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 التربية الخاصةماجستير في البرنامج لالخطة الدراسية 
 

 ــ الجهة المقدمة للبرنامج :

  التربية الخاصةكلية التربية ــ قسم 

 ــ أسم البرنامج ومسمى الدرجة العلمية :

              : التربية الخاصةبرنامج              اسم البرنامج . 

                 : التربية الخاصة " في الماجستيرمسمى الدرجة العلمية " 

 

 ــ القبول في البرنامج :

 ببرنامج الماجستير في التربية الخاصةيشترط  لاللتحاق 

     سعودي ريغ كان إذا ةيرسم منحة ممنوحا   أو سعودی الطالب كوني أن. 

   معتةر  بهةا  مةج ا  جامعةة أويكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعيةة مةج جامعةة سةعودية  أن

 معتمدة مج قبل وزارة التعليم العالي.

  أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس بتقدير ال يقل عج جيد في أحد التخصصةا  التاليةة: التربيةة

، أو علم االجتماع، أو البكالوريوس في العلةوم الخاصة، أو اإلرشاد والتوجيه التربوي، أو علم النفس

 التربوية ،  ويمكج النظر في التخصصا  األخر  بموافقة اللجان المختصة.

 علةى درجةة  أن يكون حاصال  على درجةة الةدبلوم فةي التربيةة بتقةدير جيةد كحةد أدنةى حلمةج  ةو حاصةل

 البكالوريوس في تخصصا  غير تربوية( . 

 ح واالمتحانا  ( التي يقدمها القسم للمتقدميج. اجتياز المقابلة الشخصية 

 .أية شروط أخر  مقررة مج اللجان والمجالس المتخصصة 
 .دفع الرسوم الجامعية التي تقرر ا لجنة القبول في الجامعة عج البرنامج 
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 ــ الخطة الدراسية :

 خالل أحد اخليارين التاليني:الرتبية اخلاصة من  يفعلى درجة املاجستري  / الطالبةحيصل الطالب أنميكن 

 خيار الرسالة  -1

ساعة تدريسية موزعة على فصليني دراسيني عبارة عن مقررات عامة  28مقررات تعادل عدد ويتم فيه دراسة  1/1
وهوبون ذوو امل،  تصميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلاصةوهي ) ةيدرسها مجيع الطالب يف املسارات الثالث ساعة 14

 متقدم( اإلحصاء الرتبوي ، البحث الرتبويمناهج  ،الرتبية اخلاصة ابللغة االجنليزية يفقراءات  ،االحتياجات اخلاصة
يدرسها الطالب داخل كل ختصص من التخصصات الثالث هي ) دراسات وأحباث  ساعة 14ومقررات ختصصية 

 -)املفاهيم واألسس النظرية(" صعوابت التعلم حديثة يف جمال التخصص ، تصميم برامج تربوية ، مقدمة يف التخصص
تدريس خاصة ، قياس  ، طرق")املفاهيم واألسس النظرية(اإلعاقة السمعية -)املفاهيم واألسس النظرية(اإلعاقة العقلية

 وتشخيص يف مادة التخصص(

 وحدات دراسية 6تعادل  اجستريمإعداد رسالة  2/ 1

ساعات معتمدة، وجيب أن  6 والنجاح ابمتحان مناقشتها وختصص هلاعلي الطالب إعداد رسالة املاجستري 
 تتضمن رسالة املاجستري ما يثبت أن الطالب قد متكن مما يلي متكناً جيداً :

 مشكلة تربوية بطريقة علمية واضحة ودقيقة. صياغة 

 .صياغة الفروض بطريقة سليمة 

 .استخدام أدوات وطرق علمية تتميز ابلصدق والثبات الختبار فروضه 

  ًاإلملام أبدبيات البحث املرتبطة مبشكلة دراسته إملاماً جيدا 

 استخدام األساليب اإلحصائية السليمة الختبار فروض دراسته 

 سته بطريقة علمية سليمة ودقيقةعرض نتائج درا 

 تفسري نتائج دراسته بطريقة علمية سليمة 
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 استخدام أساليب توثيق مراجع دراسته بطريقة علمية سليمة 

  .اقرتاح دراسات وحبوث مستقبلية يف ضوء النتائج اليت يقدمها 

 .يت وضعها جملس الدراسات العلياوينبغي أن يكون اإلطار العام لكتابة الرسالة خاضعاً للمعايري العلمية املوحدة ال

 اإلشراف علي الرسالة

               العليا يف        للدراسات املوحدة  لالئحةاب الواردةيتم اإلشراف على الرسالة ومناقشتها وفقا للشروط  

 اجلامعات.

 خيار املقررات الدراسية واالختبار الشامل -2

 ( ساعة تدريسه موزعة على أربعة فصول دراسية على النحو التايل:42ويتم فيه دراسة مقررات تعادل ) 

يدرسها ساعة تدريسية عبارة عن مقررات عامة  12مقررات تعادل عدد ويتم فيه دراسة : الفصل الدراسي األول 
املوهوبون ذوو االحتياجات ،  الرتبية اخلاصةتصميم البحث وتطبيقاته يف وهي ) ةمجيع الطالب يف املسارات الثالث

  .متقدم( اإلحصاء الرتبوي ، البحث الرتبويمناهج  ،اخلاصة

يدرسها الطالب داخل كل ختصص من  ساعة 12تعادل  مقررات ختصصية : يتم  فيه دراسة الفصل الدراسي الثاين
"  برامج تربوية ، مقدمة يف التخصص التخصصات الثالث هي ) دراسات وأحباث حديثة يف جمال التخصص ، تصميم

)املفاهيم اإلعاقة السمعية -)املفاهيم واألسس النظرية(اإلعاقة العقلية -)املفاهيم واألسس النظرية(صعوابت التعلم
 ، قياس وتشخيص يف مادة التخصص( "واألسس النظرية(

, يف التخصص ساعات تدريسية  هي) طرق تدريس  12يدرس الطالب مقررات تعادل الفصل الدراسي الثالث: 
اخلدمات املساندة  يف الرتبية اخلاصة, اإلرشاد والنفسي واألسرى لذوى ,قراءات ابللغة االجنليزية يف التخصص 

 (.االحتياجات اخلاصة

 : ويشمل ما يلي:الفصل الدراسي الرابع

 تايل:ات لكل ختصص موزعة على النحو الساع 6  يتم  فيه دراسة عدد 

التشخيص والعالج ملسار  بطيء التعلمساعات تدريسية لكل ختصص وهى ) 3يدرس الطالب مقرر دراسي يعادل  -1
 صعوابت التعلم , إعاقة التوحد ملسار اإلعاقة العقلية , طرق التواصل للمعاقني مسعيا ملسار اإلعاقة السمعية(
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من  موضوعني يف ابالتفاق مع املشرف العمل   ساعات تدريسية حيث خيتار الطالب 3مشروع التخرج يعادل 2/1
أن تكون يف جمال ختصصه ويتضمن ذلك اإلعداد والتطبيق والتقييم لكل موضوع يتم  ىاملوضوعات التالية عل

 اختياره.

 .تصميم برانمج عالجي يف جمال التخصص 

 إعداد دليل ارشادى للمعلمني أو أولياء األمور يف التخصص 

 تدرييب ابستخدام احلاسب االىل إعداد برانمج عالجي أو 

   إعداد وتصميم أداة يف جمال ختصصه 

االختبار الشامل جيتاز الطالب اختبارا حتريراي شامال يف جمال الرتبية اخلاصة ) التخصص الدقيق( بعد االنتهاء من  2/2
 .دراسة مجيع املقررات الدراسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشاد الطالبي :التوجيه واإلراسية لبرنامج دبلوم الخطة الد
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 )خيار الرسالة( قررات على الفصول الدراسيةاملتوزيع 
 مسار صعوابت التعلم

الفصـل 
 الدراسي

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه
الساعات 
 املعتمدة

 األول   

 3 تصميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلاصة 520 خاص

 3 االحتياجات اخلاصة ذوو املوهوبون  530 خاص

 2 الرتبية اخلاصة ابللغة االجنليزية يفقراءات  560 خاص

 3 البحث الرتبويمناهج  502 خاص

 3 ) متقدم( اإلحصاء الرتبوي 503 خاص

 14 جمموع ساعات الفصل الدراسي األول

 الثاين

 3 .دراسات وأحباث حديثة يف صعوابت التعلم 511صعب 

 يفتصميم الربامج الرتبوية لذوى الصعوابت   512صعب 
 التعلم

3 

 )املفاهيم واألسس النظرية(صعوابت التعلم 513صعب 

 

3 

 2 ذوى صعوابت التعلملطرق التدريس  514صعب 

 وتشخيص صعوابت التعلم تقييم 515 صعب

 

3 

 14 جمموع ساعات الفصل الدراسي الثاين

الثالث 
 والرابع

 أطروحة املاجستري             690صعب 
6 

 34 إمجايل عدد الساعات املعتمدة لدرجة املاجستري

 

 ) خيار الرسالة( قررات على الفصول الدراسيةاملتوزيع 
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 اإلعاقة العقليةمسار 

الفصـل 
 الدراسي

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه
الساعات 
 املعتمدة

 األول   

 3 الرتبية اخلاصة تصميم البحث وتطبيقاته يف 520 خاص

 3 االحتياجات اخلاصة ذوو املوهوبون  530 خاص

 2 الرتبية اخلاصة ابللغة االجنليزية يفقراءات  560 خاص

 3 البحث الرتبويمناهج  502 خاص

 3 ) متقدم( اإلحصاء الرتبوي 503 خاص

 14 جمموع ساعات الفصل الدراسي األول

 الثاين

 3 اإلعاقة العقلية ىف حديثةدراسات وأحباث  511عقل 

 3 اإلعاقة العقليةتصميم الربامج الرتبوية لذوى   512عقل 

 اإلعاقة العقلية)املفاهيم واألسس النظرية( 513عقل 

 

3 

 2 لذوى اإلعاقة العقليةطرق التدريس  514عقل 

 اإلعاقة العقليةوتشخيص  تقييم 515 عقل

 

3 

 14 الثاينجمموع ساعات الفصل الدراسي 

الثالث 
 والرابع

 أطروحة املاجستري            690عقل 
6 

 34 إمجايل عدد الساعات املعتمدة لدرجة املاجستري
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) خيار الرسالة( قررات على الفصول الدراسيةاملتوزيع   
 اإلعاقة السمعيةمسار 

الفصـل 
 الدراسي

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه
الساعات 
 املعتمدة

 األول   

 3 تصميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلاصة 520 خاص

 3 االحتياجات اخلاصة ذوو املوهوبون  530 خاص

 2 الرتبية اخلاصة ابللغة االجنليزية يفقراءات  560 خاص

 3 البحث الرتبويمناهج  502 خاص

 3 ) متقدم( اإلحصاء الرتبوي 503 خاص

 14 جمموع ساعات الفصل الدراسي األول

 الثاين

 3 اإلعاقة السمعيةدراسات وأحباث حديثة يف  511مسع 

 3 اإلعاقة السمعيةتصميم الربامج الرتبوية لذوى   512مسع 

 اإلعاقة السمعية)املفاهيم واألسس النظرية( 513مسع 

 

3 

 2 اإلعاقة السمعيةذوى لطرق التدريس  514مسع 

 3 اإلعاقة السمعية وتشخيص تقييم 515 مسع

 14 جمموع ساعات الفصل الدراسي الثاين

الثالث 
 والرابع

 أطروحة املاجستري 690مسع 
6 

 34 إمجايل عدد الساعات املعتمدة لدرجة املاجستري
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 ) خيار املقررات الدراسية واالختبار الشامل( قررات على الفصول الدراسيةاملتوزيع 
 مسار  صعوابت التعلم      

الفصـل 
 الدراسي

 مسمى املقرر املقرر ورمزهرقم 
الساعات 
 املعتمدة

 األول   

 3 تصميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلاصة 520 خاص

 3 االحتياجات اخلاصة ذوو املوهوبون  530 خاص

 3 البحث الرتبويمناهج  502 خاص

 3 ) متقدم( اإلحصاء الرتبوي 503 خاص

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي األول

 الثاين

 3 .دراسات وأحباث حديثة يف صعوابت التعلم 511صعب 

 3 التعلم يفتصميم الربامج الرتبوية لذوى الصعوابت   512صعب 

 )املفاهيم واألسس النظرية(صعوابت التعلم 513صعب 

 

3 

 وتشخيص صعوابت التعلم تقييم 515 صعب

 

3 

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي الثاين

 الثالث   

 3 الرتبية اخلاصة ابللغة االجنليزية يفقراءات  560 خاص

 3 ذوى صعوابت التعلملطرق التدريس  514صعب 

 3 اخلدمات املساندة يف الرتبية اخلاصة 570 خاص

 3 ةاالحتياجات اخلاص ىاإلرشاد النفسي واألسرى لذو  580 خاص

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي الثالث

 3 بطيء التعلم التشخيص والعالج           585صعب 

 3 مشروع التخرج واالختبار الشامل 695صعب  الربع
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 ) خيار املقررات الدراسية واالختبار الشامل( قررات على الفصول الدراسيةاملتوزيع 

 اإلعاقة العقليةمسار      

 

الفصـل 
 الدراسي

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه
الساعات 
 املعتمدة

 األول   

 3 تصميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلاصة 520 خاص

 3 االحتياجات اخلاصة ذوو املوهوبون  530 خاص

 3 البحث الرتبويمناهج  502 خاص

 3 ) متقدم( اإلحصاء الرتبوي 503 خاص

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي األول

 الثاين

 3 اإلعاقة العقليةدراسات وأحباث حديثة يف  511عقل 

 3 اإلعاقة العقليةتصميم الربامج الرتبوية لذوى   512عقل 

 اإلعاقة العقلية)املفاهيم واألسس النظرية( 513عقل 

 

3 

 اإلعاقة العقليةوتشخيص  تقييم 515 عقل

 

3 

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي الثاين

 الثالث   

 3 الرتبية اخلاصة ابللغة االجنليزية يفقراءات  560 خاص

 3 اإلعاقة العقليةذوى لطرق التدريس  514عقل 

 3 اخلدمات املساندة يف الرتبية اخلاصة 570 خاص

 3 ةاالحتياجات اخلاص ىاإلرشاد النفسي واألسرى لذو  580 خاص

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي الثالث

 3 إعاقة التوحد 585عقل 

 3 مشروع التخرج واالختبار الشامل 695عقل  الربع

 42 إمجايل عدد الساعات املعتمدة لدرجة املاجستري
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 42 إمجايل عدد الساعات املعتمدة لدرجة املاجستري

 ) خيار املقررات الدراسية واالختبار الشامل( قررات على الفصول الدراسيةاملتوزيع 

 اإلعاقة السمعيةمسار      

الفصـل 
 الدراسي

 مسمى املقرر رقم املقرر ورمزه
الساعات 
 املعتمدة

 األول   

 3 تصميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلاصة 520 خاص

 3 االحتياجات اخلاصة ذوو املوهوبون  530 خاص

 3 البحث الرتبويمناهج  502 خاص

 3 ) متقدم( اإلحصاء الرتبوي 503 خاص

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي األول

 الثاين

 3 اإلعاقة السمعيةدراسات وأحباث حديثة يف  511مسع 

 3 اإلعاقة السمعيةتصميم الربامج الرتبوية لذوى   512مسع 

 3 اإلعاقة السمعية)املفاهيم واألسس النظرية( 513مسع 

 اإلعاقة السمعيةوتشخيص  تقييم 515 مسع

 

3 

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي الثاين

 الثالث   

 3 الرتبية اخلاصة ابللغة االجنليزية يفقراءات  560 خاص

 3 اإلعاقة السمعيةذوى لطرق التدريس  514مسع 

 3 اخلدمات املساندة يف الرتبية اخلاصة 570 خاص

 3 ةاالحتياجات اخلاص ىاإلرشاد النفسي واألسرى لذو  580 خاص

 12 جمموع ساعات الفصل الدراسي الثالث

 3 مسعياطرق التواصل للمعاقني  585مسع 

 3 مشروع التخرج واالختبار الشامل 695مسع  الربع
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 42 إمجايل عدد الساعات املعتمدة لدرجة املاجستري

 


