(G)المقرر:

 موضوعات المقرر: 
 تعرٌف التقوٌم التربوي –التطور التارٌخً للتقوٌم التربوي  -
 المفاهٌم المرتبطة بالتقوٌم للمناهج والبرامج التعلٌمٌة  -
 أهمٌة التقوٌم فً العملٌة التربوٌة  -
 أهداف التقوٌم وخصائصه -
 معنً القٌاس وعالقته بالتقوٌم والتشابه واالختالف بٌن البحث العلمً والتقوٌم التربوي  -
 خصائص التقوٌم الجٌد -
 مجاالت التقوٌم ونماذج التقوٌم  -
 طرٌقة تقوٌم المناهج الكمٌة والنوعٌة  -
 أدوات القٌاس فً التقوٌم  -
 مجاالت تقوٌم البرامج التربوٌة  -
 وٌم البرامج التعلٌمٌةخطة تق–خطوات التقوٌم التربوي  -
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االتجاىات الحديثة فى مناىج وبرامج األطفال ذوى :المقرر
 الموىبة واالبتكار

رمز ورقم 
  EC4214(G)المقرر:

 موضوعات المقرر: 
 مفهوم االتجاهات الحدٌثة

 أهمٌة دراسة االتجاهات والتطبٌقات والتجارب الحدٌثة فً المناهج والبرامج
 .العوامل التً أسهمت فً ظهور وتطور هذه االتجاهات والتجارب الحدٌثة

 التجارب واالتجاهات والتطبٌقات فى مجال ذوى اإلعاقة
 .مناهج وبرامج ذوى اإلعاقةاالتجاهات المعاصرة التً تقوم علٌها  -

o .تمٌز الطفل عن الراشد فً تفكٌره وشعوره وأحكامه 
o .قدرة الطفل على التعلم 
o  الفردٌة فً نمو والتعلم.الفروق 
o .الفوارق الثقافٌة 
o .الفوارق اللغوٌة 
o .الفوارق االجتماعٌة 
o .أهمٌة الطفولة المبكرة فً شخصٌة الطفل 

 .أسس مناهج وبرامج ذوى اإلعاقة -
o المنحنى الشامل فً تربٌة الطفل 
o .التكامل والتوازن بٌن مجاالت تربٌة الطفل 
o .شمولٌة األهداف 
o  الروضة واألسرة.تكامل تربٌة الطفل بٌن 
o .إشراك اآلباء فً تربٌة الطفل والعمل معهم 
o .عالقة برامج تربٌة الطفل برامج خدمات الطفولة 
o .تكامل تربٌة الطفل مع وسائل اإلعالم 

 االهتمام بصحة الطفل وصحة بٌئة الروضة
  أثر االتجاهات الحدٌثة  على مناهجنا حاضراً ومستقبالً.

 المبنٌة على الدراسات المتعمقة لهذه االتجاهات والتطبٌقاتاالقتراحات والتوصٌات  -
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 توصيف مقررات برنامج معلمة التربية الخاصة لمرحلة الطفولة المبكرة

 الفرقة األولي

 أوال: مقررات الفصل الدراسي األول

 لجميع التخصصات(اإلعداد العام )مقررات موحدة 

     Psy111رمز ورقم الكود:     المقرر: علم نفس اللعب لألطفال ذوي اإلعاقات

 موضوعات المقرر:

 وللطفل ذو االحتٌاجات الخاصة بصفة عامة وأهمٌته اللعب، وخصائص وسمات اللعب، مفهوم  

 اللعب، نمو ومراحل السٌكولوجٌة، النظرٌات علً التركٌز مع له المفسرة والنظرٌات خاصة،

اللعب لألطفال ذوي اإلعاقات،  اللعب، اثراء فً ومسؤلٌاتها المعلمة أدوار و اللعب، وأنواع

 اللعب، فً المؤثرة والعوامل المهنً، والتوجٌه النفسً واالرشاد التربٌة فً اللعب استخدامات

 .الروضة لطفل العاب وإعداد األطفال، للعب تطبٌقٌة ونماذج

        Psy112رمز ورقم الكود:  مبادئ علم نفس الطفل ذو اإلعاقاتالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

 والمدارس ونشأته تعرٌفه: النفس علم عن األساسٌة بالمعلومات المرتبطة األساسٌة المفاهٌم

. التعلم. الطفل تطور. النفس علم فً العلمً البحث. والتطبٌقٌة النظرٌة ومجاالته النفسٌة،

 .للسلوك واألسس الفسٌولوجٌة. الشخصٌة. الدافعٌة. الذكاء. الذاكرة

   Psy113رمز ورقم الكود:  المقرر: سٌكولوجٌة النمو النفسً لألطفال ذوي اإلعاقات

 موضوعات المقرر:

 نهاٌة حتى الحمل فترة بدء منذ الطفل نمو مراحل ودراسة النمو نفس لعلم األساسٌة المفاهٌم

 والنظرٌات مرحلة لكل والنفسٌة النمائٌة الخصائص على الضوء وإلقاء المتأخرة الطفولة مرحلة

 علم أهمٌة: المقرر وٌتناول. االجتماعً النفسً والنمو المعرفً والنمو الجسمً المفسرة للنمو

 العوامل النمو، لدراسة العلمٌة الطرق وخصائصه وقوانٌنه، النمو مظاهر تارٌخه، النمو، نفس

واالجتماعً  والنفسً والمعرفً الجسمً النمو وخصائص مراحل – النمو فً تؤثر التً

 لألطفال ذوي اإلعاقات. النمائٌة المشكالت بعض لها، المفسرة والنظرٌات واللغوي
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 ثانيا: مقررات الفصل الدراسي الثاني
 

 

     Psy121رمز ورقم الكود:  المقرر: مقدمة فً التربٌة الخاصة

 المقرر:موضوعات 

 الخاصة التربٌة مفهوم بٌن العالقة و العادٌٌن غٌر األطفال تربٌة لتطور التارٌخً المسار

 العقلٌة اإلعاقة: وهى اإلعاقة فئات ألهم العامة الخصائص تحدٌد و العادي غٌر الطفل ومفهوم

 االنفعالٌة والتوحد واالضطرابات  الجسمٌة واإلعاقة السمعٌة واإلعاقة البصرٌة واإلعاقة

 لإلعاقة المختلفة المسببات على والتعرف التخاطب واضطرابات التعلم وصعوبات والسلوكٌة

 واالتجاهات  اإلعاقة فئات من فئة لكل والتعلٌمٌة التربوٌة الخدمات لتقدٌم المختلفة والطرق

 العادٌٌن غٌر األطفال رعاٌة فً الحدٌثة

  Psy 122رمز ورقم الكود:  ذوي اإلعاقاتالمقرر: علم النفس الفسٌولوجً لألطفال 

 موضوعات المقرر:
 على التركٌز مع ، عامة بصفة اإلعاقة حدوث فً السببٌة والعوامل اإلعاقة، فسٌولوجٌا بمفهوم

إدراك العالقة بٌن الخلل فً وظائف الجهاز العصبً وبٌن  اإلعاقات، فً حدوث الوراثة دور
مظاهر االضطرابات المختلفة التً ٌمكن أن تصٌب اإلنسان جراء  الخلل فً هذه الوظائف و 

 مفصل وشرح، العالقة بٌن االضطرابات المختلفة وبٌن تأثٌرها على السلوك اإلنسانً 
 واضطرابات ، والبصرٌة ، السمعٌة ، والحركٌة ، والعقلٌة العصبٌة االعاقات لفسٌولوجٌا
 . الصماء الغدد اضطرابات وفسٌولوجٌا التواصل،

  Psy123رمز ورقم الكود:   المقرر: اإلرشاد النفسً لألطفال ذوي اإلعاقات

 موضوعات المقرر:

 نظرٌات استخدام  وأدوارهم،  العادٌٌن احتٌاجات غٌر ، لذوي اإلعاقات النفسً اإلرشاد بمفهوم

األفراد ذوي  مساعدة فً والجمعً الفردي وأهمٌة اإلرشاد  لذوي اإلعاقات، لخدمة اإلرشاد

 على مساعدة األفراد ذوي اإلعاقات كٌفٌة ومعرفة ، معها والتعاٌش اإلعاقة تقبل على اإلعاقات

 اإلرشاد مجاالت المجتمع.  أهم مع والتكٌف أبنائهم قدرات استغالل على والعمل اإلعاقة تقبل

اإلرشاد، المسؤولٌات األخالقٌة والمهنٌة لمعلم التربٌة الخاصة  عملٌة خطوات علىالنفسً، 

 والمرشد النفسً.
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 الفرقة الثانية

 أوال: مقررات الفصل الدراسي األول

 اإلعداد العام )مقررات موحدة لجميع التخصصات(

 

  Psy211رمز ورقم الكود:   المقرر: سٌكولوجٌة التعلم لألطفال 

 موضوعات المقرر:

 اٌتؼٍُّ، ػٍُّخ أثٕبء ثهب واالحتفبظ اٌّؼٍىِبد واوتغبة ِؼبٌدخ ووُفُخ اٌتؼٍُ وثؼٍُّبد اٌتؼٍُّ ثّفهىَ

 اٌغٍىوُخ، إٌظشَبد: اٌتؼٍُ ٌؼٍُّبد اٌّفغشح إٌظشَبد اٌتؼٍُّ، ػٍُّبد فٍ اٌّؤثشح واٌؼىاًِ

 اٌغٍىوُخ إٌظشَبد ثُٓ اٌّشتشوخ االتدبهبد راد األخشي إٌظشَبدوثؼغ  اٌّؼشفُخ، وإٌظشَبد

 وفٍ خبص ثشىً اٌتؼٍُ ِدبي فٍ إٌظشَبد ٌتٍه اٌتشثىَخ ػًٍ اٌتطجُمبد اٌتشوُض ِغ واٌّؼشفُخ،

 .ػبَ ثشىً اٌّختٍفخ إٌفظ ػٍُ ُِبدَٓ

المقرر: سٌكولوجٌة الدمج والتأهٌل لألطفال ذوي 

 اإلعاقات

    Psy212رمز ورقم الكود: 

 موضوعات المقرر:

 إلى كذلك وٌهدف ، الدمج تطبٌق وشروط ، الدمج نجاح وعوامل ، وأنواعه ومبادئه الدمج مفاهٌم

 الدمج فً النجاح على المحفز والمناخ العربٌة الدول فً الدمج برامج تواجه التً المعوقات تحدٌد

 ، اإلعاقة فئات من فئة كل بدمج الخاصة واالعتبارات  الدمج نحو السلبٌة االتجاهات تعدٌل وطرق

 والتوجهات التأهٌل ماهٌة الدمج، توضٌح فً للنجاح والعالمٌة العربٌة التجارب لدراسة وٌهدف

 – المهنً – االقتصادي – الطبً)  الشامل التأهٌل مفهوم على التركٌز مع التأهٌل، نحو المختلفة

 التأهٌل تحقٌق فً النفسً واالجتماعً األخصائً ودور للمعاق،(  النفسً – االجتماعً – التربوي

 .للمعاق الشامل

     Psy213رمز ورقم الكود:  المقرر: مهارات التفكٌر عند األطفال

 موضوعات المقرر:

 استعراض خالل من واإلبداع للتفكٌر تعرٌف ومعوقاتها، استنباط ، واإلبداع التفكٌر بمفهوم

 المعرفٌة التفكٌر أنواع أهم على العلمٌة، التعرف والمراجع الكتب أمهات فً المختلفة التعرٌفات

 وأهم الناقد التفكٌر وأبعاد مفهوم األساسٌة،  ومهاراته اإلبداعً التفكٌر ، مفهوم معرفٌة والفوق

 تعلٌم التفكٌر،أسس تنمٌة استراتٌجٌات أهم سماته، مفهوم التفكٌر التحلٌلً ومهاراته األساسٌة، 

 التفكٌر مهارات
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 انيةالفرقة الث

 أوال: مقررات الفصل الدراسي الثاني

 اإلعداد العام )مقررات موحدة لجميع التخصصات(

 
 ثانيا: مقررات الفصل الدراسي الثاني

  Psy 221رمز ورقم الكود:  المقرر: الفروق الفردٌة لألطفال ذوي اإلعاقات 

 موضوعات المقرر:

 قٌاسها وأسالٌب طبٌعتها على والتعرف ، الفرد وداخل األفراد بٌن الفردٌة الفروق مفهوم

.  التربوي بالمٌدان الفردٌة الفروق مشكالت مع التعامل وكٌفٌة ، علٌها المعتمدة والنظرٌات

 التربوٌة العملٌة إنجاح أجل من وعلمٌاً  تربوٌاً  الفردٌة الفروق استغالل وكٌفٌة

  Psy222رمز ورقم الكود:    المقرر: الصحة النفسٌة لألطفال ذوي اإلعاقات

 موضوعات المقرر:

ومٌز بٌن معاٌٌر االضطراب و معاٌٌر الصحة  ومفهوم السواء والمرضلصحة النفسٌة، ل اتعرٌفً 

النفسٌة السوٌة و وصف االضطرابات واألمراض النفسٌة المختلفة بصفة عامة وكذلك 

نواع مٌكانٌزمات الدفاع أو االضطرابات واألمراض النفسٌة المترتبة على وجود إعاقة ،

 ..المختلفة
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 (عقلية إعاقة) الثالثة الفرقة

 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 311رمز ورقم الكود:  المبكر لألطفال ذوي اإلعاقاتو التدخل الكشف : المقرر

  موضوعات المقرر:

اٌّجىش ٌألطفبي روٌ اإلػبلبد ِٓ حُث: اٌتؼشَف, األهذاف, األهُّخ, إٌظبَ َتٕبوي اٌىشف 

واإلخشاءاد, خىأت اٌتؼشف اٌّجىش ػٓ االػبلبد, أعجبة تأخش اٌىشف اٌّجىش, فشَك اٌىشف 

 .اٌّجىش, اٌىػغ اٌشاهٓ ٌٍىشف اٌّجىش, أهُ ِجبدئ اٌىلبَخ ِٓ االػبلخ

  Psy312رمز ورقم الكود:    المقرر: مدخل إلً اإلعاقة العقلٌة

 يٕظٕػبد انًقشس:

 االػبله تؼشَفبد,اٌؼمٍُخ االػبله ٌّفهىَ اٌّفبهٍُّ اٌتطىس ِشاحً, ٔشأتهب. اٌؼمٍُخ االػبله فئخ 

 و اٌؼمٍُخ االػبله أعجبة,  اٌؼمٍٍ اٌّشع ثُٓ و ثُٕهب اٌفشق و اٌؼمٍُخ االػبله شُىع ٔغجخ,  اٌؼمٍُخ

 .اٌؼمٍُخ اإلػبلخ ِدبي فٍ اٌىلبَخ, اٌجُئخ و اٌىساثخ ِٓ وً تأثُش

  Psy313رمز ورقم الكود:    عقلٌاً  المعاقٌن لألطفال الحالة دراسةالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

أعبٌُت خّغ اٌّؼٍىِبد فٍ  -إػذاد دساعخ اٌحبٌخ ثظىسح دلُمخ.  -ِفهىَ وأهُّخ دساعخ اٌحبٌخ. 

دوس  - .إٌتبئح ِٓ دساعخ اٌحبٌخ ػًٍ اٌّؼبلُٓ ػمٍُبتطجُك وتحًٍُ واعتخالص  -دساعخ اٌحبٌخ. 

 وً ِٓ اٌّؼبٌح إٌفظ واألخظبئٍ إٌفظ ٌ فٍ اٌمُبَ ثذساعخ اٌحبٌخ.
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 321رمز ورقم الكود:  عقلٌا المعاق للطفل السلوك وبناء تعدٌلالمقرر: 

السلوك, أسالٌب  تعدٌل وأهداف السلوك, أهمٌة تعدٌل السلوك, مفهوم مفهوم موضوعات المقرر:

تعدٌل السلوك, طرق تعدٌل  تعدٌل السلوك, االستراتٌجٌات التً ٌمكن استخدامها فً سبٌل

 السلوك, تطبٌقات نظرٌات التعلم فً مٌدان تعدٌل سلوك, مجاالت تعدٌل السلوك.

 

  Psy322رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً واإلرشاد التوجٌهالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

ٔظشَبد اإلشبد إٌفغٍ ٌزوٌ اإلػبلبد, أهُّخ وأهذاف  –ِفهىَ اإلسشبد , ِذخً إٌٍ اإلسشبد 

عظ أ اإلسشبد ٌزوٌ اإلػبلبد, أعش روٌ اإلػبلبد وِشىالتهُ وأٔىاع اإلسشبد اٌّمذِخ ٌهُ

اإلسشبد اٌدّبػٍ واٌفشدٌ وُِّضاته , اإلسشبد إٌفغٍ ٌزوٌ طؼىثبد اٌتؼٍُ , اإلسشبد إٌفغٍ 

ٌزوٌ اإلػبلخ اٌؼمٍُخ اإلسشبد إٌفغٍ ٌإلػطشاثبد اٌغٍىوُخ ٌألطفبي اٌتىحذَُٓ , اإلسشبد ٌزوٌ 

سشبد اإلػبلخ اٌحشوُخ, اإلسشبد إٌفغٍ ٌٍّىهىثُٓ,اإلسشبد إٌفغٍ ٌزوٌ اإلػبلخ اٌجظشَخ, اإل

 إٌفغٍ ٌزوٌ اإلػبلخ اٌغّؼُخ, خطىاد إػذاد ثشٔبِح إسشبدٌ  ٔفغٍ ٌزوٌ اإلػبلبد

 

  Psy323رمز ورقم الكود:    عقلٌاً  المعاقٌن لألطفال المعرفى النفس علمالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, تابع للمقدمة و التعرٌف بعلم النفس المعرفً و  

تارٌخه, معالجة المعلومات, تابع معالجة المعلومات + األنماط المعرفٌة و العملٌات الماورائٌة, 

 االنتباه, االدراك, التذكر لذوي االحٌاجات الخاصة.
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 (بصرية  إعاقة) الثالثة الفرقة

 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 311رمز ورقم الكود:  انًجكش نألغفبل رٔ٘ اإلػبقبدٔ انتذخم انكشف المقرر: 

  موضوعات المقرر:

ٌتناول الكشف المبكر لألطفال ذوي اإلعاقات من حٌث: التعرٌف, األهداف, األهمٌة, النظام 

واإلجراءات, جوانب التعرف المبكر عن االعاقات, أسباب تأخر الكشف المبكر, فرٌق الكشف 

 المبكر, الوضع الراهن للكشف المبكر, أهم مبادئ الوقاٌة من االعاقة.

  Psy312رمز ورقم الكود:    المقرر: مقدمة فً اإلعاقة البصرٌة

 موضوعات المقرر:

,تؼشَفبد االػبله اٌجظشَخ.ٔشأتهب, ِشاحً اٌتطىس اٌّفبهٍُّ ٌّفهىَ االػبله اٌجظشَخفئخ االػبله  

وتأثُش وً ِٓ اٌىساثخ  اٌجظشَخ, أعجبة االػبله اٌجظشَخ, ٔغجخ شُىع االػبله اٌجظشَخ

 اٌجظشَخ واٌجُئخ,اٌىلبَخ فٍ ِدبي اإلػبلخ

  Psy313رمز ورقم الكود:    بصرٌا المعاقٌن لألطفال الحالة دراسةالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

أعبٌُت خّغ اٌّؼٍىِبد فٍ  -إػذاد دساعخ اٌحبٌخ ثظىسح دلُمخ.  -ِفهىَ وأهُّخ دساعخ اٌحبٌخ.  

دوس وً  - ثظشَبتطجُك وتحًٍُ واعتخالص إٌتبئح ِٓ دساعخ اٌحبٌخ ػًٍ اٌّؼبلُٓ  -دساعخ اٌحبٌخ. 

 ِٓ اٌّؼبٌح إٌفظ واألخظبئٍ إٌفغٍ فٍ اٌمُبَ ثذساعخ اٌحبٌخ.
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 321رمز ورقم الكود:  بصرٌا المعاق للطفل السلوك وبناء تعدٌلالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

السلوك, أسالٌب تعدٌل السلوك,  تعدٌل وأهداف السلوك, أهمٌة تعدٌل السلوك, مفهوم مفهوم 

تعدٌل السلوك, طرق تعدٌل السلوك, تطبٌقات  االستراتٌجٌات التً ٌمكن استخدامها فً سبٌل

 نظرٌات التعلم فً مٌدان تعدٌل سلوك, مجاالت تعدٌل السلوك.

  Psy322مز ورقم الكود:   ر ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً واإلرشاد التوجٌهالمقرر: 

نظرٌات اإلشاد النفسً لذوي  –مفهوم اإلرشاد , مدخل إلً اإلرشاد  موضوعات المقرر:

اإلعاقات, أهمٌة وأهداف اإلرشاد لذوي اإلعاقات, أسر ذوي اإلعاقات ومشكالتهم وأنواع 

لذوي  أسس اإلرشاد الجماعً والفردي وممٌزاته , اإلرشاد النفسً اإلرشاد المقدمة لهم

صعوبات التعلم , اإلرشاد النفسً لذوي اإلعاقة العقلٌة اإلرشاد النفسً لإلضطرابات السلوكٌة 

لألطفال التوحدٌٌن , اإلرشاد لذوي اإلعاقة الحركٌة, اإلرشاد النفسً للموهوبٌن,اإلرشاد النفسً 

نامج إرشادي  لذوي اإلعاقة البصرٌة, اإلرشاد النفسً لذوي اإلعاقة السمعٌة, خطوات إعداد بر

 نفسً لذوي اإلعاقات

  Psy323رمز ورقم الكود:    بصرٌا  المعاقٌن لألطفال المعرفى النفس علمالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, تابع للمقدمة و التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, 

+ األنماط المعرفٌة و العملٌات الماورائٌة, االنتباه, معالجة المعلومات, تابع معالجة المعلومات 

 االدراك, التذكر لذوي االحٌاجات الخاصة.
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 (سمعية إعاقة) الثالثة الفرقة

 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 311رمز ورقم الكود:  انًجكش نألغفبل رٔ٘ اإلػبقبدٔ انتذخم  انكشف المقرر: 

  موضوعات المقرر:

ٌتناول الكشف المبكر لألطفال ذوي اإلعاقات من حٌث: التعرٌف, األهداف, األهمٌة, النظام 

واإلجراءات, جوانب التعرف المبكر عن االعاقات, أسباب تأخر الكشف المبكر, فرٌق الكشف 

 الوقاٌة من االعاقة.المبكر, الوضع الراهن للكشف المبكر, أهم مبادئ 

  Psy312رمز ورقم الكود:    المقرر: مقدمة فً اإلعاقة السمعٌة

 موضوعات المقرر:

,تعرٌفات االعاقه السمعٌة.نشأتها, مراحل التطور المفاهٌمً لمفهوم االعاقه السمعٌةفئة االعاقه 
وتأثٌر كل من الوراثة  السمعٌة, أسباب االعاقه السمعٌة, نسبة شٌوع االعاقه السمعٌة

 .السمعٌةوالبٌئة,الوقاٌة فً مجال اإلعاقة 
ـ تبعا بطبٌعة  تصنٌفات اإلعاقة السمعٌة "تبعا لنسبة الفقد ـ تبعا للسن الذي حدثت فٌه اإلعاقة

 اإلعاقة السمعٌة ـ تبعا لدرجة الفقدان السمعً".
 ـ المظاهر العامة لإلعاقة السمعٌة.

ـ قراءة الكالم التدرٌب السمعً : اإلعاقة السمعٌة: الطرٌقة اللفظٌة ـ أسالٌب التواصل مع ذوي
  "الشفاه" ، الطرٌقة الٌدوٌة: اإلشارة الكلٌة ـ إبجدٌة اإلصابع ، التواصل الكلً. 

  ـ تشخٌص اإلعاقة السمعٌة.

  Psy313رمز ورقم الكود:    سمعٌا المعاقٌن لألطفال الحالة دراسةالمقرر: 

 المقرر:موضوعات 

أعبٌُت خّغ اٌّؼٍىِبد فٍ  -إػذاد دساعخ اٌحبٌخ ثظىسح دلُمخ.  -ِفهىَ وأهُّخ دساعخ اٌحبٌخ.  

دوس  - عّؼُبتطجُك وتحًٍُ واعتخالص إٌتبئح ِٓ دساعخ اٌحبٌخ ػًٍ اٌّؼبلُٓ  -دساعخ اٌحبٌخ. 

 وً ِٓ اٌّؼبٌح إٌفظ واألخظبئٍ إٌفغٍ فٍ اٌمُبَ ثذساعخ اٌحبٌخ.
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 321رمز ورقم الكود:  سمعٌا المعاق للطفل السلوك وبناء تعدٌلالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

السلوك, أسالٌب تعدٌل السلوك,  تعدٌل وأهداف السلوك, أهمٌة تعدٌل السلوك, مفهوم مفهوم 

تعدٌل السلوك, طرق تعدٌل السلوك, تطبٌقات  ٌمكن استخدامها فً سبٌلاالستراتٌجٌات التً 

 نظرٌات التعلم فً مٌدان تعدٌل سلوك, مجاالت تعدٌل السلوك.

  Psy322رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً واإلرشاد التوجٌهالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

نظرٌات اإلشاد النفسً لذوي اإلعاقات, أهمٌة وأهداف  –مفهوم اإلرشاد , مدخل إلً اإلرشاد 

أسس اإلرشاد  اإلرشاد لذوي اإلعاقات, أسر ذوي اإلعاقات ومشكالتهم وأنواع اإلرشاد المقدمة لهم

الجماعً والفردي وممٌزاته , اإلرشاد النفسً لذوي صعوبات التعلم , اإلرشاد النفسً لذوي 

طرابات السلوكٌة لألطفال التوحدٌٌن , اإلرشاد لذوي اإلعاقة اإلعاقة العقلٌة اإلرشاد النفسً لإلض

الحركٌة, اإلرشاد النفسً للموهوبٌن,اإلرشاد النفسً لذوي اإلعاقة البصرٌة, اإلرشاد النفسً لذوي 

 اإلعاقة السمعٌة, خطوات إعداد برنامج إرشادي  نفسً لذوي اإلعاقات

  Psy323رمز ورقم الكود:    سمعٌا المعاقٌن لألطفال المعرفى النفس علمالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, تابع للمقدمة و التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, 

معالجة المعلومات, تابع معالجة المعلومات + األنماط المعرفٌة و العملٌات الماورائٌة, االنتباه, 

 االحٌاجات الخاصة.االدراك, التذكر لذوي 
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 (صعوبات تعلم) الثالثة الفرقة

 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 311رمز ورقم الكود:  انًجكش نألغفبل رٔ٘ اإلػبقبد ٔ انتذخم انكشفالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

من حٌث: التعرٌف, األهداف, األهمٌة,  صعوبات التعلم ٌتناول الكشف المبكر لألطفال ذوي

, أسباب تأخر الكشف المبكر, صعوبات التعلمالنظام واإلجراءات, جوانب التعرف المبكر عن 

 .صعوبات التعلمفرٌق الكشف المبكر, الوضع الراهن للكشف المبكر, أهم مبادئ الوقاٌة من 

  Psy312رمز ورقم الكود:    المقرر: مدخل إلً صعوبات التعلم

 موضوعات المقرر:

,تعرٌفات صعوبات التعلم.نشأتها, مراحل التطور المفاهٌمً لمفهوم صعوبات التعلمفئة 

 صعوبات التعلم, أسباب ذو صعوبات التعلم أنواع صعوبات التعلم, نسبة شٌوع صعوبات التعلم

 صعوبات التعلم. وتأثٌر كل من الوراثة والبٌئة,الوقاٌة فً مجال 

  Psy313رمز ورقم الكود:    ذوي صعوبات التعلم لألطفال الحالة دراسةالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

أعبٌُت خّغ اٌّؼٍىِبد فٍ  -إػذاد دساعخ اٌحبٌخ ثظىسح دلُمخ.  -ِفهىَ وأهُّخ دساعخ اٌحبٌخ.  

األطفبي روٌ تطجُك وتحًٍُ واعتخالص إٌتبئح ِٓ دساعخ اٌحبٌخ ػًٍ  -دساعخ اٌحبٌخ. 

 دوس وً ِٓ اٌّؼبٌح إٌفظ واألخظبئٍ إٌفغٍ فٍ اٌمُبَ ثذساعخ اٌحبٌخ. - طؼىثبد اٌتؼٍُ
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 321رمز ورقم الكود:  صعوبات التعلم ذو للطفل السلوك وبناء تعدٌلالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

السلوك, أسالٌب تعدٌل السلوك,  تعدٌل وأهداف السلوك, أهمٌة تعدٌل السلوك, مفهوم مفهوم 

تعدٌل السلوك, طرق تعدٌل السلوك, تطبٌقات  االستراتٌجٌات التً ٌمكن استخدامها فً سبٌل

 نظرٌات التعلم فً مٌدان تعدٌل سلوك, مجاالت تعدٌل السلوك.

  Psy322رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً واإلرشاد التوجٌهالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

نظرٌات اإلشاد النفسً لذوي اإلعاقات, أهمٌة وأهداف  –إلً اإلرشاد مفهوم اإلرشاد , مدخل 

أسس  اإلرشاد لذوي اإلعاقات, أسر ذوي اإلعاقات ومشكالتهم وأنواع اإلرشاد المقدمة لهم

اإلرشاد الجماعً والفردي وممٌزاته , اإلرشاد النفسً لذوي صعوبات التعلم , اإلرشاد النفسً 

اإلرشاد النفسً لإلضطرابات السلوكٌة لألطفال التوحدٌٌن , اإلرشاد لذوي لذوي اإلعاقة العقلٌة 

اإلعاقة الحركٌة, اإلرشاد النفسً للموهوبٌن,اإلرشاد النفسً لذوي اإلعاقة البصرٌة, اإلرشاد 

 النفسً لذوي اإلعاقة السمعٌة, خطوات إعداد برنامج إرشادي  نفسً لذوي اإلعاقات

  Psy323رمز ورقم الكود:    ذوي صعوبات التعلم لألطفال المعرفى النفس علمالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, تابع للمقدمة و التعرٌف بعلم النفس المعرفً و  

تارٌخه, معالجة المعلومات, تابع معالجة المعلومات + األنماط المعرفٌة و العملٌات الماورائٌة, 

 االنتباه, االدراك, التذكر لذوي االحٌاجات الخاصة
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 (توحد) الثالثة الفرقة

 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 311رمز ورقم الكود:  انًجكش نألغفبل رٔ٘ اإلػبقبدٔ انتذخم انكشف المقرر: 

 موضوعات المقرر:

من حٌث: التعرٌف, األهداف, األهمٌة, النظام  التوحدٌٌنٌتناول الكشف المبكر لألطفال 

, أسباب تأخر الكشف المبكر, فرٌق األطفال التوحدٌٌنواإلجراءات, جوانب التعرف المبكر عن 

 .التوحدالكشف المبكر, الوضع الراهن للكشف المبكر, أهم مبادئ الوقاٌة من 

  Psy312رمز ورقم الكود:    المقرر: اضطراب التوحد

 المقرر:موضوعات 

تعرٌف التوحد، تصنٌفات األطفال التوحدٌٌن، خصائص األطفال التوحدٌٌن، أسباب التوحد، 

 برامج العالج السلوكً المخصصة لألطفال التوحدٌٌن، العالجات المختلفة للتوحد.

  Psy313رمز ورقم الكود:    التوحدٌٌن لألطفال الحالة دراسةالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

أعبٌُت خّغ اٌّؼٍىِبد فٍ  -إػذاد دساعخ اٌحبٌخ ثظىسح دلُمخ.  -ِفهىَ وأهُّخ دساعخ اٌحبٌخ.  

 - األطفبي اٌتىحذَُٓتطجُك وتحًٍُ واعتخالص إٌتبئح ِٓ دساعخ اٌحبٌخ ػًٍ  -دساعخ اٌحبٌخ. 

 دوس وً ِٓ اٌّؼبٌح إٌفظ واألخظبئٍ إٌفغٍ فٍ اٌمُبَ ثذساعخ اٌحبٌخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

101 

 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 321رمز ورقم الكود:  التوحدي للطفل السلوك وبناء تعدٌلالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

السلوك, أسالٌب تعدٌل السلوك,  تعدٌل وأهداف السلوك, أهمٌة تعدٌل السلوك, مفهوم مفهوم 

تعدٌل السلوك, طرق تعدٌل السلوك, تطبٌقات  استخدامها فً سبٌلاالستراتٌجٌات التً ٌمكن 

 نظرٌات التعلم فً مٌدان تعدٌل سلوك, مجاالت تعدٌل السلوك.

  Psy322رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً واإلرشاد التوجٌهالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

اإلشاد النفسً لذوي اإلعاقات, أهمٌة وأهداف نظرٌات  –مفهوم اإلرشاد , مدخل إلً اإلرشاد 

أسس  اإلرشاد لذوي اإلعاقات, أسر ذوي اإلعاقات ومشكالتهم وأنواع اإلرشاد المقدمة لهم

اإلرشاد الجماعً والفردي وممٌزاته , اإلرشاد النفسً لذوي صعوبات التعلم , اإلرشاد النفسً 

السلوكٌة لألطفال التوحدٌٌن , اإلرشاد لذوي لذوي اإلعاقة العقلٌة اإلرشاد النفسً لإلضطرابات 

اإلعاقة الحركٌة, اإلرشاد النفسً للموهوبٌن,اإلرشاد النفسً لذوي اإلعاقة البصرٌة, اإلرشاد 

 النفسً لذوي اإلعاقة السمعٌة, خطوات إعداد برنامج إرشادي  نفسً لذوي اإلعاقات

  Psy323رمز ورقم الكود:    التوحدٌٌن لألطفال المعرفى النفس علمالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, تابع للمقدمة و التعرٌف بعلم النفس المعرفً و  

تارٌخه, معالجة المعلومات, تابع معالجة المعلومات + األنماط المعرفٌة و العملٌات الماورائٌة, 

 االنتباه, االدراك, التذكر لذوي االحٌاجات الخاصة
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 (واضطرابات التواصلالتخاطب ) الثالثة الفرقة

 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 311رمز ورقم الكود:  انًجكش نألغفبل رٔ٘ اإلػبقبد ٔ انتذخم انكشفالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

من حٌث: التعرٌف, األهداف, األهمٌة,  ذو اضطراب التواصلٌتناول الكشف المبكر لألطفال 

, أسباب تأخر األطفال ذو اضطراب التواصلالنظام واإلجراءات, جوانب التعرف المبكر عن 

ذو الكشف المبكر, فرٌق الكشف المبكر, الوضع الراهن للكشف المبكر, أهم مبادئ الوقاٌة من 

 .اضطراب التواصل

  Psy312رمز ورقم الكود:    المقرر: سٌكولوجٌة التواصل غٌر اللفظً

 موضوعات المقرر:

تعرٌف األتصال غٌر اللفظً، محددات األتصال غٌر اللفظً، أهمٌة األتصال غٌر اللفظً، 

أدوات األتصال غٌر اللفظً )العٌن، تعبٌرات الوجه، لغة الجسد، اللمس( ، تطبٌقات على 

 األتصال غٌر اللفظً. 

)التخاطب واضطراب  لألطفال الحالة دراسةالمقرر: 

 التواصل(

  Psy313رمز ورقم الكود:   

  موضوعات المقرر:

أعبٌُت خّغ اٌّؼٍىِبد فٍ  -إػذاد دساعخ اٌحبٌخ ثظىسح دلُمخ.  -ِفهىَ وأهُّخ دساعخ اٌحبٌخ. 

االطفبي روٌ تطجُك وتحًٍُ واعتخالص إٌتبئح ِٓ دساعخ اٌحبٌخ ػًٍ  -دساعخ اٌحبٌخ. 

 دوس وً ِٓ اٌّؼبٌح إٌفظ واألخظبئٍ إٌفغٍ فٍ اٌمُبَ ثذساعخ اٌحبٌخ. - اػطشاثبد اٌتىاطً
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 321رمز ورقم الكود:  ذو اضطراب التواصل للطفل السلوك وبناء تعدٌلالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

السلوك, أسالٌب تعدٌل السلوك,  تعدٌل وأهداف السلوك, أهمٌة تعدٌل مفهومالسلوك,  مفهوم

تعدٌل السلوك, طرق تعدٌل السلوك, تطبٌقات  االستراتٌجٌات التً ٌمكن استخدامها فً سبٌل

 نظرٌات التعلم فً مٌدان تعدٌل سلوك, مجاالت تعدٌل السلوك.

  Psy322رمز ورقم الكود:    اإلعاقاتذوي  لألطفال النفسً واإلرشاد التوجٌهالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

نظرٌات اإلشاد النفسً لذوي اإلعاقات, أهمٌة وأهداف  –مفهوم اإلرشاد , مدخل إلً اإلرشاد 

أسس  اإلرشاد لذوي اإلعاقات, أسر ذوي اإلعاقات ومشكالتهم وأنواع اإلرشاد المقدمة لهم

اإلرشاد النفسً لذوي صعوبات التعلم , اإلرشاد النفسً اإلرشاد الجماعً والفردي وممٌزاته , 

لذوي اإلعاقة العقلٌة اإلرشاد النفسً لإلضطرابات السلوكٌة لألطفال التوحدٌٌن , اإلرشاد لذوي 

اإلعاقة الحركٌة, اإلرشاد النفسً للموهوبٌن,اإلرشاد النفسً لذوي اإلعاقة البصرٌة, اإلرشاد 

 خطوات إعداد برنامج إرشادي  نفسً لذوي اإلعاقاتالنفسً لذوي اإلعاقة السمعٌة, 

  Psy323رمز ورقم الكود:    ذوي اضطراب التواصل المعرفى النفس علمالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, تابع للمقدمة و التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, 

المعلومات + األنماط المعرفٌة و العملٌات الماورائٌة, االنتباه, معالجة المعلومات, تابع معالجة 

 االدراك, التذكر لذوي االحٌاجات الخاصة
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 (الموهبة واالبتكار) الثالثة الفرقة

 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 311رمز ورقم الكود:  اإلػبقبدانًجكش نألغفبل رٔ٘ ٔ انتذخم  انكشفالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

من حٌث: التعرٌف, األهداف, األهمٌة, النظام  ذو الموهبةٌتناول الكشف المبكر لألطفال 

, أسباب تأخر الكشف المبكر, األطفال ذو الموهبةواإلجراءات, جوانب التعرف المبكر عن 

 .فرٌق الكشف المبكر, الوضع الراهن للكشف المبكر

  Psy312رمز ورقم الكود:    المقرر: مدخل إلً الموهبة واالبتكار

 موضوعات المقرر:

تعرٌف الموهبة، كٌفٌة تشخٌص األطفال الموهوبٌن، خصائص الطفل الموهوب، البرامج التً 

 تساعد على تنمٌة الموهبة، طرق رعاٌة الموهوبٌن

  Psy313رمز ورقم الكود:    الموهوبٌن لألطفال الحالة دراسةالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

أعبٌُت خّغ اٌّؼٍىِبد فٍ  -إػذاد دساعخ اٌحبٌخ ثظىسح دلُمخ.  -ِفهىَ وأهُّخ دساعخ اٌحبٌخ.  

 - طفبي اٌّىهىثُٓتطجُك وتحًٍُ واعتخالص إٌتبئح ِٓ دساعخ اٌحبٌخ ػًٍ األ -دساعخ اٌحبٌخ. 

 دوس وً ِٓ اٌّؼبٌح إٌفظ واألخظبئٍ إٌفغٍ فٍ اٌمُبَ ثذساعخ اٌحبٌخ.
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 321رمز ورقم الكود:  الموهوب للطفل السلوك وبناء تعدٌلالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

السلوك, أسالٌب تعدٌل السلوك,  تعدٌل وأهداف السلوك, أهمٌة تعدٌل السلوك, مفهوم مفهوم

تعدٌل السلوك, طرق تعدٌل السلوك, تطبٌقات  االستراتٌجٌات التً ٌمكن استخدامها فً سبٌل

 نظرٌات التعلم فً مٌدان تعدٌل سلوك, مجاالت تعدٌل السلوك.

  Psy322رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً واإلرشاد التوجٌهالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

نظرٌات اإلشاد النفسً, أهمٌة وأهداف اإلرشاد , أسر  –مفهوم اإلرشاد , مدخل إلً اإلرشاد 

أسس اإلرشاد الجماعً والفردي  ومشكالتهم وأنواع اإلرشاد المقدمة لهم األطفال الموهوبٌن

وممٌزاته , اإلرشاد النفسً لذوي صعوبات التعلم , اإلرشاد النفسً لذوي اإلعاقة العقلٌة 

اإلرشاد النفسً لإلضطرابات السلوكٌة لألطفال التوحدٌٌن , اإلرشاد لذوي اإلعاقة الحركٌة, 

, اإلرشاد النفسً لذوي اإلرشاد النفسً للموهوبٌن,اإلرشاد النفسً لذوي اإلعاقة البصرٌة

 الموهبة.اإلعاقة السمعٌة, خطوات إعداد برنامج إرشادي  نفسً لذوي 

الموهوبٌن  لألطفال المعرفى النفس علمالمقرر: 

 )النظرٌات المفسرة لإلبداع(

  Psy323رمز ورقم الكود:   

 موضوعات المقرر:

التعرٌف بعلم النفس المعرفً و تارٌخه, تابع للمقدمة و التعرٌف بعلم النفس المعرفً و  

تارٌخه, معالجة المعلومات, تابع معالجة المعلومات + األنماط المعرفٌة و العملٌات الماورائٌة, 

 االنتباه, االدراك, التذكر لذوي االحٌاجات الخاصة
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 (عقلية إعاقة) رابعةال الفرقة
 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد
 

 Psy 411(M)رمز ورقم الكود:  (عقلٌا المعاقٌن) ذوي اإلعاقات األطفال أسر إرشادالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

 -و أىدافو( –و أنواعو  –)التعرؼ عمى مفاىيـ االرشاد  مقدمة في اإلرشاد والتوجيو النفسي 
ردود فعؿ الوالديف تجاة أبنائيـ المعاقيف  -المفاىيـ األساسية لمتعامؿ األسري في التربية الخاصة

النظريات التي تستند إلييا برامج  -أنواع الحاجات لألطفاؿ و أسرىـ في التربية الخاصة  –
ذوي اإلعاقات الفروؽ بيف إرشاد  -إستراتيجيات اإلرشاد النفسي األسري -اإلرشاد األسري

مشكالت ذوي اإلعاقات,  -والعادييف. ومعوقات العمؿ مع األطفاؿ ذو االحتياجات الخاصة
 -االقتصادية –مراحؿ اكتشاؼ اإلعاقة, واآلثار التي يتركيا ذوي اإلعاقات عمى األسر )النفسية 

رشاد خصائص المرشد الفعاؿ.وواجبات ومسئوليات األخصائي النفسي, فريؽ اإل -واالجتماعية(
 إرشاد اسر ذوي اإلعاقات, ودور الوالديف في التعامؿ مع ذوي اإلعاقات -النفسي وأدوارىـ
 -التشخيص -الجمسة اإلرشادية -عممية اإلرشاد النفسي,العالقة اإلرشادية -المعاقيف عقميا 

سري جماعات الدعـ األ –مفيوـ الدعـ األسري ومبرراتو   -المتابعة -اإلنياء–التقويـ  -اإلحالة
 مفيوـ المشاركة الوالدية في برامج األبناء ذوي اإلعاقات. –و أشكالو وخدماتو 

  Psy412(M)رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً التقوٌم و القٌاسالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

شروط القياس في  -أىداؼ القياس في التربية الخاصة -مفيوما القياس والتقييـالتعرؼ عمى 
أغراض   -أنواع المقاييس المستخدمة مع ذوي اإلعاقات  -تصنيفات التقويـ -التربية الخاصة 

أخالقيات القياس و  –أنواع االختبارات  -صفات االختبار الجيد  -مجاالت التقييـ -التقييـ
بعض األساليب  -ائي القياس في التربية الخاصة مسئوليات اخص -التقويـ في التربية الخاصة

 اإلحصائية الالبارامترية المستخدمة مع الفئات الخاصة

شروط القياس في  -أىداؼ القياس في التربية الخاصة -مفيوما القياس والتقييـالتعرؼ عمى 
غراض أ  -أنواع المقاييس المستخدمة مع ذوي اإلعاقات  -تصنيفات التقويـ -التربية الخاصة 

أخالقيات القياس و  –أنواع االختبارات  -صفات االختبار الجيد  -مجاالت التقييـ -التقييـ
بعض األساليب  -مسئوليات اخصائي القياس في التربية الخاصة  -التقويـ في التربية الخاصة

 اإلحصائية الالبارامترية المستخدمة مع الفئات الخاصة
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  Psy413(M)رمز ورقم الكود:    عقلٌا المعاقٌن لألطفال التكٌفً السلوكالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

 - مفيـو ومعايير ميارات السموؾ التكيفي -عاقة الذىنيةاإلمكانة السموؾ التكيفي في قياس وتشخيص 
قياس وتشخيص ميارات السموؾ  -عاقة الذىنيةاإلتكيفي لذوي الالمظاىر السموؾ التكيفي والسموؾ 

استراتيجيات وأساليب تعديؿ  -عاقة الذىنية عمى ميارات السموؾ التكيفياإلتدريب ذوي  -التكيفي
 . عاقة الذىنية وأسرىـ عمى ميارات السموؾ التكيفياإلرشادية لتدريب ذوي اإلالبرامج  - السموؾ
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 421(M)رمز ورقم الكود:  عقلٌا المعاق للطفل والسلوكً النفسً العالجالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

 -.ساسيةاألج النفسي: تعريفو، أىدافو، عممياتو، ومناحيو المقدمة عامة لمفيوـ وعممية الع
ج المناىج البحث في الع -.عالج النفسيالمخصائص المعالج النفسي الفعاؿ، تقييـ فاعمية 

عتبارات عممية اولية لممارسة ا .دلةاألج النفسي المبني عمى المقدمة عامة لتوجو الع -.النفسي
ج الجراءات التقييـ في العا -.ج النفسيالج النفسي والتخطيط لو، مف يحتاج لخدمات العالالع

 -.ج النفسيالتصنيفات ومدارس الع -.النفسي، أسموب صياغة الحالة، التشخيص الطبنفسي
ج المتمركز حوؿ الالع .لمتحميؿ النفسي األساسيةلنظريات ا .ج بالتحميؿ النفسي التقميدياللعا

نفعالي السموكي: ألني االج العقالالع - ج المعرفي لبيؾ: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالشخص: الع
 ج بالواقع: أسسو النظريةالالع .ج المعرفي السموكي كتوجو عاـاللعا .أسسو النظرية وتطبيقاتو

  .ج الوجودي: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالع -وتطبيقاتو

  Psy422(M)رمز ورقم الكود:    عقلٌا المعاقٌن لألطفال المهنً التأهٌلالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

مقدمة في تأىيؿ المعوقيف ( معنى التأىيؿ ، أىداؼ التأىيؿ ، فمسفة التأىيؿ ، مبررات التأىيؿ ، 
التأىيؿ الميني ( تعريؼ التأىيؿ ،  .)التطور التاريخي لمخدمات التأىيميةخدمات التأىيؿ ، 

التوجيو الميني ( تعريؼ وأىداؼ وخطوات ، الميني ، أىداؼ ومبادئ وخدمات التأىيؿ الميني 
التقييـ الميني  تعريؼ وأىداؼ التقييـ ، التوجيو الميني ، المعمومات االلزمة لمتوجيو الميني

مبادئ أساسية في التدريب الميني ،  )التدريب الميني ، ومياـ المقيـ المينيالميني ، دو ر 
 عقميا شخاص المعوقيفلألالتشغيؿ الميني ( فرص العمؿ المتاحة (، مجاالت التدريب الميني

 عقميا. ساسية في تشغيؿ المعوقيفاأل،المبادئ 

  Psy423(M)رمز ورقم الكود:    (العقلٌة اإلعاقة) بحث حلقةالمقرر: 

 –كيفية وضع خطة بحثية  –أىدافو  –خصائص العمـ  –مفيـو العمـ  موضوعات المقرر:
التجريبية(، كيفية كتابة  –التاريخية  –مناىج البحث )الوصفية  -الفروض –العينات  –المشكمة 

 توثيؽ المراجع. –تقارير بحثية 
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 (بصرية إعاقة) رابعةال الفرقة
 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 411(B)رمز ورقم الكود:  (بصرٌا المعاقٌن) ذوي اإلعاقات األطفال أسر إرشادالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

المفاىيـ  -و أىدافو( –و أنواعو  –)التعرؼ عمى مفاىيـ االرشاد  مقدمة في اإلرشاد والتوجيو النفسي
أنواع  –ردود فعؿ الوالديف تجاة أبنائيـ المعاقيف  -األساسية لمتعامؿ األسري في التربية الخاصة

النظريات التي تستند إلييا برامج اإلرشاد  -الحاجات لألطفاؿ و أسرىـ في التربية الخاصة 
والعادييف.  الفروؽ بيف إرشاد ذوي اإلعاقات -إستراتيجيات اإلرشاد النفسي األسري -األسري

مشكالت ذوي اإلعاقات, مراحؿ اكتشاؼ  -ومعوقات العمؿ مع األطفاؿ ذو االحتياجات الخاصة
 -واالجتماعية( -االقتصادية –اإلعاقة, واآلثار التي يتركيا ذوي اإلعاقات عمى األسر )النفسية 

 -وأدوارىـ خصائص المرشد الفعاؿ.وواجبات ومسئوليات األخصائي النفسي, فريؽ اإلرشاد النفسي
عممية  - بصرياالمعاقيف  إرشاد اسر ذوي اإلعاقات, ودور الوالديف في التعامؿ مع ذوي اإلعاقات:

 -اإلنياء–التقويـ  -اإلحالة -التشخيص -الجمسة اإلرشادية -اإلرشاد النفسي,العالقة اإلرشادية
مفيوـ  –و وخدماتو جماعات الدعـ األسري و أشكال –مفيوـ الدعـ األسري ومبرراتو   -المتابعة

 المشاركة الوالدية في برامج األبناء ذوي اإلعاقات.

  Psy412(B)رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً التقوٌم و القٌاسالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

شروط القياس في التربية  -أىداؼ القياس في التربية الخاصة -مفيوما القياس والتقييـالتعرؼ عمى  
 -أغراض التقييـ  -أنواع المقاييس المستخدمة مع ذوي اإلعاقات  -تصنيفات التقويـ -الخاصة 

أخالقيات القياس و التقويـ في  –أنواع االختبارات  -صفات االختبار الجيد  -مجاالت التقييـ
بعض األساليب اإلحصائية  –ائي القياس في التربية الخاصة مسئوليات اخص -التربية الخاصة

 الالبارامترية المستخدمة مع الفئات الخاصة

  Psy413(B)رمز ورقم الكود:    بصرٌا المعاقٌن لألطفال( براٌل لغة) التواصل سٌكولوجٌةالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

تييئة الطفؿ الكفيؼ لمقراءة و الكتابة بطريقة  –التطور التاريخي لمحروؼ  الخطية والنقطية البارزة 
 تعميـ األطفاؿ كيفية استخداـ طريقة برايؿ -أدوات وتقنيات الكتابة و القراءة بطريقة برايؿ -برايؿ
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 421(B)رمز ورقم الكود:  بصرٌا المعاق للطفل والسلوكً النفسً العالجالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

 -.ساسيةاألج النفسي: تعريفو، أىدافو، عممياتو، ومناحيو المقدمة عامة لمفيوـ وعممية الع 
ج المناىج البحث في الع -.عالج النفسيالمخصائص المعالج النفسي الفعاؿ، تقييـ فاعمية 

عتبارات عممية اولية لممارسة ا .دلةاألج النفسي المبني عمى المقدمة عامة لتوجو الع -.النفسي
ج الجراءات التقييـ في العا -.ج النفسيالج النفسي والتخطيط لو، مف يحتاج لخدمات العالالع

 -.ج النفسيالتصنيفات ومدارس الع -.النفسي، أسموب صياغة الحالة، التشخيص الطبنفسي
ج المتمركز حوؿ الالع .لمتحميؿ النفسي األساسيةظريات لنا .ج بالتحميؿ النفسي التقميدياللعا

نفعالي السموكي: ألني االج العقالالع - ج المعرفي لبيؾ: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالشخص: الع
ج بالواقع: أسسو النظرية الالع .ج المعرفي السموكي كتوجو عاـاللعا .أسسو النظرية وتطبيقاتو

  .أسسو النظرية وتطبيقاتوج الوجودي: الالع -وتطبيقاتو

  Psy422(B)رمز ورقم الكود:    بصرٌا المعاقٌن لألطفال واإلبداع الموهبةالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

مدخؿ لدراسة الموىبة و التفوؽ ، أىـ المفاىيـ العربية و االجنبية لمموىبة و التفوؽ، العوامؿ التي 
أساليب الكشؼ عف الموىبة، ما ىي البرامج التي تؤثر عمى الموىبة، خصائص الموىوبيف ، 

 تنمي الموىبة لدى المعاقيف بصريا و المشكالت التي تعترضيا

  Psy423(B)رمز ورقم الكود:    (بصرٌةال اإلعاقة) بحث حلقةالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

 –العينات  –المشكمة  –كيفية وضع خطة بحثية  –أىدافو  –خصائص العمـ  –مفيوـ العمـ 
توثيؽ  –التجريبية(، كيفية كتابة تقارير بحثية  –التاريخية  –مناىج البحث )الوصفية  -الفروض
 المراجع.
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 (سمعية إعاقة) رابعةال الفرقة

 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 411(D)رمز ورقم الكود:  (سمعٌا المعاقٌن) ذوي اإلعاقات األطفال أسر إرشادالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

المفاىيـ  -و أىدافو( –و أنواعو  –)التعرؼ عمى مفاىيـ االرشاد  مقدمة في اإلرشاد والتوجيو النفسي
أنواع  –ردود فعؿ الوالديف تجاة أبنائيـ المعاقيف  -األساسية لمتعامؿ األسري في التربية الخاصة

النظريات التي تستند إلييا برامج اإلرشاد  -الحاجات لألطفاؿ و أسرىـ في التربية الخاصة 
الفروؽ بيف إرشاد ذوي اإلعاقات والعادييف.  -إستراتيجيات اإلرشاد النفسي األسري -األسري

مشكالت ذوي اإلعاقات, مراحؿ اكتشاؼ  -ومعوقات العمؿ مع األطفاؿ ذو االحتياجات الخاصة
 -واالجتماعية( -االقتصادية –اإلعاقة, واآلثار التي يتركيا ذوي اإلعاقات عمى األسر )النفسية 

 -خصائص المرشد الفعاؿ.وواجبات ومسئوليات األخصائي النفسي, فريؽ اإلرشاد النفسي وأدوارىـ
 -سمعيا لمعاقيفااألطفاؿ إرشاد اسر ذوي اإلعاقات, ودور الوالديف في التعامؿ مع ذوي اإلعاقات: 

–التقويـ  -اإلحالة -التشخيص -الجمسة اإلرشادية -عممية اإلرشاد النفسي,العالقة اإلرشادية
 –جماعات الدعـ األسري و أشكالو وخدماتو  –مفيوـ الدعـ األسري ومبرراتو   -المتابعة -اإلنياء

 مفيـو المشاركة الوالدية في برامج األبناء ذوي اإلعاقات.

  Psy412(D)رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً التقوٌم و القٌاسالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

شروط القياس في التربية  -أىداؼ القياس في التربية الخاصة -مفيوما القياس والتقييـالتعرؼ عمى 
 -أغراض التقييـ  -أنواع المقاييس المستخدمة مع ذوي اإلعاقات  -تصنيفات التقويـ -الخاصة 

أخالقيات القياس و التقويـ في  –أنواع االختبارات  -صفات االختبار الجيد  -مجاالت التقييـ
بعض األساليب اإلحصائية  -مسئوليات اخصائي القياس في التربية الخاصة  -التربية الخاصة

 الالبارامترية المستخدمة مع الفئات الخاصة

  Psy413(D)رمز ورقم الكود:    سمعٌا المعاقٌن لألطفال( االشارة لغة) التواصل سٌكولوجٌةالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

 تعرٌف باألطفال الصم، ماهٌة لغة األشارة، فصول مختلفة لتعلٌم الطفل لغة األشارة الخاصة بها  
 ) الطعام و أدواته، األسرة و األصدقاء، األعداد و النقود، الزمن وفصول السنة (
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 421(D)رمز ورقم الكود:  سمعٌا المعاق للطفل والسلوكً النفسً العالجالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

خصائص  -.ساسيةاألج النفسي: تعريفو، أىدافو، عممياتو، ومناحيو المقدمة عامة لمفيوـ وعممية الع
مقدمة  -.ج النفسيالمناىج البحث في الع -.عالج النفسيالمالمعالج النفسي الفعاؿ، تقييـ فاعمية 

ج النفسي العتبارات عممية اولية لممارسة العا .دلةاألج النفسي المبني عمى العامة لتوجو الع
نفسي، أسموب ج الالجراءات التقييـ في العا -.ج النفسيالوالتخطيط لو، مف يحتاج لخدمات الع
ج بالتحميؿ النفسي اللعا -.ج النفسيالتصنيفات ومدارس الع -.صياغة الحالة، التشخيص الطبنفسي

ج المعرفي لبيؾ: الج المتمركز حوؿ الشخص: العالالع .لمتحميؿ النفسي األساسيةلنظريات ا .التقميدي
ج اللعا .النظرية وتطبيقاتونفعالي السموكي: أسسو ألني االج العقالالع - أسسو النظرية وتطبيقاتو

ج الوجودي: أسسو الالع -ج بالواقع: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالع .المعرفي السموكي كتوجو عاـ
  .النظرية وتطبيقاتو

  Psy422(D)رمز ورقم الكود:    سمعٌا المعاقٌن ألطفالا المقرر: اضطرابات التواصل لدي

 موضوعات المقرر:

تصنيؼ األصوات  -فسيولوجية عممية النطؽ –تطور نطؽ الطفؿ  –مدخؿ إلى اضطرابات التواصؿ 
 اضطرابات طالقة الكالـ. –اضطرابات الصوت  -اضطرابات النطؽ –اضطرابات المغة  –المغوية 

  Psy423(D)رمز ورقم الكود:    (سمعٌةال اإلعاقة) بحث حلقةالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

 –العينات  –المشكمة  –كيفية وضع خطة بحثية  –أىدافو  –خصائص العمـ  –مفيوـ العمـ 
توثيؽ  –التجريبية(، كيفية كتابة تقارير بحثية  –التاريخية  –مناىج البحث )الوصفية  -الفروض
 المراجع.
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 (صعوبات تعلم) رابعةال الفرقة
 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 411(L)رمز ورقم الكود:  (ذوي صعوبات التعلم) ذوي اإلعاقات األطفال أسر إرشادالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

المفاىيـ  -و أىدافو( –و أنواعو  –)التعرؼ عمى مفاىيـ االرشاد  مقدمة في اإلرشاد والتوجيو النفسي 
أنواع الحاجات  –ردود فعؿ الوالديف تجاة أبنائيـ المعاقيف  -األساسية لمتعامؿ األسري في التربية الخاصة

إستراتيجيات  -النظريات التي تستند إلييا برامج اإلرشاد األسري -لألطفاؿ و أسرىـ في التربية الخاصة 
والعادييف. ومعوقات العمؿ مع األطفاؿ ذو  الفروؽ بيف إرشاد ذوي اإلعاقات -اإلرشاد النفسي األسري
مشكالت ذوي اإلعاقات, مراحؿ اكتشاؼ اإلعاقة, واآلثار التي يتركيا ذوي  -االحتياجات الخاصة

خصائص المرشد الفعاؿ.وواجبات  -واالجتماعية( -االقتصادية –اإلعاقات عمى األسر )النفسية 
إرشاد اسر ذوي اإلعاقات, ودور الوالديف  -وأدوارىـ ومسئوليات األخصائي النفسي, فريؽ اإلرشاد النفسي
الجمسة  -عممية اإلرشاد النفسي,العالقة اإلرشادية - في التعامؿ مع ذوي اإلعاقات ذوي صعوبات التعمـ

جماعات  –مفيـو الدعـ األسري ومبرراتو   -المتابعة -اإلنياء–التقويـ  -اإلحالة -التشخيص -اإلرشادية
 مفيـو المشاركة الوالدية في برامج األبناء ذوي اإلعاقات. –الو وخدماتو الدعـ األسري و أشك

  Psy412(L)رمز ورقم الكود:    صعوبات التعلمذوي  لألطفال النفسً التقوٌم و القٌاسالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

شروط القياس في التربية  -أىداؼ القياس في التربية الخاصة -مفيوما القياس والتقييـالتعرؼ عمى  
مجاالت  -أغراض التقييـ  -أنواع المقاييس المستخدمة مع ذوي اإلعاقات  -تصنيفات التقويـ -الخاصة 

 -أخالقيات القياس و التقويـ في التربية الخاصة –أنواع االختبارات  -صفات االختبار الجيد  -التقييـ
بعض األساليب اإلحصائية الالبارامترية المستخدمة مع  –ائي القياس في التربية الخاصة مسئوليات اخص
 الفئات الخاصة

  Psy413(L)رمز ورقم الكود:    المقرر: صعوبات التعلم للمتفوقٌن عقلٌا

 موضوعات المقرر:

التعلم، تصنٌف  تعرٌف صعوبات التعلم، تعرٌف الموهبة ، تعرٌف األطفال المتفوقٌن عقلٌا ذو صعوبات
األطفال المتفوقون عقلٌا ذو صعوبات التعلم، خصائص األطفال المتفوقون عقلٌا ذو صعوبات التعلم، 

كٌفٌة تقٌٌم وتشخٌص األطفال المتفوقون ذو صعوبات التعلم، كٌف ٌمكن رعاٌة األطفال المتفوقون ذو 
 صعوبات التعلم
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال
 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 421(L)رمز ورقم الكود:  ذو صعوبات التعلم للطفل والسلوكً النفسً العالجالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

 -.ساسيةاألج النفسي: تعريفو، أىدافو، عممياتو، ومناحيو المقدمة عامة لمفيوـ وعممية الع 
ج المناىج البحث في الع -.عالج النفسيالمخصائص المعالج النفسي الفعاؿ، تقييـ فاعمية 

عتبارات عممية اولية لممارسة ا .دلةاألج النفسي المبني عمى المقدمة عامة لتوجو الع -.النفسي
ج الجراءات التقييـ في العا -.ج النفسيالج النفسي والتخطيط لو، مف يحتاج لخدمات العالالع

ج اللعا -.ج النفسيالتصنيفات ومدارس الع -.النفسي، أسموب صياغة الحالة، التشخيص الطبنفسي
ج المتمركز حوؿ الشخص: الالع .لمتحميؿ النفسي األساسيةلنظريات ا .بالتحميؿ النفسي التقميدي

نفعالي السموكي: أسسو ألني االج العقالالع - ج المعرفي لبيؾ: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالع
 -ج بالواقع: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالع .جو عاـج المعرفي السموكي كتو اللعا .النظرية وتطبيقاتو

  .ج الوجودي: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالع

  Psy422(L)رمز ورقم الكود:    المقرر: صعوبات تعلم ما قبل االكادٌمٌة

 موضوعات المقرر:

تحسيف  –تقييـ االنتباه  -مطالب االنتباه -تصنيفاتو –صعوبات التعمـ الخاصة باالنتباة )تعريفو 
 -تقييـ الذاكرة –تصنيؼ الذاكرة  –سموؾ االنتباه(، الصعوبات الخاصة بالذاكرة )تعريؼ الذاكرة 

معالجة صعوبات  –اقتراحات عالجية(. الصعوبات الخاصة باألدراؾ )نظريات األدراؾ الكمي 
كيؿ صعوبات التعمـ الخاصة بالتفكير )صعوبة تشكيؿ المفاىيـ أنواعو مشكالف نش –اإلدراؾ 
مراحؿ تطور  –الصعوبات الخاصة بالمغة الشفيية )تطور المغة  –مراحؿ حؿ المشكالت  –المفيوـ 
العالقة بيف األسباب النفسية  –األساليب العالجية  –أنواعيا  –إسيامات عمـ المغة  –المغة 

 وصعوبات التعمـ.

  Psy423(L)رمز ورقم الكود:    (ذوي صعوبات التعلم) بحث حلقةالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

 –العينات  –المشكمة  –كيفية وضع خطة بحثية  –أىدافو  –خصائص العمـ  –مفيوـ العمـ 
توثيؽ  –التجريبية(، كيفية كتابة تقارير بحثية  –التاريخية  –مناىج البحث )الوصفية  -الفروض
 المراجع.
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 (توحد) رابعةال الفرقة
 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 411(A)رمز ورقم الكود:  (توحد) ذوي اإلعاقات األطفال أسر إرشادالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

المفاىيـ  -و أىدافو( –و أنواعو  –)التعرؼ عمى مفاىيـ االرشاد  مقدمة في اإلرشاد والتوجيو النفسي
أنواع  –ردود فعؿ الوالديف تجاة أبنائيـ المعاقيف  -األساسية لمتعامؿ األسري في التربية الخاصة
 -النظريات التي تستند إلييا برامج اإلرشاد األسري -الحاجات لألطفاؿ و أسرىـ في التربية الخاصة 

والعادييف. ومعوقات العمؿ  الفروؽ بيف إرشاد ذوي اإلعاقات -إستراتيجيات اإلرشاد النفسي األسري
مشكالت ذوي اإلعاقات, مراحؿ اكتشاؼ اإلعاقة, واآلثار التي  -مع األطفاؿ ذو االحتياجات الخاصة

خصائص المرشد  -واالجتماعية( -االقتصادية –يتركيا ذوي اإلعاقات عمى األسر )النفسية 
إرشاد اسر ذوي  -وأدوارىـ الفعاؿ.وواجبات ومسئوليات األخصائي النفسي, فريؽ اإلرشاد النفسي

عممية اإلرشاد  -اإلعاقات, ودور الوالديف في التعامؿ مع ذوي اإلعاقات حاالت التوحد 
  -المتابعة -اإلنياء–التقويـ  -اإلحالة -التشخيص -الجمسة اإلرشادية -النفسي,العالقة اإلرشادية

مفيوـ المشاركة  –خدماتو جماعات الدعـ األسري و أشكالو و  –مفيوـ الدعـ األسري ومبرراتو 
 الوالدية في برامج األبناء ذوي اإلعاقات

  Psy412(A)رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً التقوٌم و القٌاسالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

شروط القياس في التربية  -أىداؼ القياس في التربية الخاصة -مفيوما القياس والتقييـالتعرؼ عمى 
 -أغراض التقييـ  -أنواع المقاييس المستخدمة مع ذوي اإلعاقات  -تصنيفات التقويـ -الخاصة 

أخالقيات القياس و التقويـ في التربية  –أنواع االختبارات  -صفات االختبار الجيد  -مجاالت التقييـ
بعض األساليب اإلحصائية الالبارامترية  –ائي القياس في التربية الخاصة مسئوليات اخص -الخاصة

 المستخدمة مع الفئات الخاصة

 المعاقٌن لألطفالاللفظً وغٌر اللفظً  التواصلالمقرر: 
 التوحدٌٌن

  Psy413(A)رمز ورقم الكود:   

 موضوعات المقرر:

تصنيؼ األصوات  -فسيولوجية عممية النطؽ –تطور نطؽ الطفؿ  –مدخؿ إلى اضطرابات التواصؿ 
 اضطرابات طالقة الكالـ، –اضطرابات الصوت  -اضطرابات النطؽ –اضطرابات المغة  –المغوية 

تعرٌف األتصال غٌر اللفظً، محددات األتصال غٌر اللفظً، أهمٌة األتصال غٌر اللفظً، أدوات 
د، اللمس( ، تطبٌقات على األتصال غٌر األتصال غٌر اللفظً )العٌن، تعبٌرات الوجه، لغة الجس

 اللفظً.
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 421(A)رمز ورقم الكود:  التوحدي للطفل والسلوكً النفسً العالجالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

خصائص  -.ساسيةاألج النفسي: تعريفو، أىدافو، عممياتو، ومناحيو المقدمة عامة لمفيوـ وعممية الع
مقدمة  -.ج النفسيالمناىج البحث في الع -.عالج النفسيالمالمعالج النفسي الفعاؿ، تقييـ فاعمية 

ج النفسي العتبارات عممية اولية لممارسة العا .دلةاألج النفسي المبني عمى العامة لتوجو الع
ج النفسي، أسموب الجراءات التقييـ في العا -.ج النفسيالاج لخدمات العوالتخطيط لو، مف يحت

ج بالتحميؿ النفسي اللعا -.ج النفسيالتصنيفات ومدارس الع -.صياغة الحالة، التشخيص الطبنفسي
ج المعرفي لبيؾ: الج المتمركز حوؿ الشخص: العالالع .لمتحميؿ النفسي األساسيةلنظريات ا .التقميدي

ج اللعا .نفعالي السموكي: أسسو النظرية وتطبيقاتوألني االج العقالالع - ة وتطبيقاتوأسسو النظري
ج الوجودي: أسسو الالع -ج بالواقع: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالع .المعرفي السموكي كتوجو عاـ

  .النظرية وتطبيقاتو

  Psy422(A)رمز ورقم الكود:    توحدٌٌنال لألطفال المقرر: االضطرابات السلوكٌة واالنفعالٌة

 موضوعات المقرر:

 –مشكالت التوحد السلوكٌة ) التبول  -تعرٌف االضطرابات السلوكٌة لدى األطفال التوحدٌٌن

 الغضب( -مشاكل التكامل الحسً -السلوكٌات النمطٌة -االنسحاب االجتماعً -العدوان

  Psy423(A)رمز ورقم الكود:    (توحد) بحث حلقةالمقرر: 

  موضوعات المقرر:

 –العينات  –المشكمة  –كيفية وضع خطة بحثية  –أىدافو  –خصائص العمـ  –مفيوـ العمـ 
توثيؽ  –التجريبية(، كيفية كتابة تقارير بحثية  –التاريخية  –مناىج البحث )الوصفية  -الفروض
 المراجع.
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 (التخاطب واضطرابات التواصل) رابعةال الفرقة
 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

التخاطب ) ذوي اإلعاقات األطفال أسر إرشادالمقرر: 
 (واضطرابات التواصل

  Psy 411(I)رمز ورقم الكود: 

 موضوعات المقرر:

المفاىيـ  -و أىدافو( –و أنواعو  –)التعرؼ عمى مفاىيـ االرشاد  مقدمة في اإلرشاد والتوجيو النفسي 
أنواع  –ردود فعؿ الوالديف تجاة أبنائيـ المعاقيف  -األساسية لمتعامؿ األسري في التربية الخاصة
 -النظريات التي تستند إلييا برامج اإلرشاد األسري -الحاجات لألطفاؿ و أسرىـ في التربية الخاصة 

ذوي اإلعاقات والعادييف. ومعوقات العمؿ مع الفروؽ بيف إرشاد  -إستراتيجيات اإلرشاد النفسي األسري
مشكالت ذوي اإلعاقات, مراحؿ اكتشاؼ اإلعاقة, واآلثار التي  -األطفاؿ ذو االحتياجات الخاصة

خصائص المرشد  -واالجتماعية( -االقتصادية –يتركيا ذوي اإلعاقات عمى األسر )النفسية 
إرشاد اسر ذوي  -رشاد النفسي وأدوارىـالفعاؿ.وواجبات ومسئوليات األخصائي النفسي, فريؽ اإل

– التخاطب واضطرابات التواصؿاإلعاقات, ودور الوالديف في التعامؿ مع ذوي اإلعاقات: حاالت 
 -اإلنياء–التقويـ  -اإلحالة -التشخيص -الجمسة اإلرشادية -عممية اإلرشاد النفسي,العالقة اإلرشادية

مفيـو  –جماعات الدعـ األسري و أشكالو وخدماتو  –مفيوـ الدعـ األسري ومبرراتو   -المتابعة
 المشاركة الوالدية في برامج األبناء ذوي اإلعاقات.

  Psy412(I)رمز ورقم الكود:    ذوي اإلعاقات لألطفال النفسً التقوٌم و القٌاسالمقرر: 

  موضوعات المقرر:
شروط القياس في التربية  -أىداؼ القياس في التربية الخاصة -مفيوما القياس والتقييـالتعرؼ عمى 

 -أغراض التقييـ  -أنواع المقاييس المستخدمة مع ذوي اإلعاقات  -تصنيفات التقويـ -الخاصة 
أخالقيات القياس و التقويـ في التربية  –أنواع االختبارات  -صفات االختبار الجيد  -مجاالت التقييـ

بعض األساليب اإلحصائية الالبارامترية  –ائي القياس في التربية الخاصة مسئوليات اخص -الخاصة
 المستخدمة مع الفئات الخاصة
  Psy413(I)رمز ورقم الكود:    المقرر: اضطرابات التواصل

 موضوعات المقرر:

تصنيؼ األصوات  -فسيولوجية عممية النطؽ –تطور نطؽ الطفؿ  –مدخؿ إلى اضطرابات التواصؿ 
 اضطرابات طالقة الكالـ. –اضطرابات الصوت  -اضطرابات النطؽ –اضطرابات المغة  –المغوية 
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

ذو اضطرابات  للطفل والسلوكً النفسً العالجالمقرر: 
 تواصل

  Psy 421(I)رمز ورقم الكود: 

  موضوعات المقرر:
خصائص  -.ساسيةاألج النفسي: تعريفو، أىدافو، عممياتو، ومناحيو المقدمة عامة لمفيوـ وعممية الع

مقدمة  -.ج النفسيالمناىج البحث في الع -.عالج النفسيالمالمعالج النفسي الفعاؿ، تقييـ فاعمية 
ج النفسي العتبارات عممية اولية لممارسة العا .دلةاألج النفسي المبني عمى العامة لتوجو الع

ج النفسي، أسموب الجراءات التقييـ في العا -.ج النفسيالوالتخطيط لو، مف يحتاج لخدمات الع
ج بالتحميؿ النفسي اللعا -.ج النفسيالتصنيفات ومدارس الع -.صياغة الحالة، التشخيص الطبنفسي

ج المعرفي لبيؾ: الج المتمركز حوؿ الشخص: العالالع .لمتحميؿ النفسي األساسيةظريات لنا .التقميدي
ج اللعا .نفعالي السموكي: أسسو النظرية وتطبيقاتوألني االج العقالالع - أسسو النظرية وتطبيقاتو

أسسو ج الوجودي: الالع -ج بالواقع: أسسو النظرية وتطبيقاتوالالع .المعرفي السموكي كتوجو عاـ
  .النظرية وتطبيقاتو

ذوي  لألطفال المقرر: االضطرابات السلوكٌة واالجتماعٌة
 اضطرابات تواصل

  Psy422(I)رمز ورقم الكود:   

 موضوعات المقرر:
ذوي اضطرابات  مشكالت - ذوي اضطرابات تواصلتعرٌف االضطرابات السلوكٌة لدى األطفال 

 الغضب( -مشاكل النطق -االنسحاب االجتماعً  -السلوكٌة )العدوان تواصل

  Psy423(I)رمز ورقم الكود:    (تخاطب واضطرابات التواصلال) بحث حلقةالمقرر: 

  موضوعات المقرر:
 –العينات  –المشكمة  –كيفية وضع خطة بحثية  –أىدافو  –خصائص العمـ  –مفيوـ العمـ 

توثيؽ  –التجريبية(، كيفية كتابة تقارير بحثية  –التاريخية  –مناىج البحث )الوصفية  -الفروض
 المراجع.
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 (الموهبة واالبتكار) رابعةال الفرقة
 .األول الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

 ذوي اإلعاقات األطفال أسر إرشادالمقرر: 
 (الموهبة واالبتكار)

  Psy 411(G)رمز ورقم الكود: 

  موضوعات المقرر:
المفاىيـ  -و أىدافو( –و أنواعو  –)التعرؼ عمى مفاىيـ االرشاد  مقدمة في اإلرشاد والتوجيو النفسي

أنواع  –ردود فعؿ الوالديف تجاة أبنائيـ المعاقيف  -األساسية لمتعامؿ األسري في التربية الخاصة
النظريات التي تستند إلييا برامج اإلرشاد  -الحاجات لألطفاؿ و أسرىـ في التربية الخاصة 

الفروؽ بيف إرشاد ذوي اإلعاقات والعادييف.  -إستراتيجيات اإلرشاد النفسي األسري -األسري
مشكالت ذوي اإلعاقات, مراحؿ اكتشاؼ  -ومعوقات العمؿ مع األطفاؿ ذو االحتياجات الخاصة

 -واالجتماعية( -االقتصادية –اإلعاقة, واآلثار التي يتركيا ذوي اإلعاقات عمى األسر )النفسية 
 -خصائص المرشد الفعاؿ.وواجبات ومسئوليات األخصائي النفسي, فريؽ اإلرشاد النفسي وأدوارىـ

عممية  -فالموىوبياألطفاؿ إرشاد اسر ذوي اإلعاقات, ودور الوالديف في التعامؿ مع ذوي اإلعاقات: 
 -اإلنياء–التقويـ  -اإلحالة -التشخيص -الجمسة اإلرشادية -اإلرشاد النفسي,العالقة اإلرشادية

مفيوـ  –جماعات الدعـ األسري و أشكالو وخدماتو  –مفيوـ الدعـ األسري ومبرراتو   -المتابعة
 المشاركة الوالدية في برامج األبناء ذوي اإلعاقات.

ذوي  لألطفال النفسً التقوٌم و القٌاسالمقرر: 
 اإلعاقات

  Psy412(G)رمز ورقم الكود:   

  موضوعات المقرر:
شروط القياس في التربية  -أىداؼ القياس في التربية الخاصة -مفيوما القياس والتقييـالتعرؼ عمى 

 -أغراض التقييـ  -أنواع المقاييس المستخدمة مع ذوي اإلعاقات  -تصنيفات التقويـ -الخاصة 
أخالقيات القياس و التقويـ في  –أنواع االختبارات  -صفات االختبار الجيد  -مجاالت التقييـ
بعض األساليب اإلحصائية  –مسئوليات اخصائي القياس في التربية الخاصة  -التربية الخاصة

 الالبارامترية المستخدمة مع الفئات الخاصة
  Psy413(G)رمز ورقم الكود:    لًالمقرر: القدرات العلقٌة ونظرٌات التكوٌن العق

 موضوعات المقرر:
نشأة و أهمٌة القدرات العقلٌة ، اختبارات القدرات العقلٌة و أنواعها و شروطها، مناهج دراسة 

القدرات العقلٌة، النظرٌات الكالسٌكٌة العاملٌة، النظرٌات الوصفٌة الكٌفٌة، نظرٌة تجهٌز 
 والمعاصرة فً الذكاء.المعلومات، النظرٌات الحدٌثة 
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 .ثانيال الدراسي الفصل مقررات: أوال

 (التخصصية المقررات)  الخاص اإلعداد

  Psy 421(G)رمز ورقم الكود:  والمبتكرٌن الموهوبٌن لألطفال العقلٌة العاداتالمقرر: 

 موضوعات المقرر:

أهمٌة عادات  -العقل خصائص األطفال الموهوبٌن الذٌن ٌمتلكون عادات -مفهوم عادات العقل

 مراحل تكوٌن عادات العقل -النظرٌات المفسرة لعادات العقل -شروط تنمٌة عادات العقل -العقل

 لألطفال واالنفعالٌة السلوكٌة األضطراباتالمقرر: 

 الموهوبٌن

  Psy422(G)رمز ورقم الكود:   

 موضوعات المقرر:

لالضطرابات السلوكٌة، أنماط االضطرابات تعرٌف االضطرابات السلوكٌة، النظرٌات المفسرة 

 االنسحاب االجتماعً( -الغضب -األنطواء -السلوكٌة لدى الموهوبٌن )العدوان

  Psy423(G)رمز ورقم الكود:    (الموهبة واالبتكار) بحث حلقةالمقرر: 

المشكمة  –كيفية وضع خطة بحثية  –أىدافو  –خصائص العمـ  –مفيـو العمـ  موضوعات المقرر:
التجريبية(، كيفية كتابة تقارير بحثية  –التاريخية  –مناىج البحث )الوصفية  -الفروض –العينات  –
 توثيؽ المراجع. –
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 مقررات التدريب الميداني توصيف 
 لبرنامج معمم التربية الخاصة 

 لمطفولة المبكرة

 )قسم العموم النفسية(
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 :نإلػبقخ انؼقهٛخ يقشس تذسٚت يٛذاَٙ 
 

  انًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ نإلػبقخ انؼقهٛخ
 نهؼبو األٔل ٔانثبَٙ

 سيض ٔسقى انكٕد:
FT114-FT113-FT112-FT111 

 موضوعات المقرر: 
فػػي العػػاـ االوؿ والثػػاني يقػػوـ الطالػػب فػػي برنػػامج معمػػـ التربيػػة الخاصػػة لمطفولػػة المبكػػرة بمالحظػػة قاعػػات 

 االحتياجات الخاصة .) تدريب ميداني محافظة المنيا (رياض االطفاؿ ذوي 
ييدؼ مقرر التدريب الميداني الى تأىيؿ معمـ التربية الخاصة فػي البرنػامج  بالمعرفػة النظريػة والتطبيقيػة -

التي تعينو عمى التدريس العممي لألطفاؿ مف ذوي االعاقو العقميو  ، والتعرؼ عمى خصائصيـ مػف خػالؿ 
 معيـ برياض االطفاؿ ومدارس ومعاىد التربية الفكرية ، وبرامج التربية الخاصو .  التفاعؿ المباشر

  :توصيف مقرر التدريب الميداني لممقررات
 خصائص األطفاؿ لذوي االعاقة العقمية .يالحظ -1
 داخؿ  قاعات االنشطة .في بيئة يوضح اىـ فئات وتقسيمات االطفاؿ ذوي االعاقو العقميو  -2
 يطمع عمى اىـ المقاييس المستخدمو داخؿ المدارس في تشخيص وتقييـ االطفاؿ ذوي االعاقو العقميو . -3
 البرامج المستخدمو في تدريب وتعميـ االطفاؿ ذوي االعاقو العقميو داخؿ الفصؿ . مشاىدة تنفيذ -4
 النشطة قاعات ا بيئة التعرؼ عمى االدوار المختمفة لمعممي التربية الخاصة داخؿ  -5
 االطالع عمى ممفات االطفاؿ وخطط التدريب الفردية لالطفاؿ مف ذوي االعاقو العقميو . -6
يتعرؼ عمى الموائح والنظـ المعموؿ بيا في رياض االطفاؿ ومعاىد التربية الفكرية وبرامج التدخؿ -7

 المبكر بيا .

  العقمية نإلػبقخ مقرر تدريب ميداني
 ( نهؼبو انثبنث ٔانشاثغ)

 سِض وسلُ اٌىىد:
FT115-FT116-FT117-FT118 

ييػػػدؼ مقػػػرر التػػػدريب الميػػػداني الػػػى تأىيػػػؿ معمػػػـ التربيػػػة الخاصػػػة فػػػي البرنػػػامج  بالمعرفػػػة النظريػػػة        
والتطبيقية التي تعينو عمى التدريس العممي لألطفاؿ مف ذوي االعاقو العقميو ، وتػدريب الطػالب والطالبػات 

ط التربيويػة الفرديػة لالطفػاؿ مػف عمى ميارات المسح والتشخيص والتقييـ فػي التربيػة الخاصػة واعػداد الخطػ
 ذوي االعاقو العقميو وصياغة االىداؼ السموكية ، ودراسة الحالة .

 توصيف التدريب الميداني لممقررات
 التطبيؽ العممي لطرؽ تدريس االنشطة  لذوي االعاقو العقميو .-1
 اعداد نموذج خطة تربويو فردية ، وتطبيقيا مع الطفؿ بكفاءة وفعالية . -2
 اعداد الوسائؿ التعميمية المناسبة لكؿ نشاط تربوي . -3
اعداد نموذج لتدريس النشاط التربوي موضح فيو االىداؼ المعرفية والسموكية  والميارية بناء عمى  -4

 الخطة التربوية الفردية لمطفؿ .
لصعوبات التى ادارة قاعة االنشطة بميارة فائقة ، وتنظيـ البيئة لقاعة االنشطة بما يتناسب مع ا -5
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 يواجييا االطفاؿ ذوي االعاقو العقمية .
 استخداـ التعزيز اثناء   التعمـ  في قاعة االنشطة بما يتناسب مع االطفاؿ ذوي االعاقو العقمية . -6
 اجراء عمميات التقويـ االنشطة  التعميميو في نياية الدرس . -7

 

 :انغًؼٛخ تذسٚت يٛذاَٙ نإلػبقخ يقشس 

  انغًؼٛخانًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ نإلػبقخ 
 نهؼبو األٔل ٔانثبَٙ

 سيض ٔسقى انكٕد:

FT114-FT113-FT112-FT111 

فػػي العػػػاـ االوؿ والثػػػاني يقػػػوـ الطالػػػب فػػػي برنػػػامج معمػػـ التربيػػػة الخاصػػػة لمطفولػػػة المبكػػػرة بمالحظػػػة قاعػػػات 
 ( المنيارياض االطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة ) تدريب ميداني محافظة 

ييػػدؼ مقػػرر التػػدريب الميػػداني الػػى تأىيػػؿ معمػػـ التربيػػة الخاصػػة فػػي البرنػػامج بالمعرفػػة النظريػػة والتطبيقيػػة -
التي تعينو عمى التعمـ  العممي لألطفاؿ مف ذوي االعاقو السػمعية   ، والتعػرؼ عمػى خصائصػيـ مػف خػالؿ 

ضػػػعاؼ السػػمع والصػػـ ، وبػػرامج التربيػػػة التفاعػػؿ المباشػػر معيػػـ بريػػاض االطفػػػاؿ ومػػدارس ومعاىػػد االمػػؿ ل
  .الخاصو
   ت:ف مقرر التدريب الميداني لممقرراتوصي

 . السمعية خصائص األطفاؿ لذوي االعاقة  يالحظ-1
 . داخؿ  قاعات  االنشطة السمعية يوضح اىـ فئات وتقسيمات االطفاؿ ذوي االعاقو  -2
  .السمعيةيطمع عمى اىـ المقاييس المستخدمو داخؿ المدارس في تشخيص وتقييـ االطفاؿ ذوي االعاقو -3
 . الفصؿ بيئة داخؿالسمعية البرامج المستخدمو في تدريب وتعميـ االطفاؿ ذوي االعاقو  مشاىدة تنفيذ -4
  االنشطة قاعات بيئة التعرؼ عمى االدوار المختمفة لمعممي التربية الخاصة داخؿ  -5
 .السمعية ذوي االعاقو مف  االطالع عمى ممفات االطفاؿ  -6
 األمػػػؿ لضػػػعاؼ السػػػمع والصػػػـ يتعػػػرؼ عمػػػى المػػػوائح والػػػنظـ المعمػػػوؿ بيػػػا فػػػي ريػػػاض االطفػػػاؿ ومعاىػػػد -7

  . وبرامج التدخؿ المبكر بيا

  لإلعاقة السمعيةمقرر تدريب ميداني 
 لمعام الثالث والرابع

 سِض وسلُ اٌىىد:
FT115-FT116-FT117-FT118 

ييػػػدؼ مقػػػرر التػػػدريب الميػػػداني الػػػى تأىيػػػؿ معمػػػـ التربيػػػة الخاصػػػة فػػػي البرنػػػامج  بالمعرفػػػة النظريػػػة        
، وتدريب الطالب والطالبػات  السمعية العممي لألطفاؿ مف ذوي االعاقو  التطبيؽوالتطبيقية التي تعينو عمى 

التربيػػة الخاصػػة واعػػداد الخطػػط التربيويػػة الفرديػػة لالطفػػاؿ مػػف عمػػى ميػػارات المسػػح والتشػػخيص والتقيػػيـ فػػي 
 . وصياغة االىداؼ السموكية ، ودراسة الحالة السمعية ذوي االعاقو 

 :توصيف التدريب الميداني لممقررات
 .السمعية التطبيؽ العممي لطرؽ تدريس االنشطة  لذوي االعاقو -1
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 . بكفاءة وفعالية الطفاؿ مف ذوي االعاقو السمعية اعداد نموذج خطة تربويو ، وتطبيقيا مع ا -2
 . لكؿ نشاط تربوي المناسبةاعداد الوسائؿ التعميمية  -3
اعػػػداد نمػػػوذج لتػػػدريس النشػػػاط التربػػػوي موضػػػح فيػػػو االىػػػداؼ المعرفيػػػة والسػػػموكية  والمياريػػػة بنػػػاء عمػػػى -4

 . الخطة التربوية الفردية لمطفؿ
قة ، وتنظيـ البيئة الصفية لقاعة االنشطة بمايتناسػب مػع الصػعوبات التػى ادارة قاعة االنشطة بميارة فائ -5

 .السمعية يواجييا االطفاؿ ذوي االعاقو 
 .السمعية استخداـ التعزيز اثناء   التدريس في قاعة االنشطة بما يتناسب مع االطفاؿ ذوي االعاقو  -6
 الدرس .اجراء عمميات التقويـ االنشطة  التعميميو في نياية  -7
 وضع و تنفيذ اجراء ات تعديؿ السموكيات السمبية لدى االطفاؿ ذوي االعاقو السمعية .  -8

 

 :انجصشٚختذسٚت يٛذاَٙ نإلػبقخ يقشس 

  انجصشٚخ انًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ نإلػبقخ 
 نهؼبو األٔل ٔانثبَٙ

 سيض ٔسقى انكٕد:
FT114-FT113-FT112-FT111 

 قاعػػػات بمالحظػػػة المبكػػػرة لمطفولػػػة الخاصػػػة التربيػػػة معمػػـ برنػػػامج فػػػي الطالػػػب يقػػػوـ والثػػػاني االوؿ العػػػاـ فػػي
 ( المنيا محافظة ميداني تدريب.)  الخاصة االحتياجات ذوي االطفاؿ رياض

 والتطبيقيػػة النظريػػة بالمعرفػػة البرنػػامج فػػي الخاصػػة التربيػػة معمػػـ تأىيػػؿ الػػى الميػػداني التػػدريب مقػػرر ييػػدؼ-
 مػػػف خصائصػػػيـ عمػػى والتعػػػرؼ،    البصػػرية االعاقػػػو ذوي مػػف لألطفػػػاؿ العممػػي التػػػدريس عمػػى تعينػػػو التػػي
 التربيػػة وبػػرامج،  المكفػػوفيف ومػػدارس النػػور معاىػػد ومػػدارس االطفػػاؿ بريػػاض معيػػـ المباشػػر التفاعػػؿ خػػالؿ

 .الخاصة

   لممقررات الميداني التدريب مقرر توصيف
 .  البصرية االعاقة لذوي األطفاؿ خصائص يالحظ-1
 . االنشطة  قاعات  داخؿ   البصرية االعاقو ذوي االطفاؿ وتقسيمات فئات اىـ يوضح -2
 .  البصرية االعاقو ذوي االطفاؿ وتقييـ تشخيص في المدارس داخؿ المستخدمو المقاييس اىـ عمى يطمع-3
 . الفصؿ بيئة داخؿ  البصرية االعاقو ذوي االطفاؿ وتعميـ تدريب في المستخدمو البرامج مشاىدة تنفيذ -4
  االنشطة قاعاتبيئة  داخؿ الخاصة التربية لمعممي المختمفة االدوار عمى التعرؼ  -5
 . البصرية االعاقو ذوي مف لالطفاؿ التدريب وخطط االطفاؿ ممفات عمى االطالع -6
 وبػػرامج المكفػػوفيف ومػػدارس النػػور ومعاىػػد االطفػػاؿ ريػػاض فػػي بيػػا المعمػػوؿ والػػنظـ المػػوائح عمػػى يتعػػرؼ-7

 . بيا المبكر التدخؿ
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 البصريةلإلعاقة تدريب ميداني  :مقررال
 لمعام الثالث والرابع

 سِض وسلُ اٌىىد:
FT115-FT116-FT117-FT118 

 النظريػػػة بالمعرفػػػة  البرنػػػامج فػػػي الخاصػػػة التربيػػػة معمػػػـ تأىيػػػؿ الػػػى الميػػػداني التػػػدريب مقػػػرر ييػػػدؼ       
 الطػػػػالب وتػػػػدريب،    البصػػػػرية االعاقػػػػو ذوي مػػػػف لألطفػػػػاؿ العممػػػػي التػػػػدريس عمػػػػى تعينػػػػو التػػػػي والتطبيقيػػػػة
 الفرديػػػة التربويػػػة الخطػػػط واعػػػداد الخاصػػػة التربيػػػة فػػػي والتقيػػػيـ والتشػػػخيص المسػػػح ميػػػارات عمػػػى والطالبػػػات
 . الحالة ودراسة،  السموكية االىداؼ وصياغة   البصرية االعاقو ذوي مف لالطفاؿ
 لممقررات الميداني التدريب توصيف

 .  البصرية االعاقو لذوي  االنشطة تدريس لطرؽ العممي التطبيؽ-1
 . وفعالية بكفاءة وتطبيقيا،   البصرية االعاقة ذوي مف لالطفاؿ مناسبة تربويو خطة نموذج اعداد -2
 ذوي االطفػػػاؿ يواججيػػا التػػى لمصػػعوبات ومناسػػػبة تربػػوي نشػػاط لكػػؿ المناسػػػبة التعميميػػة الوسػػائؿ اعػػداد -3

 .. البصريو االعاقة
 عمػػػى بنػػػاء والمياريػػػة  والسػػػموكية المعرفيػػػة االىػػػداؼ فيػػػو موضػػػح التربػػػوي النشػػػاط لتػػػدريس نمػػػوذج اعػػػداد-4

 .  لمطفؿ التربوية الخطة
 التػى الصػعوبات مػع بمايتناسػب االنشطة لقاعة الصفية البيئة وتنظيـ،  فائقة بميارة االنشطة قاعة ادارة -5

 .  البصرية االعاقو ذوي االطفاؿ يواجييا
 البصػػرية االعاقػػو ذوي االطفػػاؿ مػػع يتناسػػب بمػػا االنشػػطة قاعػػة فػػي التػػدريس   اثنػػاء التعزيػػز اسػػتخداـ -6

 . . لمتعمـ دافعيتيـ زيادة في ممايساىـ
 . الدرس نياية في التعميميو  االنشطة التقويـ عمميات اجراء -7
 البصرية االعاقو ذوي االطفاؿ لدى السمبية السموكيات تعديؿ ات اجراء تنفيذ و وضع  -8

 

 يقشس تذسٚت يٛذاَٙ الظطشاة غٛف انتٕزذ نألغفبل انتٕزذٍٚٛ:

الظطشاة غٛف انتٕزذ انًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ 
 نهؼبو األٔل ٔانثبَٙ نألغفبل انتٕزذٍٚٛ 

 سيض ٔسقى انكٕد:
FT114-FT113-FT112-FT111 

 قاعػػػات بمالحظػػػة المبكػػػرة لمطفولػػػة الخاصػػػة التربيػػػة معمػػـ برنػػػامج فػػػي الطالػػػب يقػػػوـ والثػػػاني االوؿ العػػػاـ فػػي
 ( المنيا محافظة ميداني تدريب.)  الخاصة االحتياجات ذوي االطفاؿ رياض

 والتطبيقيػػة النظريػة بالمعرفػة  البرنػامج فػي الخاصػة التربيػة معمػػـ تأىيػؿ الػى الميػداني التػدريب مقػرر ييػدؼ-
 مػف خصائصػيـ عمػى والتعػرؼ،  التوحػد طيػؼ اضػطراب ذوي مف لألطفاؿ العممي التدريس عمى تعينو التي
 . الخاصة التربية وبرامج،  الفكرية التربية ومعاىد ومدارس االطفاؿ برياض معيـ  المباشر التفاعؿ خالؿ
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   لممقررات الميداني التدريب مقرر توصيف
 . التوحد طيؼ اضطراب لذوي األطفاؿ خصائص يالحظ-1
 . االنشطة  قاعات  داخؿ التوحد طيؼ اضطراب ذوي االطفاؿ وتقسيمات فئات اىـ يوضح -2
 .   التوحد طيؼ اضطراب ذوي االطفاؿ وتقييـ تشخيص في المدارس داخؿ المستخدمو المقاييس اىـ عمى يطمع-3
 .الفصؿ داخؿ التوحد طيؼ اضطراب ذوي االطفاؿ وتعميـ تدريب في المستخدمة البرامج مشاىدة تنفيذ -4
  االنشطة قاعات داخؿ الخاصة التربية لمعممي المختمفة االدوار عمى التعرؼ  -5
 . التوحد طيؼ اضطراب ذوي مف لالطفاؿ الفردية التدريب وخطط االطفاؿ ممفات عمى االطالع -6
 . بيا المبكر التدخؿ وبرامج الفكرية التربية ومعاىد االطفاؿ رياض في بيا المعموؿ والنظـ الموائح عمى يتعرؼ-7

الظطشاة غٛف انتٕزذ تدريب ميداني  :مقررال

 لمعام الثالث والرابع نألغفبل انتٕزذٍٚٛ 
 سِض وسلُ اٌىىد:

FT115-FT116-FT117-FT118 

 النظريػػػة بالمعرفػػػة  البرنػػػامج فػػػي الخاصػػػة التربيػػػة معمػػػـ تأىيػػػؿ الػػػى الميػػػداني التػػػدريب مقػػػرر ييػػػدؼ       
 الطػػالب وتػػدريب،  التوحػػد طيػػؼ اضػػطراب ذوي مػػف لألطفػػاؿ العممػػي التػػدريس عمػػى تعينػػو التػػي والتطبيقيػػة
 الفرديػػػة التربيويػػػة الخطػػػط واعػػػداد الخاصػػػة التربيػػػة فػػػي والتقيػػػيـ والتشػػػخيص المسػػػح ميػػػارات عمػػػى والطالبػػػات
 . الحالة ودراسة،  السموكية االىداؼ وصياغة العقميو االعاقو ذوي مف لالطفاؿ

 لممقررات الميداني التدريب توصيف
 .  التوحد طيؼ اضطراب لذوي  االنشطة تدريس لطرؽ العممي التطبيؽ-1
 . وفعالية بكفاءة الطفؿ مع وتطبيقيا،  فردية تربويو خطة نموذج اعداد -2
 . تربوي نشاط لكؿ المناسبة التعميمية الوسائؿ اعداد -3
 عمػػى بنػػاء والمياريػػة  والسػػموكية المعرفيػػة االىػػداؼ فيػػو موضػػح التربػػوي النشػػاط لتػػدريس نمػػوذج اعػػداد -4

 . لمطفؿ الفردية التربوية الخطة
 التى الصعوبات مع يتناسب بما االنشطة لقاعة الصفية البيئة وتنظيـ،  فائقة بميارة االنشطة قاعة ادارة -5

 .  التوحد طيؼ اضطراب ذوي االطفاؿ يواجييا
 طيػػػؼ اضػػػطراب ذوي االطفػػػاؿ مػػػع يتناسػػػب بمػػػا االنشػػػطة قاعػػػة فػػػي التػػػدريس   اثنػػػاء التعزيػػػز اسػػػتخداـ -6

 .  التوحد
 .  الدرس نياية في التعميميو  االنشطة التقويـ عمميات اجراء -7
 . التوحد طيؼ اضطراب ذوي االطفاؿ مع السموؾ تعديؿ خطط اجراءات وتنفيذ وضع -8
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 :نزٔ٘ صؼٕثبد انتؼهى يٛذاَٙ تذسٚت يقشس

 نزٔ٘ صؼٕثبد انتؼهى انًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ 
 نهؼبو األٔل ٔانثبَٙ 

 سيض ٔسقى انكٕد:
FT114-FT113-FT112-FT111 

 قاعػػػات بمالحظػػػة المبكػػػرة لمطفولػػػة الخاصػػػة التربيػػػة معمػػـ برنػػػامج فػػػي الطالػػػب يقػػػوـ والثػػػاني االوؿ العػػػاـ فػػي
 ( المنيا محافظة ميداني تدريب.)  الخاصة االحتياجات ذوي االطفاؿ رياض

 والتطبيقيػػة النظريػة بالمعرفػة  البرنػامج فػي الخاصػة التربيػة معمػػـ تأىيػؿ الػى الميػداني التػدريب مقػرر ييػدؼ-
 خػالؿ مػف خصائصػيـ عمػى والتعػرؼ،  الػتعمـ صػعوبات ذوي مػف لألطفػاؿ العممػي التدريس عمى تعينو التي

 . الخاصو التربية وبرامج،   االطفاؿ برياض معيـ  المباشر التفاعؿ
   لممقررات الميداني التدريب مقرر توصيف

 .    التعمـ صعوبات ذوي مف األطفاؿ خصائص يالحظ-1
 . االنشطة  قاعات  داخؿ   التعمـ صعوبات ذوي االطفاؿ وتقسيمات فئات اىـ يوضح -2
 .   التعمـ صعوبات ذوي االطفاؿ وتقييـ تشخيص في المدارس داخؿ المستخدمو المقاييس اىـ عمى يطمع-3
 . الفصؿ داخؿ  التعمـ صعوبات ذوي االطفاؿ وتعميـ تدريب في المستخدمو البرامج مشاىدة تنفيذ -4
  االنشطة قاعات داخؿ الخاصة التربية لمعممي المختمفة االدوار عمى التعرؼ  -5
 .  بالروضة التعمـ صعوبات ذوي مف  االطفاؿ ممفات عمى االطالع -6
 مػف االطفػاؿ السػتقباؿ المخصصة والمدارس االطفاؿ رياض في بيا المعموؿ والنظـ الموائح عمى يتعرؼ-7

 .  االطفاؿ رياض مرحمة في التعمـ صعوبات ذوي
 نزٔ٘ صؼٕثبد انتؼهى انًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ 

 نهؼبو انثبنث ٔانشاثغ
 سِض وسلُ اٌىىد:

FT115-FT116-FT117-FT118 

 النظريػػػة بالمعرفػػػة  البرنػػػامج فػػػي الخاصػػػة التربيػػػة معمػػػـ تأىيػػػؿ الػػػى الميػػػداني التػػػدريب مقػػػرر ييػػػدؼ       
 الطػػػػالب وتػػػػدريب،    الػػػػتعمـ صػػػػعوبات ذوي مػػػػف لألطفػػػػاؿ العممػػػػي التػػػػدريس عمػػػػى تعينػػػػو التػػػػي والتطبيقيػػػػة
 الفرديػػػة التربيويػػػة الخطػػػط واعػػػداد الخاصػػػة التربيػػػة فػػػي والتقيػػػيـ والتشػػػخيص المسػػػح ميػػػارات عمػػػى والطالبػػػات
 . الحالة ودراسة،  السموكية االىداؼ وصياغة   التعمـ صعوبات ذوي مف لالطفاؿ

 لممقررات الميداني التدريب توصيف
 .  التعمـ صعوبات لذوي  االنشطة تدريس لطرؽ العممي التطبيؽ-1
 . وفعالية بكفاءة   التعمـ صعوبات ذوي مف االطفاؿ مع وتطبيقيا،  تربويو خطة نموذج اعداد -2
 . تربوي نشاط لكؿ المناسبة التعميمية الوسائؿ اعداد -3
 عمػػػى بنػػػاء والمياريػػػة  والسػػػموكية المعرفيػػػة االىػػػداؼ فيػػػو موضػػػح التربػػػوي النشػػػاط لتػػػدريس نمػػػوذج اعػػػداد-4

 . لمطفؿ الفردية التربوية الخطة
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 التػى الصػعوبات مػع بمايتناسػب االنشطة لقاعة الصفية البيئة وتنظيـ،  فائقة بميارة االنشطة قاعة ادارة -5
 .  التعمـ صعوبات ذوي االطفاؿ يواجييا

 .  التعمـ صعوبات ذوي االطفاؿ مع يتناسب بما االنشطة قاعة في التدريس   اثناء التعزيز استخداـ -6
 . الدرس نياية في التعميميو  االنشطة التقويـ عمميات اجراء -7
 .  التعمـ صعوبات ذوي االطفاؿ لدى السموؾ تعديؿ ات اجراء تنفيذ و وضع  -8

 اظطشاثبد انتخبغت ٔانتٕاصم:يقشس تذسٚت يٛذاَٙ ألغفبل رٔ٘ 

 اظطشاثبدنزٔ٘ انًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ 
 نهؼبو األٔل ٔانثبَٙٔانتٕاصم  انتخبغت 

 سيض ٔسقى انكٕد:
FT114-FT113-FT112-FT111 

 قاعػػػات بمالحظػػػة المبكػػػرة لمطفولػػػة الخاصػػػة التربيػػػة معمػػـ برنػػػامج فػػػي الطالػػػب يقػػػوـ والثػػػاني االوؿ العػػػاـ فػػي
 ( المنيا محافظة ميداني تدريب.)  الخاصة االحتياجات ذوي االطفاؿ رياض

 والتطبيقيػػة النظريػة بالمعرفػة  البرنػامج فػي الخاصػة التربيػة معمػػـ تأىيػؿ الػى الميػداني التػدريب مقػرر ييػدؼ-
 عمػػى والتعػػرؼ،     التواصػػؿ و التخاطػػب  اضػػطرابات ذوي مػػف لألطفػػاؿ العممػػي التػػدريس عمػػى تعينػػو التػػي

 ومعاىػػد ومػػدارس الفكريػػة التربيػػة ومعاىػػد االطفػػاؿ بريػػاض معيػػـ  المباشػػر التفاعػػؿ خػػالؿ مػػف خصائصػػيـ
 . الخاصو التربية وبرامج المكفوفيف وفصوؿ،   والصـ السمع لضعاؼ االمؿ

   لممقررات الميداني التدريب مقرر توصيف
 .    التواصؿ و التخاطب اضطرابات لذوي األطفاؿ خصائص يالحظ-1
 . االنشطة  قاعات  داخؿ  التواصؿ و التخاطب اضطرابات ذوي االطفاؿ وتقسيمات فئات اىـ يوضح -2
 اضػػػطرابات ذوي االطفػػػاؿ وتقيػػػيـ تشػػػخيص فػػػي المػػػدارس داخػػػؿ المسػػػتخدمو المقػػػاييس اىػػػـ عمػػػى يطمػػػع-3

  .التواصؿ و التخاطب
    التواصػػػؿ و التخاطػػػب اضػػػطرابات ذوي االطفػػػاؿ وتعمػػػيـ تػػػدريب فػػػي المسػػػتخدمو البػػػرامج مشػػػاىدة تنفيػػػذ -4

 . الفصؿبيئة  داخؿ
  االنشطة قاعاتبيئة  داخؿ الخاصة التربية لمعممي المختمفة االدوار عمى التعرؼ  -5
 .    التواصؿ و التخاطب اضطرابات ذوي مف  االطفاؿ ممفات عمى االطالع -6
 ومعاىػػد ومػػدارس الفكريػػة التربيػػة ومعاىػػد االطفػػاؿ بريػػاض فػػي بيػػا المعمػػوؿ والػػنظـ المػػوائح عمػػى يتعػػرؼ-7

 .الخاصو التربية وبرامج المكفوفيف وفصوؿ،   والصـ السمع لضعاؼ االمؿ
 اظطشاثبدنزٔ٘ انًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ 

 نهؼبو انثبنث ٔانشاثغٔانتٕاصم  انتخبغت 
 سِض وسلُ اٌىىد:

FT115-FT116-FT117-FT118 

 النظريػػػة بالمعرفػػػة  البرنػػػامج فػػػي الخاصػػػة التربيػػػة معمػػػـ تأىيػػػؿ الػػػى الميػػػداني التػػػدريب مقػػػرر ييػػػدؼ       
 وتػػدريب،  التواصػػؿ و التخاطػػب اضػػطرابات ذوي مػػف لألطفػػاؿ العممػػي التػػدريس عمػػى تعينػػو التػػي والتطبيقيػػة
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 التربويػػػة الخطػػػط واعػػػداد الخاصػػػة التربيػػة فػػػي والتقيػػػيـ والتشػػػخيص المسػػح ميػػػارات عمػػػى والطالبػػػات الطػػالب
 . الحالة ودراسة،  السموكية االىداؼ وصياغة   التواصؿ و التخاطب اضطرابات ذوي مف لالطفاؿ الفردية

 لممقررات الميداني التدريب توصيف
 .   التواصؿ    التواصؿ و التخاطب اضطرابات لذوي  االنشطة تدريس لطرؽ العممي التطبيؽ-1
 بكفػاءة   التواصػؿ و التخاطػب اضػطرابات ذوي مػف االطفػاؿ مػع وتطبيقيػا،  تربويػو خطػة نموذج اعداد -2

 . وفعالية
       التواصؿ و التخاطب اضطرابات  بذوي تربويخاص نشاط لكؿ المناسبة التعميمية الوسائؿ اعداد -3
 عمػػػى بنػػػاء والمياريػػػة  والسػػػموكية المعرفيػػػة االىػػػداؼ فيػػػو موضػػػح التربػػػوي النشػػػاط لتػػػدريس نمػػػوذج اعػػػداد-4

 . لمطفؿ الفردية التربوية الخطة
 التػى الصػعوبات مػع بمايتناسػب االنشطة لقاعة الصفية البيئة وتنظيـ،  فائقة بميارة االنشطة قاعة ادارة -5

 .  التواصؿ واضطرابات التخاطب صعوبات ذوي االطفاؿ يواجييا
 التخاطػب اضػطرابات ذوي االطفػاؿ مػع يتناسػب بما االنشطة قاعة في التدريس   اثناء التعزيز استخداـ -6
 .    التواصؿ و
 . الدرس نياية في التعميميو  االنشطة التقويـ عمميات اجراء -7
     التواصؿ و التخاطب اضطرابات ذوي االطفاؿ لدى السموؾ تعديؿ ات اجراء تنفيذ و وضع  -8

 يقشس تذسٚت يٛذاَٙ نألغفبل انًْٕٕثٍٛ ٔانًجتكشٍٚ:

  نألغفبلانًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ 
 ٔانثبَٙنهؼبو األٔل ٔانًجتكشٍٚ  انًْٕٕثٍٛ

 سيض ٔسقى انكٕد:
FT114-FT113-FT112-FT111 

 قاعػػػات بمالحظػػػة المبكػػػرة لمطفولػػػة الخاصػػػة التربيػػػة معمػػـ برنػػػامج فػػػي الطالػػػب يقػػػوـ والثػػػاني االوؿ العػػػاـ فػػي
 ( المنيا محافظة ميداني تدريب.)  الخاصة االحتياجات ذوي االطفاؿ رياض

 والتطبيقيػػة النظريػة بالمعرفػة  البرنػامج فػي الخاصػة التربيػة معمػػـ تأىيػؿ الػى الميػداني التػدريب مقػرر ييػدؼ-
 التفاعػػػؿ خػػػالؿ مػػػف خصائصػػػيـ عمػػػى والتعػػػرؼ،  الموىػػػوبيف  لألطفػػػاؿ العممػػػي التػػػدريس عمػػػى تعينػػػو التػػػي

 .  الموىوبيف وبرامج االطفاؿ برياض معيـ  المباشر

   لممقررات الميداني التدريب مقرر توصيف
 .واالبتكار الموىبة ذوي األطفاؿ خصائص يالحظ-1
 . االطفاؿ لدى واالبتكارية الموىبة تقييـ في المدارس داخؿ المستخدمو المقاييس اىـ عمى يطمع-2
 .الفصؿبيئة  داخؿ واالبتكار الموىبة ذوي االطفاؿ وتعميـ تدريب في المستخدمو البرامج مشاىدة تنفيذ -4
 ذوي باالطفػػػاؿ االنشطةالخاصػػػة قاعػػػات داخػػؿ الخاصػػػة التربيػػػة لمعممػػي المختمفػػػة االدوار عمػػػى التعػػرؼ -5

   .واالبتكار الموىبة
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 . الفصؿ داخؿ  واالبتكار الموىبة ذوي مف  االطفاؿ ممفات عمى االطالع -6
 والبػرامج االطفػاؿ بريػاض الموىػوبيف وبرامج االطفاؿ برياض في بيا المعموؿ والنظـ الموائح عمى يتعرؼ-7

 . الخاصة
  نألغفبلانًقشس : تذسٚت يٛذاَٙ 

 نهؼبو انثبنث ٔانشاثغٔانًجتكشٍٚ  انًْٕٕثٍٛ
 سِض وسلُ اٌىىد:

FT115-FT116-FT117-FT118 

 النظريػػػة بالمعرفػػػة  البرنػػػامج فػػػي الخاصػػػة التربيػػػة معمػػػـ تأىيػػػؿ الػػػى الميػػػداني التػػػدريب مقػػػرر ييػػػدؼ       
 الطػػػػالب وتػػػػدريب،    واالبتكػػػػار الموىبػػػػة ذوي مػػػػف لألطفػػػػاؿ العممػػػػي التػػػػدريس عمػػػػى تعينػػػػو التػػػػي والتطبيقيػػػػة
 الموىبػة وتنميػة التػدخؿ بػرامج واعدار الخاصة التربية في والتقييـ والتشخيص المسح ميارات عمى والطالبات

 .  االطفاؿ ليؤالء االبتكارية  القدرات و
 لممقررات الميداني التدريب توصيف

 .       واالبتكار الموىبة ذوي مف لالطفاؿ  االنشطة تدريس لطرؽ العممي التطبيؽ-1
 . وفعالية بكفاءة  االبتكار والقدرات الموىبة ذوي مف االطفاؿ مع وتطبيقيا،  تربويو خطة نموذج اعداد -2
 الموىبػة لتنميػة الرابػع الجيػؿ طفػؿ تقنيات عمى تعتمد تعميمية وسائؿ واستخداـ التكنولوجيا عمى االعتماد -3

        االطفاؿ لدى االبتكارية والقدرات
 عمػػػى بنػػػاء والمياريػػػة  والسػػػموكية المعرفيػػػة االىػػػداؼ فيػػػو موضػػػح التربػػػوي النشػػػاط لتػػػدريس نمػػػوذج اعػػػداد-4

 . االبتكارية ولمقدرات لموىبتو المناسب التدريب برنامج
 الخاصػة القػدرات مع بمايتناسب االنشطة لقاعة الصفية البيئة وتنظيـ،  فائقة بميارة االنشطة قاعة ادارة -5

 .   لمطفؿ االبتكارية الميارات تنمية في ويساىـ ويعزز طفؿ لكؿ
 مػػػع يتناسػػػب بمػػػا االنشػػػطة قاعػػػة فػػػي التػػػدريس   اثنػػػاء  لالبتكػػػار الدافعيػػػة تعػػػزز تػػػدريس طػػػرؽ اسػػػتخدـ -6

 .االطفاؿ ىؤالء وقدرات خصائص
 . الدرس نياية في التعميميو  االنشطة التقويـ عمميات اجراء -7
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تٕصٛفــبد يقـشساد 

 قغى انؼهٕو األعبعٛخ
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  -المستوي الرابع : الفصل الدراسي األول :
 

االلعاب الحركية لمطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب المقرر: 
 وتواصؿ

 BSC 418(I)رمز ورقـ المقرر: 

 
 توصيؼ المقرر

 تخاطب وتواصؿالتعرؼ عمى مفيـو االلعاب الحركية لالطفاؿ ذوى اضطرابات -
 التعرؼ عمى انواع االلعاب الحركية لمطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ-
 التعرؼ عمى طرؽ اداء االلعاب الحركيو لمطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ-
 كيفية معالجة مشكالت الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ باستخداـ االلعاب الحركيو-
 وى اضطرابات تخاطب وتواصؿاىمية االلعاب الحركية لمطفؿ ذ-
 نماذج لبعض االلعاب الحركية اليادفة والمناسبو لمطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ-

 
قصص وحكايات الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب المقرر: 

 وتواصؿ
  BSc 417(I)رمز ورقـ المقرر: 

 
 توصيؼ المقرر

 وتواصؿ التعرؼ عمى مفيوـ قصص وحكايات الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب -
 التعرؼ عمى خصائص االطفاؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ -
 معرفة اىمية قصص وحكايات الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواص -
 معرفة طرؽ تقديـ قصص وحكايات لالطفاؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ -
 التعرؼ عمى انواع قصص وحكايات االطفاؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ -
 االتجاىات الحديثة فى قصص وحكايات االطفاؿ ذوى اضطرابات تواصؿ وتخاطبمعرفة  -
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  -المستوي الرابع : الفصل الدراسي الثاني :
المقرر: مسرح ودراما الطفؿ ذوى اضطرابات 

 تخاطب وتواصؿ
 ( BSC 427(I)) رمز ورقـ المقرر: 

    
 توصيؼ المقرر:

 الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿالتعرؼ عمى مفيـو مسرح ودراما   -
 اىمية مسرح ودراما الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ  -
 اىداؼ مسرح ودراما الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ  -
 انواع مسرح ودراما الطفؿ  -
 استخداـ مسرح ودراما الطفؿ فى معالجة مشكالت االطفاؿ ذوى اضرابات تخاطب وتواصؿ  -
 مسرح ودراما الطفؿ لالطفاؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ طرؽ تقديـ  -
 المسرحيات المناسبو لالطفاؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ  -

 
متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اضطرابات المقرر: 

 تخاطب وتواصؿ 
 ( BSC 428(I)) رمز ورقـ المقرر: 

 توصيؼ المقرر

 وتواصؿمفيـو متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب  -
 اىمية متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ -
 انواع متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ -
 خصائص متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ -
 اعداد نماذج لمتحؼ ومكتبة مناسبة لمطفؿ ذوى اضرابات تخاطب وتواصؿ -
 تخاطب وتواصؿ اىداؼ متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اضطرابات -
 مساىمة متحؼ ومكتبة الطفؿ فى عالج مشكالت االطفاؿ ذوى اضطرابات تخاطب وتواصؿ -
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  -المستوي الرابع : الفصل الدراسي األول :
 

االلعاب الحركية لمطفؿ ذوى الموىبة المقرر: 
 واالبتكار

 ( BSC 418(G)) رمز ورقـ المقرر: 

 
 توصيؼ المقرر

 االلعاب الحركية لالطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكارالتعرؼ عمى مفيـو -
 التعرؼ عمى انواع االلعاب الحركية لمطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار-
 التعرؼ عمى طرؽ اداء االلعاب الحركيو لمطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار-
 كيفية تنمية ميارات الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار  باستخداـ االلعاب الحركيو-
 لعاب الحركية لمطفؿ ذوى الموىبة واالبتكاراىمية اال-
 نماذج لبعض االلعاب الحركية اليادفة والمناسبو لمطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار-

 
قصص وحكايات الطفؿ ذوى الموىبة المقرر: 

 واالبتكار
 ( BSc416(G) رمز ورقـ المقرر: )

 
 توصيؼ المقرر

 التعرؼ عمى مفيوـ قصص وحكايات الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار  
 التعرؼ عمى خصائص االطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -
 معرفة اىمية قصص وحكايات الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -
 معرفة طرؽ تقديـ قصص وحكايات لالطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -
 االطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكار التعرؼ عمى انواع قصص وحكايات  -
 معرفة االتجاىات الحديثة فى قصص وحكايات االطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -
 تنمية الموىبة واالبتكار عف طريؽ القصص والحكايات اليادفة  -
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 -المستوي الرابع : الفصل الدراسي الثانى :
 

   BSC 427(G)رمز ورقـ المقرر:  واالبتكارالمقرر: مسرح ودراما الطفؿ ذوى الموىبة 
 توصيؼ المقرر:

 التعرؼ عمى مفيـو مسرح ودراما الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -
 اىمية مسرح ودراما الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -
 اىداؼ مسرح ودراما الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -
 انواع مسرح ودراما الطفؿ  -
 ودراما الطفؿ فى تنمية وقدرات االطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكاراستخداـ مسرح   -
 طرؽ تقديـ مسرح ودراما الطفؿ لالطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -
 المسرحيات المناسبو لالطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكار  -

 
 ( BSC 428(G)) رمز ورقـ المقرر:  متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكارالمقرر: 

 توصيؼ المقرر

 مفيـو متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار -
 اىمية متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار -
 انواع متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار -
 خصائص متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار -
 اعداد نماذج لمتحؼ ومكتبة مناسبة لمطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار -
 اىداؼ متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار -
 مساىمة متحؼ ومكتبة الطفؿ فى تنمية قدرات وميارات الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار -
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  -المستوي الرابع : الفصل الدراسي األول :
 ( BSC 416(L)) رمز ورقـ المقرر:  قصص وحكايات الطفؿ ذوي صعوبات التعمـالمقرر: 

 
 المقرر توصيؼ

 التعرؼ عمى مفيـو القصة       -
 التعرؼ عمى اىمية القصة لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ.       -
 التعرؼ عمى مقومات القصة.         -
 التعرؼ عمى انواع القصص المناسبة لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ       -
 لتعمـالتعرؼ عمى طرؽ رواية القصة المناسبة لمطفؿ ذوي صعوبات ا       -
 التعرؼ عمى شروط القصة المناسبة لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ.         -

 
 

  -المستوي الرابع : الفصل الدراسي االول :
 

المقرر: االلعاب الحركية لمطفؿ ذوي صعوبات 
 التعمـ

 ( BSC 418(L)) رمز ورقـ المقرر: 

    
 توصيؼ المقرر:

 . التعرؼ عمى مفيـو االلعاب الحركية       -
 التعرؼ عمى انواع االلعاب الحركية المناسبة لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ.       -
 التعرؼ عمى اىمية االلعاب الحركية لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ.       -
 التعرؼ عمى خصائص الطفؿ ذوي صعوبات التعمـ       -
اهمية المعب لمطفل والنظريات المختمفة التى تساعدها عمى تصميم االنشطة  التعرؼ عمى       -

 الحركية المناسبة 
 التعرؼ عمى االنشطة الحركية ودورىا فى تنمية اجيزة جسـ الطفؿ المختمفة       -
 التعرؼ عمى مجموعة مف القصص الحركية اليادفة والمسابقات واالغانى الحركية       -
 عمى طرؽ واساليب تنمية وتطوير المياقة البدنية لمطفؿ التعرؼ       -
 التعرؼ عمى اىـ اىداؼ وسمات التربية الحركية        -
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  -المستوي الرابع : الفصل الدراسي الثانى  :
 

ذوي صعوبات  مسرح ودراما الطفؿالمقرر: 
  التعمـ

 ( BSC 427(L)) رمز ورقـ المقرر: 

 
 توصيؼ المقرر

 عمى مفيـو المسرحية التعرؼ       -
 التعرؼ عمى الفرؽ بيف القصة والمسرحية.       -
 التعرؼ عمى كيفية تحويؿ القصة الى مسرحية.         -
 التعرؼ عمى شروط تقديـ المسرحية المناسبة لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ       -
 التعرؼ عمى اىمية المسرحية لالطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ       -

 
 

  -توي الرابع : الفصل الدراسي الثانى :المس
 

ذوي صعوبات  متحؼ ومكتبة الطفؿالمقرر: 
   التعمـ

 ( BSC 428(L)) رمز ورقـ المقرر: 

 
 توصيؼ المقرر

 متحؼ الطفؿ التعرؼ عمى مفيوـ       -
 التعرؼ عمى مفيـو مكتبة الطفؿ.       -
 التعرؼ عمى شروط المتحؼ المناسب لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ.         -
 التعرؼ عمى شروط المكتبة المناسبة لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ       -
 التعرؼ عمى اىمية المكتبة لالطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ       -
 التعرؼ عمى اىمية المتاحؼ لالطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ       -
 التعرؼ عمى اىـ متاحؼ االطفاؿ عمى مستوى العالـ        -
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 -الفرقة الثالثة: الفصل الدراسي األول: 
 

 ( A( )Bsc317) رمز وكود المقرر:  أدب الطفؿ التوحدي    المقرر: 
 توصيؼ المقرر

 تعريؼ أدب الطفؿ . -
 أشكالو . -
 أىميتو لمطفؿ التوحدي.  -
 خصائص أدب الطفؿ التوحدي.  -
 معايير أدب الطفؿ التوحدي . -
 وسائؿ وأساليب تثقيؼ الطفؿ التوحدي. -
 

  -الفرقة الثالثة  : الفصل الدراسي الثاني :
 

    (Bsc326) (A) رقـ وكود المقرر: الموسيقي وااليقاع لمطفؿ التوحديالمقرر: 
 توصيؼ المقرر:

 تعريؼ معنى الميارة وكيفية تنميتيا عند الطفؿ التوحدي . -
 التي تناولت أىمية الموسيقي عند الطفؿ التوحدي.  النظريات -
 دور الموسيقي في التعرؼ عمى بعض االضطرابات السموكية واالنفعالية. -
 خصائص التذوؽ الموسيقي عند الطفؿ  التوحدي.  -
 دالئؿ اكتساب الميارة الموسيقية عند الطفؿ التوحدي . -
 ضوابط ممارسة التعبير الموسيقي . -
 -المسرح -الرقص والباليو -الموسيقى -عمى إدماج الموسيقي في الفنوف ) التشكيميةالتدريب  -

 السينما لألطفاؿ(
 تطبيقات التعبير الموسيقي   
 التعبير الجسدي مع اإليقاع  -
 الغناء الفردي  -
 الغناء الجماعي  -
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 الفرقة الثالثة: الفصل الدراسي األول 
 

 (L) (Bsc317)رقـ وكود المقرر:  أدب الطفؿ ذوي صعوبات التعمـ   المقرر: 
 توصيؼ المقرر:

 تعريؼ أدب الطفؿ . -
 أشكالو . -
 أىميتو لمطفؿ ذوي صعوبات التعمـ.  -
 خصائص أدب الطفؿ ذوي صعوبات التعمـ. -
 معايير أدب الطفؿ ذوي صعوبات التعمـ. -
 وسائؿ وأساليب تثقيؼ الطفؿ ذوي صعوبات التعمـ. -

 
 

 (D) (Bsc317)رقـ وكود المقرر:  أدب الطفؿ المعاؽ سمعياالمقرر: 
 توصيؼ المقرر:

 تعريؼ أدب الطفؿ . -
 أشكالو . -
 أىميتو لمطفؿ المعاؽ سمعيا.  -
 خصائص أدب الطفؿ المعاؽ سمعيا. -
 معايير أدب الطفؿ المعاؽ سمعيا . -
 وسائؿ وأساليب تقديـ ادب الطفؿ المعاؽ سمعيا. -
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 الثالثة: الفصل الدراسي الثانيالفرقة 
 

 (D) (Bsc326)رقـ وكود المقرر:         الموسيقي وااليقاع لمطفؿ المعاؽ سمعيا   المقرر:
 توصيؼ المقرر:

 .المعاؽ سمعيا   تعريؼ معنى الميارة وكيفية تنميتيا عند الطفؿ -
 .المعاؽ سمعيا  التي تناولت أىمية الموسيقي عند الطفؿ   النظريات -
 الموسيقي في التعرؼ عمى بعض االضطرابات السموكية واالنفعالية. دور -
 . المعاؽ سمعيا خصائص التذوؽ الموسيقي عند الطفؿ  -
 .لمعاؽ سمعيا  دالئؿ اكتساب الميارة الموسيقية عند  الطفال -
 ضوابط ممارسة التعبير الموسيقي . -
 -المسرح -الرقص والباليو -الموسيقى -التدريب عمى إدماج الموسيقي في الفنوف ) التشكيمية -

 السينما لألطفاؿ(
 تطبيقات التعبير الموسيقي : -
 التعبير الجسدي مع اإليقاع  -
 الغناء الفردي  -
 الغناء الجماعي  -
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  -الفرقة األولي : الفصل الدراسي األول :
) رمز وكود المقرر:  فف الكتابة لمطفؿ ذوي االحتياجات الخاصةالمقرر: 

BSC 117 ) 
 توصيؼ المقرر

 التعريؼ بخصائص األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة .         -
 ذوي االحتياجات الخاصة .التعريؼ بقواعد الكتابة اإلبداعية األدبية لألطفاؿ        -
 . ذوي االحتياجات الخاصةالتعريؼ بخصائص الكتابة في األشكاؿ األدبية المختمفة لألطفاؿ        -

 ذوي االحتياجات الخاصة .الكتابة لألطفاؿ   التعرؼ عمى أىـ االتجاىات الحديثة عالميا في    -    
 . ذوي االحتياجات الخاصة االستماع والتحدث لألطفاؿ   ميارات     -
 ذوي االحتياجات الخاصة .ميارات القراءة وأنواعيا لألطفاؿ       -
 ذوي االحتياجات الخاصة .ؿ ميارات الكتابة وأنواعيا لألطفا     -

  -الفرقة األولي : الفصل الدراسي الثاني :
المقرر: الميارات األساسية في التربية الموسيقية لمطفؿ ذوي االحتياجات 

 الخاصة 
 رمز وكود المقرر:

  (BSC 126 )    
 توصيؼ المقرر:

 االحتياجات الخاصة .تعريؼ معنى الميارة وكيفية تنميتيا عند األطفاؿ ذوي        -
 التي تناولت أىمية الموسيقي عند األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة.  النظريات       -
 دور الموسيقي في التعرؼ عمى بعض االضطرابات السموكية واالنفعالية.       -
 خصائص التذوؽ الموسيقي عند الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة..       -
 الميارة الموسيقية عند الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة. دالئؿ اكتساب       -
 ضوابط ممارسة التعبير الموسيقي  .       -
السينما  -المسرح -الرقص والباليو -التدريب عمى إدماج الموسيقي في الفنوف ) التشكيمية        -

 لألطفاؿ(
 -تطبيقات التعبير الموسيقي :       -
 التعبير الجسدي مع اإليقاع        -
 الغناء الفردي  -
 الغناء الجماعي  -
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رمز وكود المقرر:  أمراض وتمريض األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة المقرر: 
 (BSC 127 ) 

 توصيؼ المقرر:
سعافيـ . -  معني تمريض األطفاؿ وا 
التعرؼ عمي طبيعػة األطفػاؿ ذوي االحتياجػات الخاصػة ومػا يعػانوا منػو لتسػييؿ التعامػؿ معيػـ  -

 والحفاظ عمي سالمتيـ . 
-  
األمراض المعدية التي يعاني منيا األطفاؿ ، ومفيـو التربية الصحية السميمة لمطفؿ مف خالؿ  -

 العادات الصحية الحميدة .
 فؿ )  بيتو والروضة ( .مفيـو صحة البيئة مف خالؿ نظافة بيئة الط -
األسػػاليب المختمفػػة فػػي اإلسػػعافات األوليػػة لكػػؿ مػػف ) األجسػػاـ الغريبػػة التػػي  يبتمعيػػا الطفػػؿ ،  -

الجػػػػروح ، الرضػػػػوض ، الكسػػػػور ، الحػػػػروؽ ، إصػػػػابات الػػػػرأس ، العػػػػض ، المسػػػػع ، المػػػػدغ ، 
 وضربة الشمس والتسمـ بالسوائؿ .

 

  -الفرقة الثانية : الفصل الدراسي األول :
 رمز وكود المقرر:  اإلسعافات األولية وصحة الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة المقرر: 

 (BSC 216 ) 
 توصيؼ المقرر:

 معني اإلسعافات األولية واألساليب المختمفة في اإلسعافات األولية .  -      
 السيئة ، نظافة الجمد والجسـ والشعر .  \التربية الصحية لمطفؿ : العادات الصحية الحميدة  -
صػحة البيئػػة : نظافػة بيئػػة الطفػؿ والبيػػت والروضػػة ، نظافػة األطعمػػة  و األشػربة ومنػػع تموثيػػا  -

 ووصوؿ الحشرات إلييا .
، وكيفيػػػة إسػػػعاؼ أو يضػػػعونيا فػػػي فتحػػػات الجسػػػـ  األجسػػػاـ الغريبػػػة التػػػي يبتمعيػػػا األطفػػػاؿ  -

  أصحاب ىذه الحاالت . 
 الجروح ، النزيؼ ، الحروؽ ، أسبابيا وكيفية إسعاؼ ىذه الحاالت .  -
 .لحاالتاذه ى سعاؼإ كيفيةًالرضوض والكسور ، إصابات الرأس ، أسبابيا،  -
 لحاالت .اذه ى سعاؼإ كيفيةًالعض ، المدغ ، االختناؽ والتنفس الصناعي  -

  :بالسوائؿ التسمـ  -
 الجاز ، منظفات كيماوية ، مبيدات حشرية ، واإلسعافات األولية ليذه الحاالت .  -
 لحاالت .اذه ى سعاؼإ كيفيةًالدوخة واإلغماء والصرع : أسبابيا ، أعراضيا ،  -
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 رمز وكود المقرر: المقرر:الميارات األساسية لمتربية الحركية لمطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة 
  (BSC 217 ) 

 المقرر: توصيؼ
 تعريفات التربية الرياضية والتربية الحركية . -
 المياقة البدنية ومكوناتيا . -
األوضاع األساسية والمشتقة والنداء واالصػطالحات وكتابػة التمػريف لألطفػاؿ ذوي االحتياجػات  -

 الخاصة. 
 التمرينات البنائية الحرة باستخداـ األدوات المناسبة لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة . -
 األلعاب الصغيرة والمسابقات المناسبة لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة . -
القواـ الجيد والتمرينات التي تحافظ عمػي قػواـ الطفػؿ  ذوي االحتياجػات الخاصػة وعالقػة القػواـ  -

 بالصحة العامة .
 

 -الفرقة الثانية : الفصل الدراسي الثاني : 
 رمز وكود المقرر: قراءات في المغة األجنبية لمطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة المقرر: 

  (BSC 225 ) 
 توصيؼ المقرر:

 التدريب عمى القراءات بالمغة األجنبية        -
 التدريب عمى اختيار االقتباسات المناسبة       -
 التدريب عمى ترجمة االقتباسات        -
 ميارات القراءة والكتابة والتحدث لألطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة       -

 رمز وكود المقرر: أغاني وأناشيد األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة  المقرر: 
  (BSC 226 ) 

 توصيؼ المقرر:
 المعايير التي يجب توافرىا في أغاني وأناشيد الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة  -
 واألناشيد .أنواع األغاني  -
 خصائص أغنية الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة . -
 األغنية ومراحؿ نمو الطفؿ  -
 قيمة األغنية ووظيفتيا في حياة الطفؿ ذوي االحتياجات الخاصة . -
 الشروط النفسية والتربوية الغاني وأناشيد األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة . -
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  -الفرقة الثالثة : ) اإلعاقة العقمية ( الفصل الدراسي األول :
 M (BSC 316 )) )رمز وكود المقرر:  أدب الطفؿ المعاؽ عقميا   المقرر:

 
 توصيؼ المقرر

 التعريؼ بأدب الطفؿ كجنس أدبي . -
 التعريؼ بأىمية األدب في تنشئة الطفؿ المعاؽ عقميا . -
 الطفؿ .التعرؼ عمي أشكاؿ وأنواع أدب  -
 تحديد خصائص كؿ شكؿ لمطفؿ المعاؽ عقميا . -
 توظيؼ أشكاؿ أدب األطفاؿ في برامج تعديؿ السموؾ لألطفاؿ المعاقيف عقميا . -
 تعديؿ السموؾ ( .  –التعميـ  –استخداـ أشكاؿ أدب األطفاؿ في ) التربية  -
 قيف عقميا . التدريب عمي تحميؿ ونقد أدب األطفاؿ الختيار المناسب منو لألطفاؿ المعا -

 

  -الفرقة الثالثة : ) اإلعاقة العقمية ( الفصل الدراسي الثاني  :
 M  (BSC 326 )) ) رمز وكود المقرر: الموسيقي واإليقاع لمطفؿ المعاؽ عقميا المقرر: 

 
 توصيؼ المقرر

 مفيـو الموسيقي وعالقتيا بالتربية وأىداؼ التربية الموسيقية في الطفولة . -
 الموسيقي " اإليقاع والنغـ " .أساسيات  -
مالؤىا بما يتناسب مع الطفؿ المعاؽ عقميا . -  قراءة وأداء تماريف إيقاعية وصولفائية وا 
 عالمات التحويؿ والساللـ الموسيقية . -
 األنشطة والميارات الموسيقية التي تناسب الطفؿ المعاؽ عقميا " الغناء واالستماع "  -
 بالسرعة والتعبير والممس .المصطمحات الموسيقية الخاصة  -
 العزؼ عمي آالت الباند اإليقاعية وتوزيعيا عمي الحاف بسيطة .  -
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  -الفرقة الثالثة : ) اإلعاقة البصرية ( الفصل الدراسي األول  :
  رمز وكود المقرر: أدب الطفؿ المعاؽ بصريا المقرر: 

(B)  (BSC 317 ) 
 توصيؼ المقرر

 كجنس أدبي .التعريؼ بأدب الطفؿ  -
 التعريؼ بأىمية األدب في تنشئة الطفؿ المعاؽ بصريا . -
 تحديد أشكاؿ وأنواع األدب المقدـ لمطفؿ المعاؽ بصريا . -
 التدريب عمي تحديد خصائص كؿ شكؿ مف أشكاؿ األدب المقدـ لمطفؿ المعاؽ بصريا . -
 معاؽ بصريا . الشروط الواجب توافرىا في الرسائؿ االتصالية المنبية إلدراؾ الطفؿ ال -
 العوامؿ المعوقة لمرسالة االتصالية المقدمة لمطفؿ المعاؽ بصريا .  -
التدريب عمي توظيؼ أشكاؿ أدب األطفاؿ في برامج التأىيؿ والتدريب التعميمي لألطفاؿ  -

 المعاقيف بصريا .
 تعديؿ السموؾ ( . –التعميـ  –التدريب عمي استخداـ أشكاؿ أدب األطفاؿ في ) التربية  -
 تدريب عمي تحميؿ ونقد أدب األطفاؿ الختيار المناسب منو لألطفاؿ المعاقيف بصريا .ال -
 تحديد شروط البرامج اإلذاعية المقدمة لمطفؿ المعاؽ بصريا .  -

 
 

 -الفرقة الثالثة : ) اإلعاقة البصرية ( الفصل الدراسي الثاني  :
 

  المقرر: رمز وكود الموسيقي واإليقاع لمطفؿ المعاؽ بصريا المقرر: 
( (B  (BSC 326 ) 

 توصيؼ المقرر
التػػػدريب عمػػػي اسػػػتخداـ أعضػػػاء الجسػػػـ فػػػي ابتكػػػار نمػػػاذج وتطبيقػػػات إيقاعيػػػة لمطفػػػؿ المعػػػاؽ  -

 بصريا .
 األنشطة والميارات الموسيقية التي تناسب الطفؿ المعاؽ بصريا . -
 . المصطمحات الموسيقية الخاصة بالسرعة والتعبير والممس لمطفؿ المعاؽ بصريا -
التػػػدريب عمػػػي الطػػػرؽ الحديثػػػة فػػػي تػػػدريس التربيػػػة الموسػػػيقية المناسػػػبة لمطفػػػؿ المعػػػاؽ بصػػػريا  -

 كاأللعاب الموسيقية .
 إعداد نماذج مف األلعاب الموسيقية لمطفؿ المعاؽ بصريا . -
ابتكػػار العػػاب موسػػيقية مناسػػبة لمطفػػؿ المعػػاؽ بصػػريا تخػػدـ أىػػداؼ تربويػػة أو تعميميػػة وعػػزؼ  -

 األلحاف المصاحبة ليا . 
 التدريب عمي أنواع الميارات الموسيقية المقدمة لمطفؿ المعاؽ بصريا . -
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 الفرقة: الرابعة / الفصل الدراسى األول
اسـ المقرر: قصص وحكايات الطفؿ ذوى اإلعاقة 

 العقمية
 Bsc 416( M.)رمز وكود المقرر: )

 

 توصيؼ المقرر:
 ػ التعرؼ عمى مفيـو قصص وحكايات الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 ػ التعرؼ عمى مفيـو خصائص الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ػ أىداؼ قصص وحكايات الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 العقمية. ػ أشكاؿ وأنواع قصص وحكايات الطفؿ ذوى اإلعاقة

 ػ عناصر ومقومات قصص وحكايات الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ػ خصائص القصص والحكايات المقدمة لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 ػ توظيؼ قصص وحكايات الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية فى الجانب التربوى التعميمى.
 ذوى اإلعاقة ػ نماذج مف قصص وحكايات الطفؿ التربوية اليادفة المناسبة لطفؿ

 العقمية.
 ػ المشكالت التى تواجو الراوى عند تقديـ القصص والحكايات لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية, وكيفية

 مواجيتيا.
 ػ طرؽ تقديـ قصص وحكايات األطفاؿ لمطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 العقمية.ػ اإلتجاىات الحديثة فى طرؽ تقديـ ورواية قصص وحكايات األطفاؿ لطفؿ ذوى اإلعاقة 
 

 

 الفرقة: الرابعة / الفصل الدراسى األول.
اسـ المقرر: األلعاب الحركية لمطفؿ ذوى اإلعاقة 

 العقمية
 Bsc 418 (M.)رمز وكود المقرر: )

 

 توصيؼ المقرر:
 ػ التعريؼ بمفيـو األلعاب الحركية لمطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 العقمية.ػ التعرؼ عمى مفيـو الطفؿ ذوى اإلعاقة 
 ػ خصائص وسمات الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 ػ أىداؼ األلعاب الحركية لمطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ػ أشكاؿ وأنواع األلعاب الحركية المناسبة لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 ػ شروط ومواصفات األلعاب الحركية المناسبة لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ستخدمة فى األلعاب الحركية المناسبة لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.ػ الوسائؿ واألدوات الم

 ػشروط البيئة المكانية المناسبة لممارسة األلعاب الحركية لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ػ نماذج تربوية مف األلعاب الحركية المناسبة لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 المقدمة لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.ػ االتجاىات التربوية الحديثة لأللعاب الحركية 
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 الفرقة: الرابعة / الفصل الدراسى الثانى

اسـ المقرر: مسرح ودراما الطفؿ ذوى اإلعاقة 
 العقمية.

 (.M Bsc 427)رمز وكود المقرر: )

 

 توصيؼ المقرر:
 ػ التعريؼ بالمفاىيـ الخاصة بمسرح طفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.ػ التعرؼ عمى مفيـو 
 ػ أىداؼ مسرح ودراما الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 ػ أىمية المسرح ودوره فى بناء شخصية الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ػ أشكاؿ وأنواع مسرح ودراما الطفؿ المناسبة لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 مية.ػ عناصر ومقومات العمؿ المسرحى لمطفؿ ذوى اإلعاقة العق
 ػ سمات العمؿ المسرحى الجيد المقدـ لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 ػ شكؿ المسرح المعاصر ووظيفتو وأدواره ووسماتو.
 ػ كيفية توظيؼ المسرح فى الجانب التربوى التعميمى لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 العقمية.ػ نماذج تربوية مناسبة مف مسرحيات وأعماؿ درامية مناسبة لطفؿ ذوى اإلعاقة 

 

 الفرقة : الرابعة / الفصل الدراسى الثانى.
اسـ المقرر: متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اإلعاقة 

 العقمية.
 (.M Bsc 428)رمز وكود المقرر: )

 

 توصيؼ المقرر:
 التعريؼ بالمفاىيـ الخاصة بمتحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 العقمية .ػ التعرؼ عمى مفيـو الطفؿ ذوى اإلعاقة 
 ػ التعرؼ عمى خصائص الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ػ أىداؼ متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 ػ سمات وصفات متحؼ ومكتبة الطفؿ المناسبيف  لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 (.ػ الفرؽ بيف متحؼ ومكتبة الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية مف حيث ) المفيـو ػ المقومات ػ الشكؿ

 ػ دور متحؼ ومكتبة الطفؿ فى بناء شخصية الطفؿ وخاصة الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ػ  مكتبة الطفؿ اإللكترونية المناسبة لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.

 ػ المتحؼ اإلفتراضى لمطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية.
 ػ كيفية توظيؼ متحؼ ومكتبة الطفؿ فى تربية الطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية .

ػ نماذج ألشكاؿ متحؼ ومكتبة الطفؿ المناسبيف  لطفؿ ذوى اإلعاقة العقمية عمى المستوى المحمى 
 والعالمى.
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 الفرقة: الرابعة / الفصل الدراسى األول
 BSC 418( D)رمز وكود المقرر: ) اسـ المقرر: األلعاب الحركية لمطفؿ المعاؽ سمعياً 

 
 توصيؼ المقرر:
 األلعاب الحركية لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.ػ التعريؼ بمفيـو 

 ػ التعرؼ عمى مفيوـ الطفؿ المعاؽ سمعيًا.
 ػ خصائص وسمات الطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 ػ أىداؼ األلعاب الحركية لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.
 ػ أىمية األلعاب الحركية التربوية لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 سمعيًا. ػ أنواع األلعاب الحركية المناسبة لمطفؿ المعاؽ
 ػ شروط ومواصفات األلعاب الحركية المناسبة لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 ػ الوسائؿ واألدوات المستخدمة فى األلعاب الحركية المناسبة لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.
 ػ نماذج تربوية مف األلعاب الحركية المناسبة لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 ة المقدمة لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.ػ االتجاىات التربوية الحديثة لأللعاب الحركي
  والمغوية. ػ معايير تصميـ األلعاب الحركية متضمنة القيـ التربوية والقيـ الجمالية والقيـ البيئية

 

 

 لفرقة: الرابعة / الفصل الدراسى الثانى
 BSC 427( D)رمز وكود المقرر: ) اسـ المقرر: مسرح ودراما الطفؿ المعاؽ سمعياً 

 

 توصيؼ المقرر:
 ػ التعريؼ بالمفاىيـ الخاصة بمسرح الطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 ػ التعرؼ عمى مفيوـ الطفؿ المعاؽ سمعيًا.
 ػ أىداؼ مسرح ودراما الطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 ػ أىمية المسرح ودوره فى بناء شخصية الطفؿ المعاؽ سمعيًا.
 ػ أنواع مسرح ودراما الطفؿ المناسبة لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 لعمؿ المسرحى الجيد المقدـ لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.ػ سمات ا
 ػ عناصر ومقومات العمؿ المسرحى لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 ػ شكؿ المسرح المعاصر ووظيفتو وأدواره ووسماتو.
 ػ كيفية توظيؼ المسرح فى الجانب التربوى التعميمى لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 مية مناسبة لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.ػ نماذج تربوية مناسبة مف مسرحيات وأعماؿ درا
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 الفرقة:الرابعة / الفصل الدراسى الثانى
 Bsc 428 (D)رمز وكود المقرر: ) اسـ المقرر: متحؼ ومكتبة الطفؿ المعاؽ سمعياً 

 

 توصيؼ المقرر:
 ػ التعريؼ بالمفاىيـ الخاصة بمتحؼ ومكتبة الطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 سمعيًا .ػ التعرؼ عمى مفيـو الطفؿ المعاؽ 
 ػ التعرؼ عمى خصائص الطفؿ المعاؽ سمعيًا.
 ػ أىداؼ متحؼ ومكتبة الطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 ػ سمات وصفات متحؼ ومكتبة الطفؿ المناسبيف  لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.
 ػ الفرؽ بيف متحؼ ومكتبة الطفؿ المعاؽ سمعيًا مف حيث ) المفيوـ ػ المقومات ػ الشكؿ(.

 فؿ فى بناء شخصية الطفؿ المعاؽ سمعيًا.ػ دور متحؼ ومكتبة الط
 ػ  مكتبة الطفؿ اإللكترونية المناسبة لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.

 ػ المتحؼ اإلفتراضى لمطفؿ المعاؽ سمعيًا.
 ػ كيفية توظيؼ متحؼ ومكتبة الطفؿ فى تربية الطفؿ المعاؽ سمعيًا .

 معيًا عمى المستوى المحمى والعالمى.ػ نماذج ألشكاؿ متحؼ ومكتبة الطفؿ المناسبيف  لمطفؿ المعاؽ س
 

 الفرقة: الرابعة / الفصل الدراسى األول.
 Bsc 418 (A.)رمز وكود المقرر: ) اسـ المقرر: األلعاب الحركية لمطفؿ التوحدي 

 

 توصيؼ المقرر:
 ػ التعريؼ بمفيـو األلعاب الحركية لمطفؿ التوحدي.

 ػ التعرؼ عمى مفيـو لمطفؿ التوحدي
 وسمات الطفؿ لمطفؿ التوحديػ خصائص 

 ػ أىداؼ األلعاب الحركية لمطفؿ التوحدي.
 ػ أشكاؿ وأنواع األلعاب الحركية المناسبة لمطفؿ التوحدي

 ػ شروط ومواصفات األلعاب الحركية المناسبة لمطفؿ التوحدي
 ػ شروط البيئة المكانية المناسبة لممارسة األلعاب الحركية لمطفؿ التوحدي

 ية مف األلعاب الحركية المناسبة لمطفؿ التوحديػ نماذج تربو 
 ػ االتجاىات التربوية الحديثة لأللعاب الحركية المقدمة لمطفؿ التوحدي
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 توصيفات ذوى االحتياجات الخاصة
انًقشس: انًٓبساد األعبعٛخ فٗ انتشثٛخ انفُٛخ نألغفبل رٖٔ االزتٛبخبد 

 انخبصخ

 سيض ٔسقى انكٕد:

 Bsc 116(M) 

 يٕظٕػبد انًقشس:

دٔس  –أًْٛخ انتشثٛخ انفُٛخ نألغفبل رٖٔ االزتٛبخبد انخبصخ  –يفٕٓو انتشثٛخ انفُٛخ  –يفٕٓو انفٍ 

انتدٓٛضاد انًكبَٛخ انالصيخ نتُفٛز ثشايح  –انتشثٛخ انفُٛخ فٗ سػبٚخ األغفبل رٖٔ االزتٛبخبد انخبصخ 

 .طبد األغفبل رٖٔ االزتٛبخبد انخبصختخطٛ –انتشثٛخ انفُٛخ نألغفبل رٖٔ االزتٛبخبد انخبصخ 

 ـ انتؼشف ػهٙ ػُبصش انتصًٛى: انُقطخ ـ انخػ ـ انهٌٕ ـ انًهًظ ـ انشكم ـ األسظٛخ.

ـ انتذسة ػهٙ ثؼط ػُبصش انتصًٛى اندٛذ ٔسثطٓب ثبنؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ يثبل انخػ: ٔخٕدِ ثبنطجٛؼخ 

 ٔسثطّ ثبنسٕٛاَبد يثال.

 –اٜثبس ػهٗ انٕسق  –انًشآح انتخطٛطٛخ  –انهفخ  –انُقطخ  –د االيتذا –انخػ  –انشعٕو انسشكٛخ 

ثُبء  –عٛبج انغطر انًٕخت نهشكم  -تشفٛش تؼهًٛبد األشكبل –أثؼبد سعى انذٔائش  –دُٚبيٛكٛخ انسشكخ 

 انًثهث. –تسغٍٛ انشكم  –انقطؼخ انًشثؼخ 

 رمز ورقم الكود:  المقرر: التعبير الفنى لمطفل المعاق عقميا
Bsc 317(M) 

 موضوعات المقرر:
دراسات التعبير الفنى  –المقصود بالتعبير الفنى لمطفل المعاق عقميا  –ماىية التعبير الفنى لألطفال 

التعبير الفنى والمستوى  –خصائص التعبير الفنى لطفل الروضة المعاق عقميا  –لمطفل المعاق عقميا 
 –التعبير الفنى واالتصال بالطفل المعاق عقميا  –رسوم الطفل المعاق عقميا  –الثقافى االجتماعى 

تحميل نماذج من رسوم  –وجيات النظر السيكولوجية التى تناولت التعبير الفنى لمطفل المعاق عقميا 
ـ العالقة بين الخامة ونوعية التعبير في الفن ومدي  ميا جماليا وفنيا، تربويا ونفسياالطفل المعاق عق

 عنو. ارتباطيا بالموضوع المعبر
 رمز ورقم الكود: المقرر: الفنون التشكيمية لمطفل المعاق عقميا

 Bsc 327(M) 
 موضوعات المقرر:

مجاالت  –طرق التشكيل الفنى لمطفل المعاق عقميا  –الخامات التشكيمية المناسبة لمطفل المعاق عقميا 
 –سبة لمطفل المعاق عقميا أدوات التشكيل المنا –الفنون التشكيمية المناسبة لمطفل المعاق عقميا 

عالقة الفنون  –أسس واساليب االستخدام اآلمن ألدوات وخامات التشكيل لمطفل المعاق عقميا 
تدريب وتنمية حواس الطفل المعاق عقميا لممارسة  –التشكيمية البدائية بفنون األطفال التشكيمية 

 الفنون التشكيمية.
نيف الخامات وكيفية الحصول عمييا، دور الخامة في التعرف عمي ما ىية الخامة والتعرف عمي تص

 التعبير الفني لدي الطفل المعاق. 
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 رمز ورقم الكود: المقرر: األنشطة الفنية لمطفل المعاق عقميا
 Bsc 417(M) 

 موضوعات المقرر:
 – أىمية ممارسة األنشطة الفنية لمطفل المعاق عقميا -أنواع األنشطة الفنية لمطفل المعاق عقميا 

تصنيف الخامات البيئية والخامات المستيمكة  –التدريب عمى استخدام األلوان وتقنيات مزجيا 
أىم الخامات الطبيعية التى يمكن توظيفيا فى األنشطة  -واالحساس بالعالقة بين بعضيا البعض 

توظيفيا فى أماكن توافر الخامات البيئية والخامات المستيمكة وكيفية  –الفنية لمطفل المعاق عقميا 
الميارات والتقنيات الالزمة لمعمل بالخامات البيئية والخامات  –األنشطة الفنية لمطفل المعاق عقميا 
التشكيل  –أعمال الطباعة التشكيمية مع الطفل المعاق عقميا  –المستيمكة مع الطفل المعاق عقميا 

 المجسم لمطفل المعاق عقميا.
 رمز ورقم الكود:  عاق بصرياالمقرر: التعبير الفنى لمطفل الم-

Bsc 317(B) 
 موضوعات المقرر:

دراسات التعبير الفنى  –المقصود بالتعبير الفنى لمطفل المعاق بصريا  –ماىية التعبير الفنى لألطفال 
التعبير الفنى والمستوى  –خصائص التعبير الفنى لطفل الروضة المعاق بصريا  –لمطفل المعاق بصريا 

 –التعبير الفنى واالتصال بالطفل المعاق بصريا  –رسوم الطفل المعاق بصريا  –االجتماعى الثقافى 
تحميل نماذج من رسوم  –وجيات النظر السيكولوجية التى تناولت التعبير الفنى لمطفل المعاق بصريا 

 الطفل المعاق بصريا جماليا وفنيا، تربويا ونفسيا.
 

 رمز ورقم الكود: لمعاق بصرياالمقرر: الفنون التشكيمية لمطفل ا
 Bsc 327(B) 

 موضوعات المقرر:
 –طرق التشكيل الفنى لمطفل المعاق بصريا  –الخامات التشكيمية المناسبة لمطفل المعاق بصريا 

أدوات التشكيل المناسبة لمطفل المعاق  –مجاالت الفنون التشكيمية المناسبة لمطفل المعاق بصريا 
عالقة  –ستخدام اآلمن ألدوات وخامات التشكيل لمطفل المعاق بصريا أسس واساليب اال –بصريا 

تدريب وتنمية حواس الطفل المعاق بصريا  –الفنون التشكيمية البدائية بفنون األطفال التشكيمية 
 لممارسة الفنون التشكيمية.
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 رمز ورقم الكود: المقرر: األنشطة الفنية لمطفل المعاق بصريا
 Bsc 417(B) 

 موضوعات المقرر:
 –أىمية ممارسة األنشطة الفنية لمطفل المعاق بصريا  -أنواع األنشطة الفنية لمطفل المعاق بصريا 

تصنيف الخامات البيئية  –التدريب عمى التموين باستخدام تقنيات واساليب تناسب الطفل المعاق بصريا 
ىم الخامات الطبيعية التى يمكن أ -والخامات المستيمكة واالحساس بالعالقة بين بعضيا البعض 

أماكن توافر الخامات البيئية والخامات المستيمكة  –توظيفيا فى األنشطة الفنية لمطفل المعاق بصريا 
الميارات والتقنيات الالزمة لمعمل بالخامات  –وكيفية توظيفيا فى األنشطة الفنية لمطفل المعاق بصريا 

أعمال الطباعة التشكيمية مع الطفل المعاق  –المعاق بصريا البيئية والخامات المستيمكة مع الطفل 
 التشكيل المجسم لمطفل المعاق بصريا. –بصريا 

 رمز ورقم الكود: المقرر: التعبير الفنى لمطفل المعاق  سمعيا
 Bsc 317(D) 

 موضوعات المقرر:
دراسات التعبير الفنى  –سمعيا المقصود بالتعبير الفنى لمطفل المعاق   –ماىية التعبير الفنى لألطفال 

التعبير الفنى  –خصائص التعبير الفنى لطفل الروضة المعاق  سمعيا  –لمطفل المعاق  سمعيا 
التعبير الفنى واالتصال بالطفل المعاق   –رسوم الطفل المعاق  سمعيا  –والمستوى الثقافى االجتماعى 

تحميل نماذج  –ير الفنى لمطفل المعاق  سمعيا وجيات النظر السيكولوجية التى تناولت التعب –سمعيا 
 من رسوم الطفل المعاق  سمعيا جماليا وفنيا، تربويا ونفسيا.

 

 رمز ورقم الكود: المقرر: الفنون التشكيمية لمطفل المعاق  سمعيا
 Bsc 327(D) 

 موضوعات المقرر:
 –نى لمطفل المعاق  سمعيا طرق التشكيل الف –الخامات التشكيمية المناسبة لمطفل المعاق  سمعيا 

أدوات التشكيل المناسبة لمطفل المعاق   –مجاالت الفنون التشكيمية المناسبة لمطفل المعاق  سمعيا 
عالقة  –أسس واساليب االستخدام اآلمن ألدوات وخامات التشكيل لمطفل المعاق  سمعيا  –سمعيا 

دريب وتنمية حواس الطفل المعاق  سمعيا ت –الفنون التشكيمية البدائية بفنون األطفال التشكيمية 
 لممارسة الفنون التشكيمية.

 رمز ورقم الكود: المقرر: األنشطة الفنية لمطفل المعاق  سمعيا
 Bsc 417(D) 

 موضوعات المقرر:
 –أىمية ممارسة األنشطة الفنية لمطفل المعاق  سمعيا  -أنواع األنشطة الفنية لمطفل المعاق  سمعيا 

تصنيف الخامات البيئية والخامات المستيمكة  –التدريب عمى استخدام األلوان وتقنيات مزجيا 
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األنشطة أىم الخامات الطبيعية التى يمكن توظيفيا فى  -واالحساس بالعالقة بين بعضيا البعض 
أماكن توافر الخامات البيئية والخامات المستيمكة وكيفية توظيفيا فى  –الفنية لمطفل المعاق  سمعيا 

الميارات والتقنيات الالزمة لمعمل بالخامات البيئية والخامات  –األنشطة الفنية لمطفل المعاق  سمعيا 
التشكيل  –مع الطفل المعاق  سمعيا  أعمال الطباعة التشكيمية –المستيمكة مع الطفل المعاق  سمعيا 

 المجسم لمطفل المعاق  سمعيا.
 رمز ورقم الكود:  المقرر: التعبير الفنى لمطفل ذو صعوبات التعمم

Bsc 317(L) 
 موضوعات المقرر:

دراسات التعبير  –المقصود بالتعبير الفنى لمطفل  ذو صعوبات التعمم  –ماىية التعبير الفنى لألطفال 
التعبير  –خصائص التعبير الفنى لطفل الروضة ذو صعوبات التعمم  –لمطفل ذو صعوبات التعمم الفنى 

التعبير الفنى واالتصال  –رسوم الطفل ذو صعوبات التعمم  –الفنى والمستوى الثقافى االجتماعى 
صعوبات  وجيات النظر السيكولوجية التى تناولت التعبير الفنى لمطفل ذو –بالطفل ذو صعوبات التعمم 

 تحميل نماذج من رسوم الطفل ذو صعوبات التعمم جماليا وفنيا، تربويا ونفسيا. –التعمم 
 

 رمز ورقم الكود: المقرر: الفنون التشكيمية لمطفل ذو صعوبات التعمم
 Bsc 327(L) 

 موضوعات المقرر:
لمطفل ذو صعوبات التعمم طرق التشكيل الفنى  –الخامات التشكيمية المناسبة لمطفل ذو صعوبات التعمم 

أدوات التشكيل المناسبة لمطفل ذو  –مجاالت الفنون التشكيمية المناسبة لمطفل ذو صعوبات التعمم  –
أسس واساليب االستخدام اآلمن ألدوات وخامات التشكيل لمطفل ذو صعوبات التعمم  –صعوبات التعمم 

تدريب وتنمية حواس الطفل ذو  –كيمية عالقة الفنون التشكيمية البدائية بفنون األطفال التش –
 صعوبات التعمم لممارسة الفنون التشكيمية.

 رمز ورقم الكود: المقرر: األنشطة الفنية لمطفل ذو صعوبات التعمم
 Bsc 417(L) 

 موضوعات المقرر:
 أىمية ممارسة األنشطة الفنية لمطفل ذو صعوبات -أنواع األنشطة الفنية لمطفل ذو صعوبات التعمم 

تصنيف الخامات البيئية والخامات المستيمكة  –التدريب عمى استخدام األلوان وتقنيات مزجيا  –التعمم 
أىم الخامات الطبيعية التى يمكن توظيفيا فى األنشطة  -واالحساس بالعالقة بين بعضيا البعض 

مكة وكيفية توظيفيا أماكن توافر الخامات البيئية والخامات المستي –الفنية لمطفل ذو صعوبات التعمم 
الميارات والتقنيات الالزمة لمعمل بالخامات البيئية  –فى األنشطة الفنية لمطفل ذو صعوبات التعمم 
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أعمال الطباعة التشكيمية مع الطفل ذو صعوبات  –والخامات المستيمكة مع الطفل ذو صعوبات التعمم 
 التشكيل المجسم لمطفل ذو صعوبات التعمم. –التعمم 

 

 رمز ورقم الكود: المقرر: التعبير الفنى لمطفل التوحدى
 Bsc 317(A) 

 موضوعات المقرر:
دراسات التعبير الفنى لمطفل  –المقصود بالتعبير الفنى لمطفل التوحدى  –ماىية التعبير الفنى لألطفال 

افى التعبير الفنى والمستوى الثق –خصائص التعبير الفنى لطفل الروضة التوحدى  –التوحدى 
وجيات النظر  –التعبير الفنى واالتصال بالطفل التوحدى  –رسوم الطفل التوحدى  –االجتماعى 

تحميل نماذج من رسوم الطفل التوحدى  –السيكولوجية التى تناولت التعبير الفنى لمطفل التوحدى 
 جماليا وفنيا، تربويا ونفسيا.

 

 الكود:رمز ورقم  المقرر: الفنون التشكيمية لمطفل التوحدى
 Bsc 327(A) 

 موضوعات المقرر:
مجاالت الفنون  –طرق التشكيل الفنى لمطفل التوحدى  –الخامات التشكيمية المناسبة لمطفل التوحدى 

أسس واساليب  –أدوات التشكيل المناسبة لمطفل التوحدى  –التشكيمية المناسبة لمطفل التوحدى 
عالقة الفنون التشكيمية البدائية بفنون  –التوحدى  االستخدام اآلمن ألدوات وخامات التشكيل لمطفل

 تدريب وتنمية حواس الطفل التوحدى لممارسة الفنون التشكيمية. –األطفال التشكيمية 
 رمز ورقم الكود: المقرر: األنشطة الفنية لمطفل  التوحدى

 Bsc 417(A) 
 موضوعات المقرر:

التدريب عمى  –ممارسة األنشطة الفنية لمطفل التوحدى أىمية  -أنواع األنشطة الفنية لمطفل التوحدى 
تصنيف الخامات البيئية والخامات المستيمكة واالحساس بالعالقة  –استخدام األلوان وتقنيات مزجيا 

 –أىم الخامات الطبيعية التى يمكن توظيفيا فى األنشطة الفنية لمطفل التوحدى  -بين بعضيا البعض 
 –ئية والخامات المستيمكة وكيفية توظيفيا فى األنشطة الفنية لمطفل التوحدى أماكن توافر الخامات البي

أعمال  –الميارات والتقنيات الالزمة لمعمل بالخامات البيئية والخامات المستيمكة مع الطفل التوحدى 
 التشكيل المجسم لمطفل التوحدى. –الطباعة التشكيمية مع الطفل التوحدى 
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 رمز ورقم الكود: ى لمطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصلالمقرر: التعبير الفن
 Bsc 317(I) 

 موضوعات المقرر:
 –المقصود بالتعبير الفنى لمطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل  –ماىية التعبير الفنى لألطفال 

الروضة خصائص التعبير الفنى لطفل  –دراسات التعبير الفنى لمطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل 
رسوم الطفل ذو  –التعبير الفنى والمستوى الثقافى االجتماعى  –ذو إضطرابات التخاطب والتواصل 

 –التعبير الفنى واالتصال بالطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل  –إضطرابات التخاطب والتواصل 
تحميل  –اطب والتواصل وجيات النظر السيكولوجية التى تناولت التعبير الفنى لمطفل ذو إضطرابات التخ

 نماذج من رسوم الطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل جماليا وفنيا، تربويا ونفسيا.
 رمز ورقم الكود: المقرر: الفنون التشكيمية لمطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل

 Bsc 327(I) 
 موضوعات المقرر:

طرق التشكيل الفنى لمطفل ذو  –ب والتواصل الخامات التشكيمية المناسبة لمطفل ذو إضطرابات التخاط
مجاالت الفنون التشكيمية المناسبة لمطفل ذو إضطرابات التخاطب  –إضطرابات التخاطب والتواصل 

أسس واساليب  –أدوات التشكيل المناسبة لمطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل  –والتواصل 
عالقة الفنون  –إضطرابات التخاطب والتواصل  االستخدام اآلمن ألدوات وخامات التشكيل لمطفل ذو

تدريب وتنمية حواس الطفل ذو إضطرابات التخاطب  –التشكيمية البدائية بفنون األطفال التشكيمية 
 والتواصل لممارسة الفنون التشكيمية.

 رمز ورقم الكود: المقرر: األنشطة الفنية لمطفل  ذو إضطرابات التخاطب والتواصل
Bsc 417(I) 

 موضوعات المقرر:
أىمية ممارسة األنشطة الفنية لمطفل  -أنواع األنشطة الفنية لمطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل 

تصنيف الخامات  –التدريب عمى استخدام األلوان وتقنيات مزجيا  –ذو إضطرابات التخاطب والتواصل 
أىم الخامات الطبيعية التى  -ض البيئية والخامات المستيمكة واالحساس بالعالقة بين بعضيا البع

أماكن توافر الخامات  –يمكن توظيفيا فى األنشطة الفنية لمطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل 
البيئية والخامات المستيمكة وكيفية توظيفيا فى األنشطة الفنية لمطفل ذو إضطرابات التخاطب 

البيئية والخامات المستيمكة مع الطفل ذو  الميارات والتقنيات الالزمة لمعمل بالخامات –والتواصل 
أعمال الطباعة التشكيمية مع الطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل  –إضطرابات التخاطب والتواصل 

 التشكيل المجسم لمطفل ذو إضطرابات التخاطب والتواصل. –
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 رمز ورقم الكود: المقرر: التعبير الفنى لمطفل ذو الموىبة واالبتكار
 Bsc 317(G) 

 موضوعات المقرر:
دراسات التعبير  –المقصود بالتعبير الفنى لمطفل ذو الموىبة واالبتكار  –ماىية التعبير الفنى لألطفال 

 –خصائص التعبير الفنى لطفل الروضة ذو الموىبة واالبتكار  –الفنى لمطفل ذو الموىبة واالبتكار 
التعبير الفنى  –سوم الطفل ذو الموىبة واالبتكار ر  –التعبير الفنى والمستوى الثقافى االجتماعى 

وجيات النظر السيكولوجية التى تناولت التعبير الفنى لمطفل  –واالتصال بالطفل ذو الموىبة واالبتكار 
تحميل نماذج من رسوم الطفل ذو الموىبة واالبتكار جماليا وفنيا، تربويا  –ذو الموىبة واالبتكار 

 ونفسيا.
 

 رمز ورقم الكود: ن التشكيمية لمطفل ذو الموىبة واالبتكارالمقرر: الفنو
 Bsc 327(G) 

 موضوعات المقرر:
طرق التشكيل الفنى لمطفل ذو الموىبة  –الخامات التشكيمية المناسبة لمطفل ذو الموىبة واالبتكار 

لتشكيل المناسبة أدوات ا –مجاالت الفنون التشكيمية المناسبة لمطفل ذو الموىبة واالبتكار  –واالبتكار 
أسس واساليب االستخدام اآلمن ألدوات وخامات التشكيل لمطفل ذو  –لمطفل ذو الموىبة واالبتكار 

تدريب وتنمية حواس  –عالقة الفنون التشكيمية البدائية بفنون األطفال التشكيمية  –الموىبة واالبتكار 
 الطفل ذو الموىبة واالبتكار لممارسة الفنون التشكيمية.

 رمز ورقم الكود: المقرر: األنشطة الفنية لمطفل  ذو الموىبة واالبتكار
 Bsc 417(G) 

 موضوعات المقرر:
أىمية ممارسة األنشطة الفنية لمطفل ذو الموىبة  -أنواع األنشطة الفنية لمطفل ذو الموىبة واالبتكار 

امات البيئية والخامات تصنيف الخ –التدريب عمى استخدام األلوان وتقنيات مزجيا  –واالبتكار 
أىم الخامات الطبيعية التى يمكن توظيفيا فى  -المستيمكة واالحساس بالعالقة بين بعضيا البعض 

أماكن توافر الخامات البيئية والخامات المستيمكة وكيفية  –األنشطة الفنية لمطفل ذو الموىبة واالبتكار 
الميارات والتقنيات الالزمة لمعمل بالخامات  –تكار توظيفيا فى األنشطة الفنية لمطفل ذو الموىبة واالب

أعمال الطباعة التشكيمية مع الطفل ذو  –البيئية والخامات المستيمكة مع الطفل ذو الموىبة واالبتكار 
 التشكيل المجسم لمطفل ذو الموىبة واالبتكار. –الموىبة واالبتكار 
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  -الفرقة الرابعة : الفصل الدراسي األول :
   BSC416(A)سيض ٔسقى انًقشس:  قصص ٔزكبٚبد انطفم انتٕزذٖانًقشس: 

 تٕصٛف انًقشس

 انقصخ ) تؼشٚفٓب ـ أْذافٓب ـ  أًْٛتٓب (         -

 إَٔاع انقصص انًقذيخ نهطفم انتٕزذٖ -

 أعظ إختٛبس انقصص انًقذيخ نهطفم انتٕزذٖ. -

 دٔس انقصخ فٙ ًَٕ انطفم انتٕزذٖ -

 )انًٕظٕع ـ  انشخصٛبد ـ انجُبء انذسايٙ(ػُبصش انقصخ  -

 انًقذيخ نهطفم انتٕزذٖ.  انخطٕاد األعبعٛخ نذساعخ انقصخ -

 فٍ ٔأعبنٛت سٔاٚخ انقصخ نهطفم انتٕزذٖ -

 ًَبرج نجؼط انقصص انًٕخٓخ نهطفم انتٕزذٖ  -

 
 

  -الفرقة الرابعة : الفصل الدراسي الثانى :
 BSC427 (A)رمز ورقم المقرر:  مسرح ودراما الطفل التوحدىالمقرر: 

 :توصيف المقرر
 مفيوم مسرح الطفل -
 أىمية مسرح الطفل. -
 المسرح ولعب الطفل التوحدى. -
 األىداف التربوية لمسرح الطفل التوحدى. -
 التمثيل المسرحى لمطفل التوحدى. -
 شروط مسرح الطفل ووظيفتو فى تنمية الطفل التوحدى. -
 خصائص مسرح الطفل التوحدى. -
 أنواع مسرح الطفل  -
 مرتكزات الكتابة لمسرح الطفل التوحدى. -
 المقدمة التوحدى األنماط الرئيسية لمخبرة الدرامية -
 التدريب عمى إنتاج وتوظيف مسرحيات لمطفل التوحدى داخل الروضة.  -

 
 

  -الفرقة الرابعة : الفصل الدراسي الثانى :
 (BSC428( A)سيض ٔسقى انًقشس:  يتسف ٔيكتجخ انطفم انتٕزذٖانًقشس: 

 

 :تٕصٛف انًقشس
 تؼشٚف انًتسف. -
 تبسٚخ َشأح انًتسف. -
 ٔظبئف انًتسف. -
 أْذاف يكتجبد األغفبل. -
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 إَٔاع يتبزف األغفبل. -
 أًْٛخ إعٓبو انًتبزف فٗ انؼًهٛخ انتؼهًٛٛخ نهطفم انتٕزذٖ. -
 يتبزف األغفبل. -
 أًْٛخ انثقبفخ انًتسفٛخ نهطفم انتٕزذٖ. -
 األغفبل. يدبالد يتبزف -
 دٔسانًتبزف فٗ ًَٕ انطفم انتٕزذٖ.  -
 يكتجبد األغفبل. -
 ششٔغ يكتجخ انطفم انتٕزذٖ. -
 إَٔاع يكتجبد األغفبل. -
 دٔس انًكتجبد فٗ ًَٕ انطفم انٕزذٖ. -
 انتذسٚت ػهٗ تصًٛى يكتجبد يُبعجخ نهطفم انتٕزذٖ. -

 

 
  -الفرقة الرابعة : الفصل الدراسي الثانى :

 

 (   BSC427(B)رمز ورقـ المقرر:  مسرح ودراما الطفؿ المعاؽ بصريا المقرر: 
 

 :توصيؼ المقرر
 مفيـو مسرح الطفؿ -
 أىمية مسرح الطفؿ. -
 األىداؼ التربوية لمسرح الطفؿ المعاؽ بصريا  -
 شروط مسرح الطفؿ ووظيفتو فى تنمية الطفؿ المعاؽ بصريا . -
 خصائص مسرح الطفؿ المعاؽ بصريا  -
 أنواع مسرح الطفؿ  -
 مرتكزات الكتابة لمسرح الطفؿ المعاؽ بصريا  -
 األنماط الرئيسية لمخبرة الدرامية. -
 التدريب عمى إنتاج وتوظيؼ مسرحيات لمطفؿ المعاؽ بصريا داخؿ الروضة.  -
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 الفرقة / الثالثة الفصل الدراسى / األول

 رمز ورقـ المقرر: المقرر : ادب الطفؿ ذوى الموىبة واالبتكار
  Bsc   (317)(G) 

 توصيؼ المقرر: 
 وتعميـ االطفاؿ ذوى الموىبة واالبتكارػ توظيؼ ادب األطفاؿ لتربية 

 ػ طرؽ تقديـ نماذج مف اشكاؿ ادب األطفاؿ لذوى الموىبة واالبتكار
 ػ الميارات واألنشطة التطبيقية ال شكاؿ ادب األطفاؿ ذوى  الموىبة واالبتكار
 ػ االتجاىات الحديثة فى طرؽ توظيؼ ادب الطفؿ لذوى  الموىبة واالبتكار

  
 الفرقة / الثالثة الفصل الدراسى  االول  

 رمز ورقـ المقرر:  المقرر : االلعاب الحركية لمطفؿ ذوى االعاقة البصرية  
 Bsc   (418)(B) 

 توصيؼ المقرر:
ػ  نمو الميارات الحركية ومظاىر الميارات الحركية الكبيرة والصغيرة, تقسيمات المجاؿ النفس حركي لمطفؿ 

 ذوى     االعاقة البصرية 
 ػ األىمية التربوية لإلدراؾ الحركي  لمطفؿ ذوى اإلعاقة البصرية

 ػ  تنمية وتطوير المياقة البدنية لمطفؿ ذوى االعاقة البصرية 
 ركية ودورىا في تنمية أجيزة الجسـ لمطفؿ ذوى اإلعاقة البصرية.ػ األنشطة الح

ػ   تطبيقات في مجاؿ التربية الحركية لمقصة الحركية , األلعاب الصغيرة المناسبة لمطفؿ ذوى االعاقة 
 البصرية

 
 

 

 المقرر : أدب الطفؿ ذوى اضطرابات التخاطب والتواصؿ
  Bsc  317(I)رمز ورقـ المقرر:

 

 :توصيؼ المقرر 
 ػ دور ادب األطفاؿ فى عالج مشكالت التخاطب واضطرابات التواصؿ 
 ػ توظيؼ ادب االطفاؿ لتربية وتعميـ االطفاؿ ذوى اضطرابات التواصؿ 

 ػ طرؽ تقديـ نماذج مف اشكاؿ ادب االطفاؿ لذوى اضطرابات التخاطب و التواصؿ 
 بات التخاطب والتواصؿ ػ الميارات واألنشطة التطبيقية ألشكاؿ ادب االطفاؿ ذوى اضطرا

 ػ االتجاىات الحديثة فى طرؽ توظيؼ ادب الطفؿ لذوى اضطرابات التخاطب والتواصؿ
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 الفصل الدراسى الثانىالفرقة  / الثالثة 
 

التخاطب المقرر: الموسيقى وااليقاع لمطفؿ ذوى اضطرابات 
 والتواصؿ

 

 رمز ورقـ المقرر :
Bsc 326(I) 

 

 توصيف المقرر : 
المعارؼ والمفاىيـ الخاصة بالصو لفيج والتدريب عمى السمع لمطفؿ ذوى اضطرابات التخاطب  -

 والتواصؿ
 االنشطة الموسيقية وعالقتيا بالشخصية  ذوى اضطرابات التخاطب والتواصؿ . -
 لالطفاؿ ذوى اضطرابات التخاطب والتواصؿ والجماعىالتدريب عمى  الغناء الفردى  -
 التعريؼ  بكيفية االىتماـ بتدريب السمع لدى االطفاؿ ذوى اضطرابات التخاطب والتواصؿ -
تطبيقات عممية تيتـ بمبدأ التكامؿ بيف فروع التربية الموسيقية ودراسة الصولفيج لذوى  -

 اضطرابات التخاطب والتواصؿ
 

 
 رمز ورقم المقرر : االيقاع لمطفل ذوى الموىبة واالبتكارالمقرر : الموسيقى و 

Bsc3212(G) 
 توصيف المقرر : 

التعرف عمى العوامل التى تساىم فى االنتاج الموسيقى الخالق لطفل الروضة ذوى الموىبة  -
 واالبتكار .

 التعرف عمى اساليب تنمية التفكير االبتكارى لمموسيقى ولمعممة الروضة .  -
 والمفاىيم الخاصة بتنمية االبتكار فى التربية الموسيقية.المعارف  -
 االنشطة الموسيقية وعالقتيا بالشخصية الميتكرة  -
 تطبيقات عممية بالعزف والتعبير الحركى والغناء لممعممة ولمطفل تتسم باالبتكار . -
 دراسة اعمال من الموسيقى العالمية والتى تيتم  باالطفال الموىوبين وتحميميا. -
 دراسة اعمال من الموسيقى العربية والتى تيتم باالطفال  الموىوبين وتحميميا -
 دراسة مقطوعات تصمح الداء التعبير الحركى لمطفل الموىوب والمبتكر. -
 االىتمام بتنمية ميارات االستماع والتذوق والنقد الموسيقى لالطفال الموىبين. -
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 الفرقة / الثالثة الفصل الدراسى  الثانى
 سيض ٔسقى انًقشس: انًقشس : انًٕعٛقٗ ٔاالٚقبع نهطفم رٖٔ صؼٕثبد انتؼهى 

 Bsc   326(L) 

 تٕصٛف انًقشس:

انًؼبسف ٔانًفبْٛى انخبصخ ثبنصٕ نفٛح ٔانتذسٚت ػهٗ انغًغ نهطفم رٖٔ صؼٕثبد  -

 انتؼهى

 االَشطخ انًٕعٛقٛخ ٔػالقتٓب ثبنشخصٛخ  رٖٔ صؼٕثبد انتؼهى -

 نالغفبل رٖٔ صؼٕثبد انتؼهى انفشدٖ ٔاندًبػٗانتذسٚت ػهٗ  انغُبء  -

 انتؼشٚف  ثكٛفٛخ االْتًبو ثتذسٚت انغًغ نذٖ االغفبل رٖٔ صؼٕثبد انتؼهى  -

 تطجٛقبد ػًهٛخ ثبنؼضف ٔانتؼجٛش انسشكٗ ٔانغُبء نهطفم رٖٔ صؼٕثبد انتؼهى.   -

 دساعخ يقطٕػبد تصهر الداء انتؼجٛش انسشكٗ نهطفم رٔصؼٕثبد  انتؼهى. -

 ثتًُٛخ يٓبساد االعتًبع ٔانتزٔق انًٕعٛقٗ نالغفبل رٖٔ صؼٕثبد انتؼهىاالْتًبو  -

 


