
 االعاقة السمعية الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة : تخصص 

 هـ3415هـ /3414الدراسي األول من العام الجامعي   ابتداء من الفصل

 
ـــــــــــــــــــــة ـــــــــة التحضــــــــيريـــــــــــــــ  السنـــــــــــــــ

 يالمستوى الثان  لالمستوى األو

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 - IS 100 3 مهارات التفكير والبحث  - ISLS101 2 ( 3الثقافة اإلسالمية )

 - COMM101 3 مهارات االتصال  - ARAB101 3 المهارات اللغوية 

 - STAT111 3 مبادئ إحصاء  - CPI00 3 اسب اآللي مهارات الح

 - ELI102 3 (2اللغة االنجليزية ) - MATH111 3 مبادئ رياضيات 

 - - - - - ELI101 2 (3اللغة االنجليزية )

  32 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول  33 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول

 

ـــــة السنـــــــة الثانيـ  ـــــــــ

 * عالمستوى الراب  ثالمستوى الثال

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 ESPE206 2 ESPE201 التدخل المبكر لذوي الحاجات الخاصة  - ESPE201 3 مقدمة في التربية الخاصة 

 ESPE207 2 ESPE201 التقويم والتشخيص في التربية الخاصة  - ESPE202 2 مقدمة في تعديل السلوك 

 ESPE208 2 ESPE202-201 المشكالت السلوكية الشائعة لذوي الحاجات الخاصة  - ESPE203 2 اضطرابات التواصل 

 ESPE209 2 ESPE201 ت الخاصة تأهيل ذوي الحاجا - ECUR222 2 النشاط المدرسي

 ESPE236 3 ESPE201 االعاقة السمعيةمدخل إلى  - EEDU211 2 المدخل العام في التربية

 - ECUR211 2 المناهج العامة - EADM213 2 نظام التعليم في المملكة

 - EEDU221 2 اإلسالميةالتربية  أصول - ETEC211 3 تقنيات التعليم

 ETEC222 2 ETEC211 الوسائل التعليمية واستخدامها إنتاج - ETEC233 3 الحاسب في التعليم

 ISLS301 2 ISLS201 (1)إسالميةثقافة  ISLS201 2 ISLS101 (2)إسالميةثقافة 

  ARAB201 3 ARAB101 التحرير الكتابي

 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الرابع

 

31 

 

 

 

 الث مجموع الساعات في الفصل الدراسي الث

   22      

 *التخصص الدقيق واختيار المسار يبدأمن الفصل الدراسي الرابع                                                                                                                                                                              

ــــــثة الس  ــنـــــــــــة الثالـــــــــــ

 سالمستوى الساد  سالمستوى الخام

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

دمج ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة 

 والمجتمع 

ESPE302 2 ESPE206+ 207 

 

 ESPE336 2 ESPE331 (2لغه االشارة)

 ESPE303 2 ESPE216+206 البرامج التربوية لذوي الحاجات الخاصة 

 +207 

 ESPE306 2 ESPE303 (3المهارات األكاديمية لذوي االحتياجات الخاصة  )

 ESPE307 2 ESPE303 (2مية لذوي االحتياجات الخاصة  )المهارات األكادي ESPE337 2 ESPE331 تربيه وتعليم ذوي االعاقة السمعية

 ESPE333 2 ESPE236 (3لغة االشاره)

 ESPE317 1 ESPE311 والتدريب   برامج القابلين للتعلم ESPE331 2 ESPE236 النمو اللغوي لذوي االعاقة السمعية

 **ESPE304 2 ESPE201 اإلعاقة الجسمية والصحية 

 منهم اختيار مقرر واحد

 ESPE313 2 ESPE216+311 مهارات السلوك التكيفي

 - EPSY316 1 علم النفس التربوي ESPE305 توعية المجتمع بمجاالت اإلعاقة  

 * - ETEC332 2 وإنتاجهاتصميم البرمجيات التعليمية  ESPE308 تطور التربية الخاصة بالمملكة 

 ETEC323 برامج الفيديو والتليفزيون التعليمية إنتاج ECUR351 1 ECUR211 ت الخاصة طرق تدريس ذوي الحاجا فقط اختيار مقرر واحد

 *  - EEDU331 2 قضايا ومشكالت تربوية 

 فقط  اختيار مقرر واحد

  EADM323 2 المدرسية اإلدارة

 ESPE332 2 ESPE236 السمعي وطرق اتواصل الشفهي التأهيل EEDU341 تطور الفكر التربوي

  EPSY335  وم النفس النمعل

 

2 

 

-     

    

     - ETEC331 2 التعليم االلكتروني

  21 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السادس  22 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الخامس 

      

 

 الســنـــــــــــة الرابعة  

 المستوىالثامن   المستوى السابع  

 

 دةالـــــمـــــا

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

  ECUR461 8 التربية الميدانية  ESPE338 2 ESPE331   ةالسمعي اإلعاقةالتقنيات المساندة والمعدلة لذوي 

  - - - ESPE404 2 ESPE206 +207 دعم وتمكين ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم 

اإلدارة واإلشررراف فررري برررامج وملسسرررات التربيرررة 

 الخاصة

ESPE402 2  - - -  

  - - - ESPE432 2 ESPE336 السمعية اإلعاقةمشروع ميداني في مجال 

 ** SEPE401 2 ESPE201 مصطلحات ونصوص التربية الخاصة 

 فقط اختيار مقرر واحد

- - -  

  - - - ESPE403 حديثة في التربية الخاصة  تاقضايا وتوجيه

  - - - ESPE405 ثنائية الحاجة الخاصة 

   - - - EPSY421 2 القياس والتقويم

 EPSY442 2 اإلرشاديعلم النفس 

 

-* 

 فقط اختيار مقرر واحد

- -   

   - - EPSY453 الصحة النفسية

      - ISLS401 2 ISLS301 (4)إسالميةثقافة 

  8 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثامن 31 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السابع

  

 **يختار الطالب مقررا واحدا من المقررات الثالثة للدراسة

 

 قررين للدراسةم*يختار الطالب احد ال

 لى كامل الخطة الدراسية من بداية التحاقك في قسم التربية الخاصةمالحظة هامة  : نرجو االنتباة لمتطلبات المواد الدراسية من خالل االطالع ع

 

 

 النطق واللغةالخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة : تخصص 



 هـ3415هـ /3414ابتداء من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

 السنــــــــــــــــــــــــة التحضــــــــيريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الثاني لمستوىا  األوللمستوى ا

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 - IS 100 3  بحثمهارات التفكير وال - ISLLS101 2 ( 3اإلسالمية )الثقافة 

 - COMM101 3 مهارات االتصال  - ARAB101 3 المهارات اللغوية 

 - STAT111 3  إحصاءمبادئ  - CPI00 3 مهارات الحاسب اآللي 

 - ELI102 3 (2اللغة االنجليزية ) - MATH111 3 رياضيات مبادئ 

 - - - - - ELI101 2 (3زية )اللغة االنجلي

 - 32 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول - 31 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول

 

ـــــة   السنـــــــة الثانيــــــــــ

 الرابع لمستوىا  الثالث لمستوىا

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 ــــمـــــادةالـ

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 ESPE  206 2 ESPE 201 التدخل المبكر لذوي الحاجات الخاصة  - ESPE   201 3 مقدمة في التربية الخاصة 

 ESPE  207 2 ESPE 201 التقويم والتشخيص في التربية الخاصة  - ESPE  202 2 مقدمة في تعديل السلوك 

 ESPE  208 2 ESPE 202 +201 المشكالت السلوكية الشائعة لذوي الحاجات الخاصة  - ESPE  203 2 اضطرابات التواصل 

 ESPE  209 2 ESPE 201 تأهيل ذوي الحاجات الخاصة  - ECUR  222 2 النشاط المدرسي

 ESPE  276 3 ESPE 201+203 النطق تاضطرابا - EEDU  211 2 المخل العام في التربية

 ESPE  277 3 ESPE 201+203 اللغة تاضطرابا - EADM  213 2 نظام التعليم في المملكة
 ESPE  278 3 ESPE 201+203 الطالقة الكالمية تاضطرابا - ETEC  211 3 تقنيات التعليم

 ETEC  222 2 ETEC 211 أنتاج الوسائل التعليمية واستخدامها - ETEC  233 3 الحاسب في التعليم

 ISLS  206 2 ISLS  201 ((1ثقافة إسالمية )) ISLS  201 2 ISLS 101 ((2ثقافة إسالميه ))

 - ECUR  211 2  المناهج العامة ARAB 201 3 ARAB 101  التحرير الكتابي

 - EEDU  221 2 أصول التربية اإلسالمية

  22 ات في الفصل الدراسي الرابعمجموع الساع  22 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثالث 

 

 الســنـــــــــــة الثالـــــــــــــــــثة 

 المستوى السادس  المستوى الخامس

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

برامج واستراتيجيات تنمية التفكير والقدرات  ESPE302 2 ESPE 206 +207 ات الخاصة في المدرسة والمجتمع دمج ذوي الحاج

 اإلبداعية

ESPE363 1 ESPE 266 

 + ESPE  303 2 ESPE  266 البرامج التربوية لذوي الحاجات الخاصة 

206 +207 

 ESPE   306 2 ESPE 303 (3المهارات األكاديمية لذوي االحتياجات الخاصة  )

 ESPE   307 2 ESPE 303 (2المهارات األكاديمية لذوي االحتياجات الخاصة  ) ESPE  371 2 ESPE 201+203 السمع عند االطفال تاضطرابا

النطق  تالتقييم والتشخيص في مجال اضطرابا

 واللغة

ESPE372 2 ESPE376+377 

 ESPE  376 2 ESPE  372 الصوت تاضطرابا ESPE  362 2 ESPE 266 حاجات الموهوبين والمتفوقين

 ESPE  304 2 اإلعاقة الجسمية والصحية 

 

ESPE 201 

اختيار مادة واحدة  **

  فقط

 ESPE  377  ESPE 372 النطق واللغة تالتدريبات عملية في مجال اضطرابا

 - EPSY 316 3 علم نفس التربوي ESPE  305 توعية المجتمع بمجاالت اإلعاقة  

 * اختيار مادة واحدة ETEC332 2 وإنتاجها ةتصميم البرمجيات التعليمي ESPE  308 تطور التربية الخاصة بالمملكة 

 ETEC323 إنتاج برامج الفيديو والتلفزيون التعليمية ECUR  351 3 ECUR 211 طرق تدريس ذوي الحاجات الخاصة

تيار مادة واحدة اخ)*(  EEDU  331 2 قضايا ومشكالت تربوية

 فقط

 - EADM  323 2 اإلدارة المدرسية

 ISLS 401 2 ISLS 301 ((4ثقافة إسالمية )) EEDU  341 تطور الفكر التربوي

 - - - - - EPSY  335 2 علم نفس النمو

 - - - - - ETEC  331 2 التعليم االلكتروني

  38 الساعات في الفصل الدراسي السادس مجموع  23 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الخامس 

 

 الســنـــــــــــة الرابعة  

  المستوى السابع 

 

 المستوى الثامن

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

النطررق  تمعدلررة لررذوي اضررطراباالتقنيررات المسرراندة وال

 واللغة

ESPE 378 2 ESPE 372  التربية الميدانية  ECUR461 8 - 

 - - - - ESPE 404 3 ESPE 206 +207 دعم وتمكين ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم 

اإلدارة واإلشررررراف فرررري برررررامج وملسسررررات التربيررررة 

 الخاصة

ESPE 402 2  - - - - 

 ESPE472 2 ESPE النطق واللغة تابامشروع ميداني في مجال اضطر

376+368+377 
- - - - 

  SEPE 401 مصطلحات ونصوص التربية الخاصة 

2 

 

اختيار مادة واحدة  **

 فقط
- - - - 

 - - - - ESPE 403 حديثة في التربية الخاصة  تقضايا وتوجيها

 - - - - ESPE 405 ثنائية الحاجة الخاصة 

 - - - - - EPSY 421 2 القياس والتقويم

 - - - - ال يوجد )*( EPSY 442 2 علم نفس اإلرشادي

 - - - - EPSY 453 الصحة النفسية

  8 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثامن   35 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السابع  

 

                      التخصص الدقيق واختيار المسار يبدأ من الفصل الدراسي الرابع. -

 ))*(( يختار الطالب احد المقررين للدراسة.

 ))**(( يختار الطالب مقررا واحدا من المقررات الثالثة للدراسة.

 
 

الخاصة مالحظة هامة  : نرجو االنتباة لمتطلبات المواد الدراسية من خالل االطالع على كامل الخطة الدراسية من بداية التحاقك في قسم التربية



 


