
 
 

 عقلية إعاقةالخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة : تخصص 
 هـ3415هـ /3414الدراسي األول من العام الجامعي   ابتداء من الفصل

 
 السنــــــــــــــــــــــــة التحضــــــــيريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 يالمستوى الثان  لالمستوى األو

 

 الـــــمـــــادة

 

 مزها ورقمهار

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 - COMM102 1 مهارات التفكير والبحث - ISLS101 2 (3الثقافة اإلسالمية )

 - COMM101 1 مهارات االتصال - ARAB101 1 المهارات اللغوية

 - STAT111 1 مبادئ إحصاء - CPIT100 1 ليمهارات الحاسب اآل

 - ELI102 1 (2اللغة االنجليزية ) - MATH111 1 مبادئ رياضيات

 - - - - - ELI101 1 (3اللغة االنجليزية )

  32 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول  34 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول

 

 ـــــــة السنـــــــة الثانيــــــــ

 * 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 1 مقدمة في التربية الخاصة

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

 - ESPE203 2 اضطرابات التواصل
المشكالت السلوكية الشائعة لذوي الحاجات 

 الخاصة
ESPE208 2 ESPE202-201 

 ESPE209 2 ESPE201 تأهيل ذوي الحاجات الخاصة - ECUR222 2 النشاط المدرسي

 ESPE216 1 ESPE201 العقلية اإلعاقةمدخل 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 1 ARAB101 التحرير الكتابي

 

 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الرابع

 

 
31 

 

 

 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثالث 
22 

 

 *التخصص الدقيق واختيار المسار يبدأمن الفصل الدراسي الرابع                                                                                                                                                                              
 لـــــــــــــــــثة الســنـــــــــــة الثا

 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 

 
 ESPE316 1 ESPE311 لتربية الشاملة لذوي االعاقة العقليةا

 ESPE303 2 البرامج التربوية لذوي الحاجات الخاصة
206+216ESPE 

+207 
 ESPE306 2 ESPE303 (3المهارات األكاديمية لذوي االحتياجات الخاصة  )

 ESPE311 2 العقلية لإلعاقةالتقييم والتشخيص 
216+207ESPE 

 
 ESPE307 2 ESPE303 (2كاديمية لذوي االحتياجات الخاصة  )المهارات األ

 ESPE317 1 ESPE311 والتدريب  برامج القابلين للتعلم ESPE312 2 ESPE216 العقلية اإلعاقةمتالزمات 

 ESPE304 اإلعاقة الجسمية والصحية

2 
ESPE201** 

 اختيار مقرر واحد منهم

 ESPE313 2 ESPE216+311 مهارات السلوك التكيفي

 - EPSY316 1 علم النفس التربوي ESPE305 توعية المجتمع بمجاالت اإلعاقة

 ETEC332 وإنتاجهاتصميم البرمجيات التعليمية  ESPE308 تطور التربية الخاصة بالمملكة
 فقط اختيار مقرر واحد* 2

 ETEC323 لتليفزيون التعليميةبرامج الفيديو وا إنتاج ECUR351 1 ECUR211 طرق تدريس ذوي الحاجات الخاصة

 EEDU331 قضايا ومشكالت تربوية
 اختيار مقرر واحد فقط * 2

  EADM323 2 المدرسية اإلدارة

 EEDU341 تطور الفكر التربوي
 

 
 

 

 وعلم النفس النم
EPSY335 

 

2 

 

     ــ

    

     ــ ETEC331 2 التعليم االلكتروني

  31 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السادس  31 ل الدراسي الخامس مجموع الساعات في الفص

 

 

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

 

 .مواد الدراسية من خالل االطالع على كامل الخطة الدراسية من بداية التحاقك في قسم التربية الخاصةلمتطلبات ال االنتباهمالحظة هامة  : نرجو 

 
 
 
 
 
 

 الســنـــــــــــة الرابعة  

 المستوىالثامن   المستوى السابع  

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 سابقالمتطلب ال

  ECUR461 8 التربية الميدانية ESPE318 2 ESPE311 التقنيات المساندة والمعدلة لذوي اإلعاقة العقلية

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

اإلدارة واإلشراف في برامج ومؤسسات التربية 

 الخاصة
ESPE402 2 ـــ 

  ـــ ـــ ـــ

  ـــ ـــ ـــ ESPE412 2 ESPE316 + 317 مشروع ميداني في مجال اإلعاقة العقلية

 SEPE401 مصطلحات ونصوص التربية الخاصة

2 

ESPE201 

** 

 اختيار مقرر واحد فقط

  ـــ ـــ ـــ

  ـــ ـــ ـــ ESPE403 حديثة في التربية الخاصة تقضايا وتوجيها

  ـــ ـــ ـــ ESPE405 ثنائية الحاجة الخاصة

  ـــ ـــ ـــ ECUR457 1 ECUR351 طرق تدريس ذوي اإلعاقة العقلية

  ـــ ـــ ـــ ــ EPSY421 2 القياس والتقويم

 EPSY442 2 علم النفس اإلرشادي

 
 اختيار مقرر واحد فقط*

  ـــ ـــ ـــ

  ـــ ـــ ـــ EPSY453 الصحة النفسية

  ـــ ـــ ـــ ISLS401 2 ISLS301 (4ثقافة إسالمية)

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

  



 

 الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة : تخصص الموهبة والتفوق
 هـ3415هـ /3414ابتداء من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 ضــــــــيريــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالسنــــــــــــــــــــــــة التح

 الثانيالمستوى   األولالمستوى 

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 ـــ COMM102 1 ات التفكير والبحثمهار ـــ ISLLS101 2 (3الثقافة اإلسالمية )
 ـــ COMM101 1 مهارات االتصال ـــ ARAB101 1 المهارات اللغوية

 ـــ STAT111 1 مبادئ إحصاء ـــ CPIT100 1 مهارات الحاسب اآللي
 ـــ ELI102 1 (2اللغة االنجليزية ) ـــ MATH111 1 مبادئ رياضيات
 ـــ - - - ـــ ELI101 1 (3اللغة االنجليزية )

 ـــ 32 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول ـــ 34 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول

 

 السنـــــــة الثانيـــــــــــــــة 

 المستوى الرابع  المستوى الثالث

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 ESPE  206 2 ESPE 201 التدخل المبكر لذوي الحاجات الخاصة ـــ ESPE   201 1 مقدمة في التربية الخاصة

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

 ESPE  203 2 صلاضطرابات التوا
المشكالت السلوكية الشائعة لذوي الحاجات  ـــ

 الخاصة
ESPE  208 2 

ESPE 202 

+201 

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

 EEDU  211 2 المخل العام في التربية
مدخل إلى تربية وتعليم الموهوبين  ـــ

 والمتفوقين
ESPE  266 1 ESPE 201 

 ـــ ECUR  211 2 المناهج العامة ـــ EADM  213 2 نظام التعليم في المملكة
 ـــ EEDU  221 2 أصول التربية اإلسالمية ـــ ETEC  211 3 تقنيات التعليم

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

 ISLS  301 2 ISLS  201 ((1ثقافة إسالمية )) ISLS  201 2 ISLS 101 ((2ثقافة إسالميه ))

     ARAB 201 1 ARAB 101 التحرير الكتابي

  31 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الرابع  22 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثالث 

 التخصص الدقيق واختيار المسار يبدأ من الفصل الدراسي الرابع. -                                                                                         

 الســنـــــــــــة الثالـــــــــــــــــثة 

 المستوى السادس  المستوى الخامس

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 
 لـــــمـــــادةا

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

دمج ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة 
 والمجتمع

ESPE302 2 
ESPE 206 

+207 

برامج واستراتيجيات تنمية التفكير والقدرات 
 اإلبداعية

ESPE363 1 ESPE 266 

 ESPE  303 2 البرامج التربوية لذوي الحاجات الخاصة
ESPE  266 + 

206 +207 

المهارات األكاديمية لذوي االحتياجات 
 (3الخاصة  )

ESPE   306 2 ESPE 303 

التقييم والتشخيص في مجال الموهبة 
 والتفوق

ESPE  361 2 
ESPE 266 

+207 

المهارات األكاديمية لذوي االحتياجات 
 (2الخاصة  )

ESPE   307 2 ESPE 303 

  ESPE  367 2 المناهج الفارقة للموهوبين والمتفوقين ESPE  362 2 ESPE 266 حاجات الموهوبين والمتفوقين

 ESPE  304 اإلعاقة الجسمية والصحية
2 

 

ESPE 201 
** اختيار مادة 

 واحدة فقط

التقنيات المساندة والمعدلة للموهوبين 
 والمتفوقين

ESPE  368 2 ESPE 361 

 - EPSY 316 1 علم نفس التربوي ESPE  305 توعية المجتمع بمجاالت اإلعاقة

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

 ETEC323 إنتاج برامج الفيديو والتلفزيون التعليمية ECUR  351 1 ECUR 211 طرق تدريس ذوي الحاجات الخاصة

 EEDU  331 تربوية قضايا ومشكالت
2 

اختيار مادة )*(
 واحدة فقط

 - EADM  323 2 اإلدارة المدرسية

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

 ـــ ـــ ـــ - ـــ EPSY  335 2 علم نفس النمو
 ـــ ـــ ـــ - ـــ ETEC  331 2 التعليم االلكتروني

  22 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السادس  31 ساعات في الفصل الدراسي الخامس مجموع ال

 

 الســنـــــــــــة الرابعة  

 المستوى السابع

 
 

 المستوى الثامن

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 ةالمعتمد

 
 المتطلب السابق

 ESPE 366 1 برامج تربية وتعليم الموهوبين والمتفوقين
ESPE 266 

+361 
 ـــ ECUR461 8 التربية الميدانية

 ESPE 404 2 دعم وتمكين ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم
ESPE 206 

+207 
 ـــ ـــ ـــ ـــ

اإلدارة واإلشراف في برامج ومؤسسات التربية 
 الخاصة

ESPE 402 2 ـــ ـــ ـــ ـــ ــ 

 ESPE 462 2 مشروع ميداني في مجال الموهبة والتفوق
ESPE 

367+363 
 ـــ ـــ ـــ ـــ

  SEPE 401 مصطلحات ونصوص التربية الخاصة
2 

 

ESPE 201 

مادة ** اختيار 
 طواحدة فق

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

 ـــ ـــ ـــ ـــ ESPE 405 ثنائية الحاجة الخاصة
 ـــ ـــ ـــ ـــ ECUR 459 1 ECUR  351 طرق تدريس الموهوبين والمتفوقين

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ EPSY 421 2 القياس والتقويم
 EPSY 442 علم نفس اإلرشادي

 ال يوجد )*( 2
 ـــ ـــ ـــ ـــ

 ـــ ـــ ـــ ـــ EPSY 453 الصحة النفسية
  8 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثامن   38 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السابع  

 

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

 
اد الدراسية من خالل االطالع على كامل الخطة الدراسية من بداية التحاقك في قسم التربية الخاصةلمتطلبات المو همالحظة هامة  : نرجو االنتبا



 الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة : تخصص صعوبات التعلم                                                                            
 هـ3415هـ /3414ابتداء من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 
 السنــــــــــــــــــــــــة التحضــــــــيريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 األولالمستوى 

 

 الثاني المستوى

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 
 ـــادةالـــــمــ

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 ـــ COMM102 1 مهارات التفكير والبحث ـــ ISLLS101 2 (3الثقافة اإلسالمية )
 ـــ COMM101 1 مهارات االتصال ـــ ARAB101 1 المهارات اللغوية

 ـــ STAT111 1 مبادئ إحصاء ـــ CPIT100 1 مهارات الحاسب اآللي
 ـــ ELI102 1 (2اللغة االنجليزية ) ـــ MATH111 1 ادئ رياضياتمب

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ELI101 1 (3اللغة االنجليزية )
  32 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول ـــ 34 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول

 
 السنـــــــة الثانيـــــــــــــــة

 الثالث المستوى

 

 لفصل الرابعلمستوى ا

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 ESPE 206 2 ESPE 201 التدخل المبكر لذوي الحاجات الخاصة ـــ ESPE 201 1 مقدمة في التربية الخاصة

 ESPE 207 2 ESPE 201 التقويم والتشخيص في التربية الخاصة ـــ ESPE 202 2 تعديل السلوكمقدمة في 

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

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

 ESPE 226 1 ESPE 201 مدخل إلى صعوبات التعلم ـــ EEDU 211 2 المخل العام في التربية

 ـــ ECUR 211 2 المناهج العامة ـــ EADM 213 2 نظام التعليم في المملكة
 ـــ EEDU 221 2 أصول التربية اإلسالمية ـــ ETEC 211 3 تقنيات التعليم

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

 ISLS 301 2 ISLS 201 ((1ثقافة إسالمية )) ISLS 201 2 ISLS 101 ((2ثقافة إسالمية ))

    ARAB201 1 ARAB101 التحرير الكتابي

  31 الدراسي الرابعمجموع الساعات في الفصل   22 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثالث

 التخصص الدقيق واختيار المسار يبدأ من الفصل الدراسي الرابع*                                            

 الســنـــــــــــة الثالـــــــــــــــــثة 

 السادس المستوى  الخامس المستوى

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 لب السابقالمتط

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 ESPE 323 2 ESPE226 صعوبات التعلم النمائية ESPE 302 2 ESPE 206+207 دمج ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة والمجتمع

 ESPE 306 2 ESPE 303 (3ات األكاديمية لذوي االحتياجات الخاصة  )المهار ESPE 303 2 207+ ESPE206 البرامج التربوية لذوي الحاجات الخاصة

 ESPE 307 2 ESPE 303 (2المهارات األكاديمية لذوي االحتياجات الخاصة  )  ESPE 321 2 226+  207ESPE التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعلم

المشكالت االجتماعية والسلوكية للتالميذ صعوبات 

 التعلم
ESPE 322 2 

ESPE 

226+202208+ 
 ESPE 326 1 ESPE 201 + 321 صعوبات التعلم في القراءة والكتابة

 ESPE 304 اإلعاقة الجسمية والصحية

2 

ESPE 201 

** اختيار مادة واحدة 

 فقط

 ESPE 327 1 ESPE 201 + 321 صعوبات التعلم في الرياضيات

 ـــ EPSY 316 1 فس التربويعلم ن ESPE 305 توعية المجتمع بمجاالت اإلعاقة

 ETEC 323 والتلفزيون التعليمية وإنتاج برامج الفيدي ESPE 308 تطور التربية الخاصة بالمملكة
2 

اختيار مادة واحدة )*(

 ETEC 332 تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها  ECUR 351 1 ECUR 211 طرق تدريس ذوي الحاجات الخاصة فقط

 EEDU 331 تربوية قضايا ومشكالت
2 

اختيار مادة واحدة  )*(

 فقط

 - EADM 323 2 اإلدارة المدرسية

 ـــ ـــ ـــ ـــ  EEDU 341 تطور الفكر التربوي
 ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ EPSY 335 2 علم نفس النمو

 ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ ETEC 331 2 التعليم االلكتروني
  31 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السادس  31 لخامس مجموع الساعات في الفصل الدراسي ا

 

 الســنـــــــــــة الرابعة  

 الثامنالمستوى    السابع  المستوى 

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 - ECUR 461 8 التربية الميدانية ESPE 328 2 ESPE326+327+321 قنيات المساندة والمعدلة لذوي صعوبات العلمالت

 ـــ ـــ ـــ ـــ ESPE 404 2 ESPE 206 +207 دعم وتمكين ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ESPE 402 2 اإلدارة واإلشراف في برامج ومؤسسات التربية الخاصة

 ـــ ـــ ـــ ـــ ESPE 422 2 ESPE327 +326 مشروع ميداني في مجال صعوبات التعلم
  SEPE 401 مصطلحات ونصوص التربية الخاصة

2 

 

 

ESPE201 

 **اختيار مادة واحدة فقط

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

 ـــ ـــ ـــ ـــ ESPE 405 اجة الخاصةثنائية الح
 ـــ ـــ ـــ ـــ ECUR 453 1 ECUR 351 طرق تدريس ذوي صعوبات التعلم

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ EPSY 421 2 القياس والتقويم
 EPSY 442 علم نفس اإلرشادي

 ال يوجد )*( 2
 ـــ ـــ ـــ ـــ

 ـــ ـــ ـــ ـــ EPSY 453 الصحة النفسية
 ـــ ـــ ـــ ـــ ISLS 401 2 ISLS 301 ((4ثقافة إسالمية ))

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

 

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

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

 



 الخطة الدراسية لقسم التربية الخاصة : تخصص االضطرابات السلوكية والتوحد
 هـ3415هـ /3414ابتداء من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 

 السنــــــــــــــــــــــــة التحضــــــــيريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 يالمستوى الثان  لالمستوى األو

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 ـــ COMM102 1 مهارات التفكير والبحث ـــ ISLLS101 2 (3قافة اإلسالمية )الث
 ـــ COMM101 1 مهارات االتصال ـــ ARAB101 1 المهارات اللغوية

 ـــ STAT111 1 مبادئ إحصاء ـــ CPIT100 1 مهارات الحاسب اآللي
 ـــ ELI102 1 (2اللغة االنجليزية ) ـــ MATH111 1 مبادئ رياضيات
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ELI101 1 (3اللغة االنجليزية )

  32 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول ـــ 34 مجموع الساعات في الفصل الدراسي األول

 

 السنـــــــة الثانيـــــــــــــــة

 عالمستوى الراب  ثالمستوى الثال

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 عتمدةالم

 

 المتطلب السابق

 

 الـــــمـــــادة

 

 رمزها ورقمها

الساعات 

 المعتمدة

 

 المتطلب السابق

 ESPE 206 2 ESPE201 التدخل المبكر لذوي الحاجات الخاصة ـــ ESPE 201 1 مقدمة في التربية الخاصة

 ESPE 207 2 ESPE201 التقويم والتشخيص في التربية الخاصة ـــ ESPE 202 2 مقدمة في تعديل السلوك

 ESPE 208 2 ESPE201+202 المشكالت السلوكية الشائعة لذوي الحاجات الخاصة ـــ ESPE 203 2 اضطرابات التواصل

 ESPE 209 2 ESPE201 تأهيل ذوي الحاجات الخاصة ـــ ECUR 222 2 النشاط المدرسي

 ESPE 257 2 ESPE201 ات السلوكيةمدخل إلى االضطراب ـــ EEDU 211 2 المدخل العام في التربية

 ESPE 256 2 ESPE201 مدخل إلى اضطرابات طيف التوحد ـــ EADM 213 2 نظام التعليم في المملكة

 ـــ ECUR 211 2 المناهج العامة ـــ ETEC 211 3 تقنيات التعليم
 ـــ EEDU 221 2 أصول التربية اإلسالمية ـــ ETEC 233 3 الحاسب في التعليم

 ETEC 222 2 ETEC211 الوسائل التعليمية واستخدامها إنتاج ISLS 201 2 ISLS101 (2)إسالميةثقافة 

 ISLS 301 2 ISLS201 (1)إسالميةثقافة  ARAB 201 1 ARAB101 التحرير الكتابي

  22 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الرابع  22 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثالث

 من الفصل الدراسي الرابع *التخصص الدقيق يبدأ                                                                                                                                                                

 السنة الثالثة

 سالمستوى الساد  سالمستوى الخام

 
 ــــادةالـــــمـ

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
المتطلب  

 السابق

دمج ذوي الحاجات الخاصة في المدرسة 
 والمجتمع

ESPE 302 2 ESPE206 +207 
 ESPE 352 1 ادارة وضبط السلوك الصفي

ESPE257-

208-256 

 وية لذوي الحاجات الخاصةالبرامج الترب
ESPE 303 2 ESPE257+256+206+ 

207 
 ESPE 306 2 ESPE303 (3المهارات األكاديمية لذوي االحتياجات الخاصة  )

التقييم والتشخيص في مجال االضطرابات 
 السلوكية وطيف التوحد

ESPE 351 2 ESPE207+256+257 ف المهارات الحياتية لذوي االضطرابات السلوكية وطي
 التوحد

ESPE 356 1 ESPE351 

 ESPE304 اإلعاقة الجسمية والصحية

2 

 

ESPE 201 
 مادة واحدة فقط اختيار** 

 ESPE 357 1 ESPE 351 برامج ذوي االضطرابات السلوكية وطيف التوحد

 ESPE305 توعية المجتمع بمجاالت اإلعاقة
التقنيات المساندة والمعدلة لذوي االضطرابات السلوكية 

 التوحدو
ESPE 358 2 ESPE 351 

 ـــ EPSY 316 1 علم النفس التربوي ESPE 308 تطور التربية الخاصة بالمملكة

 ETEC 332 2 تصميم البرمجيات التعليمية وإنتاجها ECUR 351 1 ECUR211 طرق تدريس ذوي الحاجات الخاصة
 

* اختيار مادة 
 EEDU 331 2 قضايا ومشكالت تربوية واحدة فقط

 
 اختيار مادة واحدة فقط *

 

 ETEC 323 التعليمية نإنتاج برامج الفيديو والتليفزيو

 ـــ EADM 323 2 اإلدارة المدرسية EEDU 341 تطور الفكر التربوي

 ـــ EPSY 335 2 علم النفس النمو
 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السادس

 

  
 
22 

 

 ـــ ETEC 331 2 التعليم االلكتروني
 ISLS 401 2 301 ISLS (4)إسالميةثقافة 

  31 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الخامس

        

 الســنـــــــــــة الرابعة  

 نالمستوى الثام   عالمستوى الساب

 
 الـــــمـــــادة

 
 رمزها ورقمها

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

 
 الـــــمـــــادة

 
 مزها ورقمهار

الساعات 
 المعتمدة

 
 المتطلب السابق

  ECUR 461 8 التربية الميدانية ESPE 307 2 ESPE 303 (2المهارات األكاديمية لذوي الحاجات الخاصة)

 ـــ ـــ ـــ ـــ ESPE 404 2 ESPE 206 +207 دعم وتمكين ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم
لتربية اإلدارة واإلشراف في برامج ومؤسسات ا

 الخاصة
ESPE 402 2 ـــ 

 ـــ ـــ ـــ ـــ

مشروع ميداني في مجال االضطرابات السلوكية 

 وطيف التوحد
ESPE452 2 ESPE  356+357 

 ـــ ـــ ـــ ـــ

 SEPE 401 مصطلحات ونصوص التربية الخاصة

2 

ESPE 201 
** اختيار مادة 

 واحدة فقط

 ـــ ـــ ـــ ـــ
 ـــ ـــ ـــ ـــ ESPE 403 ي التربية الخاصةحديثة ف تقضايا وتوجيها

 ـــ ـــ ـــ ـــ ESPE 405 ثنائية الحاجة الخاصة
 ECUR 454 1 ECUR  351 طرق تدريس ذوي االضطرابات السلوكية والتوحد

  8 مجموع الساعات في الفصل الدراسي الثامن

 ـــ EPSY 421 2 القياس والتقويم

 EPSY 442 2 علم النفس اإلرشادي
 

* اختيار مادة واحدة 
 فقط
 EPSY 453 الصحة النفسية 

 
 مجموع الساعات في الفصل الدراسي السابع

 
 

 
37  

 

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

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


