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 كلمة رئيس القسم  ق

 

 الرحمن الرحيم  بسم هللا  

 وعلى آله وصحبه ومن واله سيدنا محمد  ى والصالة والسالم عل

 أما بعد  ... 

الخاصة  ف    التربية  قسم  أنش أيعد  وقد  التربية  بكلية  املوجودة  األقسام  احتياج    ئحد  نتيجة 

فئة من املعلمين املؤهلين نظريا وعمليا تهتم بشريحة مهمة من شرائح املجتمع وهم  ى  لإاملجتمع  

عداد كوادر تربوية مؤهلة  إاالحتياجات الخاصة، وتتنوع أهداف قسم التربية الخاصة من    و ذو 

كذلك   للعمل في مجال التربية الخاصة تكون قادرة على تقديم الخدمات التربوية والتعليمية،

أساليب   وتطوير  الفئة،  هذه  مع  للعمل  الالزمة  التطبيقية  والخبرات  باملهارات  الطالب  تزويد 

ا أكثر  األداء  تدريسية  وطرق  ومناهج  أساليب  الستحداث  العلمي  البحث  خالل  من  لتعليمي 

 كفاءة. 

 

 رئيس قسم التربية الخاصة 

 د. نجاح عبد املجيد الطبيب 
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 نبذة عن القسم

الجامعة           مسؤوليات  من   
ً
بصفة    اتجاهانطالقا الخاصة  االحتياجات  لذوي  تقدمه  وما  عامة  املجتمع 

في العام الجامعي  تخاصة   في تقديم برامجه    2008  –  2007م استحداث قسم التربية الخاصة  ، والبدء  م 

 وخططه التربوية ليصبح أحد أقسام كلية التربية في هذه الجامعة . 

ئ إلعداد كوادر بشرية مدربة وقادرة على تأهيل وتربية  و هو أحد األقسام التربوية املتخصصة والتي أنش          

وتعليم وتدريب األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة؛ وذلك ضمن التوجه العاملي لحقوق اإلنسان وتكافؤ  

متابعة كل ما هو حديث في هذا التخصص   في الفرص بين جميع األفراد في التعليم والعمل، كما يأمل القسم  

 التغييرات من حولنا، خاصة ونحن في عصر يشهد تقدم  حتى نستطيع مواكبة
ً
 فتال   ا

ً
  في مجال التربية الخاصة.  ا

، والنهوض باملستوى العلمي والرقي به،  في مجال التربية الحاصة طالب القسم  م أهدافه رفع مستوى  هأمن  

في   متطلباتهم  مع  يتالءم  بما  األقسام  باقي  املشتركةوخدمة  الو ،  املقررات  الطالب  درجة  يمنح  به  دارس 

اجتيازه    التربية في    الليسانس العامة     133بعد  واملقررات  التخصصية  مقررات  من  عدد  متضمنة   ( وحدة 

س(، ويطمح لفتح املجال للدراسات  وكذلك بعض املقررات التربوية التي تؤهل الطالب للعمل في مجال التدري

 . هذا املجال وخدمة املجتمع والبيئة، وتطوير البحث العلمي في  تخصص التربية الحاصةالعليا في 

 

 رؤية القسم 

 

مجال تصميم وتنفيذ  في  ذات كفاءة تحقيق مخرجات والتميز في الريادة إلى  تربية الخاصة يطمح قسم ال

 قليميا.إمحليا و  البرامج واألنشطة التدريبية والتعليمية والتأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة
 

 رسالة القسم 

       

  وقادرة على إلعداد كوادر بشرية مدربة    التي أنشئت،  بكلية التربية طرابلسأحد األقسام التربوية املتخصصة  

العاملي لحقوق اإلنسان    الخاصة وذلك ضمنذوي االحتياجات    وتعليم وتدريب األشخاصتأهيل   التوجه 

كما يأمل القسم في فتح برنامج للدراسات العليا يشمل   والعمل.بين جميع األفراد في التعليم  وتكافؤ الفرص

 واملاجستير والدكتوراه. الدبلوم في التربية الخاصة  

 

 أهداف القسم

       

 تتعدد وتتنوع أهداف قسم التربية الخاصة وذلك على النحو التالي:

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

 التربوية والتعليمية والتأهيلية والتدريبية.          

تـزويـد الطـالب والطالبات باملهـارات والخبرات التطبيقية الالزمــة للعمل مـع هـذه الفئـة في مختلف   .2

 البيئات التعليمية. 
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م في تقـديم الحلول  إلسهاوكذلك ا  الخبرات،بمؤسـسات املجتمع وذلك مـن خـالل تبادل    قسم ال ربط   .3

 في املجتمع.  االحتياجات الخاصة و ذو العلمية للمشكالت التي يواجهها 

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

 تدريسية أكثر كفاءة.  

شاء املعامل التي تخـدم هـذا التخصص والقيام بـزيـارات ميدانية متكررة للمعاهـد واملراكز والـدور  نإ .5

التي تضم شرائـح مختلفة مـن هـذه الفئة الخـاصة مـن موهوبين   االجتماعية الحكـومية واألهلية 

 والخروج بتصورات وثيقة عنهم.   ،ومعوقين وخالفهم عن قرب

ربوية والعلمية والتعاون مع املؤسـسات االجتماعية التي تعنى باألطفال ذوي تقـديـم االستشارات الت  .6

 االحتياجات الخاصة. 

 .ملجتمع او  للقسم والكلية االنتماء روح  تعزز  عمل  وعالقات  بيئة  وجود على  العمل .7

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

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

 مجال التربية الخاصة. القدرات املعرفية والبحثية في  لتنمية

 
 الخريج  مواصفات

 

 أن يتمتع بمعارف واسعة ومهارات عالية في مجال التربية الخاصة..     1

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

 أن يكون له قدرات على اإلبداع والتطوير في مجال التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.  .3

 أن يكون قادرا على استخدام التقنيات الحديثة و املستحدثة.  .4

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

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

 أن يتحلى بالثقة بالنفس والقدرة على االندماج وخدمة املجتمع. .7

 أن يحترم أخالقيات املهنة.  .8
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 أعضاء هيئة التدريس بالقسم

 

 أوال: أعضاء هيئة التدريس القارين 

 التخصص  ةاألكاديميالدرجة  الدرجة العلمية االسم  ر.م

 أصول التربية محاضر  دكتوراه  نجاح عبد املجيد خليفة الطبيب  .1

 علم االجتماع التربوي  شارك أستاذ م دكتوراه حبيل ه محمد عمر عطي .2

 تربية بدنية  أستاذ مشارك  دكتوراه إبراهيم أبوزيد علي الذويبي  .3

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

 إدارة تربوية  أستاذ مساعد  دكتوراه قدمور غريبي سكينة البشير  .5

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

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

 النفس التربوي علم  محاضر  دكتوراه شعبان محمد املقرحيفاطمة  .8

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

 خدمة اجتماعية مساعد محاضر  ماجستير  حسين ربيعة حسين أحمد .10

 أصول تربية مساعد محاضر  ماجستير  الزوام عبد السالم سعاد سالم  11

 اجتماعيةخدمة  مساعد محاضر  ماجستير  نجاة خليل ميالد خليل  12

 علم النفس العيادي مساعد محاضر  ماجستير  خلود احمد عياد قربيع 13

 داخل ثانيا: أعضاء هيئة التدريس املوفدين للدراسة في ال
 مناهج وطرق التدريس  محاضر  ماجستير  زهرة أبو بكر محمد الحمال  .1

 ثالثا: املعيدون 
 التربية الخاصة ــــــ  معيد  أميرة علي رجب الدعدوش  .1

 ايفاد بالداخل  ماجستير  معيد  فاطمة محمد عمر املجبري  . 2

 

 لقسم التربية الخاصة:   راسيةدالمقررات ال
 

 التربية الخاصة  قسم
  عدد المقرر  متطلبات الوحدات المقرر  اسم الرمز  ت

  الساعات
 النظري 

  عدد
  الساعات
 العملي

Course Name 

1 SE100 
مدخل إلى التربية 

 الخاصة
2 - 

  2  
Introduction to 
Special Education 

2 
SE101 

مدخل الممارسة الخدمة  
 االجتماعية  

2 - 
  

2 1 
Introduction to 
Social Service 
Practice 

3 SE102 
 - 2 تربية صحية مدرسية 

  2  
School Health  
Education 

4 SE104  2 تربية موسيقية SE100   1 1 Music Education 

5 SE105 
  SE100   2 2 إعاقة سمعية  

Hearing 

Impairment 

6 SE106 
 2 إعاقة بصرية

- 
  2  

Visual  
Impairment 

7 SE107 
إعاقة جسمية 

 وصحية  
2 SE100 

  2  
Physical and 
Health Disability 
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8 
SE108 

مفاهيم ومصطلحات في  
 التربية الخاصة

2 
EPSY100 

SE100  

2  
Concepts and 
Terms in Special 
Education 

9 SE109  2 تربية فنية وظيفية 
 

  1 1 
Functional Art 
Education 

10 
SE110 

ممارسة اجتماعية 
 لذوي اإلعاقة  

2 
SE100 

  

2  
Social Practice for 
Individuals with 
Special Needs 

11 SE200  2 إعاقة عقلية EPSY100 SE100  2  Mental Disability 

12 
SE201 

 رعاية موهوبين
 

2 
- 

  

2  
Care about the 
Gifted and 
Talented 

13 SE202   سيكولوجية اللعب 
2 SE101   2  

Psychology of 
Play 

14 

 
 
SE203 

 

 توجيه وارشاد نفسي  
 

2 

SE105 

SE106 SE107 

2  

Psychological 
Guidance and 
Counseling 

15 

SE204 
مهارات تأهيلية للفئات  

 الخاصة 

2 

SE105  

SE106 SE107 

1 1 

Rehabilitation 
Skills for 
Individuals with 
Special Needs 

16 

SE205 
 

 صعوبات التعلم  

 

2 

EPSY100  

EPSY203  

2  

Learning 
Disabilities for 
the Individuals 
with Special 
Needs 

17 
SE206 

 
 اضطرابات سلوكية 

2 EPSY100 
EPSY203  

2  
Behavioral 
Disturbance 

18 

SE207 
مهارات تواصل لذوي  

 االحتياجات الخاصة  

4 

SE110 

  

2 2 

Communication 
Skills for the 
Individuals with 
Special Needs 

19 

 

SE208 

 

 لغة إشارة والتخاطب  
2 

EPSY201 
SE200  

1  
Sign Language 

20 SE209 
إدارة مؤسسات  

 اجتماعية  
2 EPSY200  

SE203  2  
Social Institutions 
Management 

21 SE210 تربية بدنية خاصة 
2 SE110 

SE204  1 1 
Special Physical 
Education 

22 

SE211 

 

فروق فردية لذوي  

 االحتياجات الخاصة  

 
2 

SE110 

 
SE204 

 

2  

Individualistic 

Differences 

among the 

Individuals with 

Special Needs 

23 

SE300 
قوانين وتشريعات 
لذوي االحتياجات 

 الخاصة 

2 

EPSY200  

SE209  

2  

Laws and 
Legislations for 
the Individuals 
with Special 
Needs 

24 

SE301 
تصميم برامج لذوي 
 االحتياجات الخاصة  

3 

SE211 

  

2 1 

Program 
designing for the 
Individuals with 
Special Needs 

25 
SE302   تعديل سلوك 

2 
SE206 

  

2  
Behavior 
Adjustment 
(Correction) 

26 SE303 
علم النفس 

 الفسيولوجي 
2 SE211 

  2  
Physiological 
Psychology 

27 
SE304 

اختبارات ومقاييس  
 التربية الخاصة 

2 
SE211 

  

1 1 
Tests and 
Measurements in 
Special Education 
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28 SE305 
اضطرابات النطق  

 والكالم  
2 SE303 

  2  Speech Disorder 

29 SE306  نظريات الشخصية 
2 SE211 

  2  
Personality 
Theories 

30 
SE307 

 
 طرائق تدريس خاصة 

2 EPSY202 
EPSY303 

  1  
Special Teaching 
Methods 

31 SE308   اختبارات نفسية 
2 ESPY401    -  

Psychological 
Testing 

32 SE309 
معمل في التربية  

 الخاصة 
2 SE301   2  

Special Education 
Lab 

33 SE400   تدخل مبكر 
2 SE207 

SE303 
  2  

Early 
Intervention 

34 SE401 
علم النفس العيادي )  

 اإلكلينيكي ( 
4 ESPY401  

SE304  2 2 
Clinical 
Psychology 

35 SE402   تطبيقات تدريسية 
4 SE301 

SE307  - 4 
Teaching 
Applications 

36 SE403  4 مشروع تخرج SE301  من 75وإنجاز %

 مواد لتخصص  
  4 

Graduation 
Project 

 

 لتربية الخاصة الخطة الدراسية لبرنامج ا

 

 2008 تاريخ تأسيس القسم  التربية / طرابلس  الكلية

  تاريخ تأسيس الشعبة التربية الخاصة  القسم 

 ليسانس  اسم البرنامج عام الشعبة

عدد الوحدات   فصول دراسية   8 مدة الدراسة 

 املعتمدة 

 وحدة دراسية  133

 

 

ي
س

را
لد

 ا
صل

لف
ا

 

ز 
رم

رر 
مق

ال
 

 اســـم الـمـقـرر 

ت 
دا
ح
لو

 ا
دد

ع
ت  

عا
سا

 ال
دد

ع
 

توزيع  
 الساعات 

رر 
مق

 ال
ع
نو

 

 المتطلبات 
 السابقة 

ت 
دا

ح
لو

 ا
ع
مو

ج
م

ت 
را

ض
حا

لم
ا

 

ت
نا
ري

تم
ال

 

ي 
مل

لع
ا

 

ول
أل
 ا
صل

لف
ا

 
ف 

ري
خ

 

SE 100 اليوجد                      2 2 مدخل إلى التربية الخاصة 

2
0

 

SE 101   مدخل لممارسة الخدمة
    2 2 االجتماعية 

  
SE 102  2 2 تربية صحية مدرسية      
SE 104   1  1 2 2 تربية موسيقية   

EPSY 
100 

    2 2 علم النفس العام 
 

 
EPSY 
101 

    2 2 أصول  التربية 
 

 

CS100  عامة)جامعي(  - 2 2 2 1حاسوب - 

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

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

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

ي
ان
لث
 ا
صل

لف
ا

 
 

ع 
بي
ر

 

SE 105 2 2 إعاقة سمعية     SE 100 

2
0

 

SE 106 2 2 إعاقة بصرية    
 SE 100 

SE 107 2 2 إعاقة جسمية وصحية     SE 100 

SE 108   مفاهيم ومصطلحات في
    2 2 التربية الخاصة

 

-ESPY100 SE 100 

SE 109  1  1 2 2 تربية فنية وظيفية 
 

SE 104 
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SE 110  ممارسة اجتماعية لذوي
    2 2 اإلعاقة

 

SE 101 

CS101  1حاسوب   عامة    2 2 2 2حاسوب  

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

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

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

ف
ري

خ
ث 

ال
لث
 ا
صل

لف
ا

 

AR102  1دراسات قرآنية  عامة    2 2 2 2دراسات قرآنية  

2
0

  
 

AR104  1لغة عربية  عامة    2 2 2 2لغة عربية  

SE 200  2  2 إعاقة عقلية -  

 
SE 105- SE 106 - 

SE 107  

SE 201  2 2 رعاية الموهوبين والمبدعين    
 SE 105- SE 106 - 

SE 107 

SE 202  2 2 علم نفس اللعب    

 
ESPY100-
ESPY203 

SE 203  2 2 توجيه وإرشاد نفسي    

 
ESPY100-
ESPY203 

SE 204   مهارات تأهيلية للفئات
 1  1 2 2 الخاصة

 

SE110 

 3لغة عربية  
2 2 2 -  

 عامة)جامعي(
2لغة عربية   

EPsy2 أسس مناهج 
2 2 2 -  

 تربوي)داعم( 
التربية  أصول  

EPsy200  علم النفس التربوي 
2 2 2 -  

 تربوي)داعم( 
 علم النفس العام 

ع 
اب
لر

 ا
صل

لف
ا

 
 

ع 
بي
ر

 

SE 205   2 صعوبات التعلم     
 

 200ت خ  201ت ن 

2
0

 

    

SE 206 2 اضطرابات سلوكية     
 

 203ت خ  200ت ن 

SE 207   مهارات تواصل لذوي
 2  2  4 االحتياجات الخاصة 

 

 204ت خ  110ت خ 

SE 208  1  1  2 لغة اإلشارة والتخاطب 
 

 204ت خ 110ت خ 
SE 209  2 إدارة مؤسسات اجتماعية     

 
 110ت خ 

SE 210 1  1  2 تربية بدنية خاصة 
 

 109ت خ 
AR106  عامة )جامعي(  - 2 2 2 4لغة عربية AR105 

EPsy301  تربوي)داعم(   - 2 2 2 طرق بحث  

EPsy302   تربوي)داعم(   - 2 2 2 قياس وتقويم  

س
ام

خ
 ال

صل
لف

ا
 

ف 
ري

خ
 

SE 211  فروق فردية لذوي
 2 االحتياجات الخاصة 

    

 

- 

1
3

 

SE 300    قوانين وتشريعات لذوي
 2 االحتياجات الخاصة 

    

 

ESPY200 SE 209 - 

SE 301  تصميم برامج لذوي
 3 االحتياجات الخاصة 

 2  1 

 

SE 211 

SE 302  2 تعديل السلوك     

 
SE 206 

SE 303 2 علم النفس الفسيولوجي      SE 211 

SE 304   اختبارات ومقاييس التربية
 SE 211  1  1  2 الخاصة

EPsy303  تربوي)داعم(   - 2 2 2 وسائل تعليمية EPsy203 

س
اد

س
 ال

صل
لف

ا
 

ع 
بي
ر

 

SE 305 2 اضطرابات النطق والكالم      SE 303 

1
2

 

SE 306  2 نظريات الشخصية      SE 211 

SE 307 2 طرائق تدريس خاصة 
    

 ESPY303-
ESPY202 

SE 308  1  1  2 اختبارات نفسية  EPSY401 
SE 309 2    2 معمل التربية الخاصة  SE301 

EPsy401  تربوي)داعم(   - 2 2 2 صحة نفسية EPsy203 

بع 
سا

 ال
صل

لف
ا

 
ف 

ري
خ

 

SE 400  2 تدخل مبكر     
 

SE303- SE207 

1
2

 

SE 401  علم النفس العيادي
 2 )اإلكلينيكي( 

    

 

SE304 – EPSY401 

SE 402  4 تطبيقات تدريسية     

 
- SE307 SE301 

 

) مبدئي    مشروع التخرج
) 
 

4 

   4 

 
SE301  75وإنجاز %

 من مواد لتخصص 
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ن 
ام

لث
 ا
صل

لف
ا

 
ع 
بي
ر

 

SE403 
 التدريب الميداني  

 
4 

   4 

 
SE 402 

- 
SE404 

 مشروع التخرج 
 

4 

   4 

 SE301 وإنجاز   

% من مواد  75

 لتخصص 

 
 

 التقويم والقياس 
 

 طرق التقييم   (1

 مالحظات النسبة املئوية  ( األسبوع)  تاريخ التقييم طرق التقييم  ت

 + عمليتحريري  % 25 الخامس األسبوع األول  امتحان نصفي 1

 + عمليتحريري  % 25 العاشر األسبوع تحان نصفي ثاني ام 2

 + عمليتحريري  % 50 نهاية الفصل نهائي امتحان  3

  % 100 درجة 100 املجموع             

                    طبيعة املقرر من حيث بائي على حس مالحظات :  توزع درجة التقييم األول و الثاني و النه

 ) التحريري ، الشفوي، واجبات ، عملي( 
 

 جدول التقييم:  (2

 )التقييم( تاريخ التقييمأسلوب  رقم التقييم

 الخامس األسبوع + عملي  تحريري  التقييم األول 

 العاشر األسبوع + عمليتحريري  التقييم الثاني 

 الخامس عشر والسادس عشر  األسبوع + عمليتحريري  التقييم النهائي 

  
 نظـام التقييم والتقويم:  (3

يجب على الطالب متابعة دروســـــه النظرية والعملية وال يحق له دخول االمتحان النهائي في أي مادة  •

% ويعطى درجة صــــــــــفر في  االمتحان النهائي لتلك املادة وال يعفى من  25تزيد نســــــــــبة غيابه ف ها على 

 احتسابها في معدله.

 تحسب مدة الغياب من بداية الفصل الدراس ي. •

ريس بمتابعة غياب الطالب كل حسـب تخصـصـه، وتطبق عقوبة الغياب بعد يقوم عضـو هيئة التد •

 اعتمادها من القسم املختص ومجلس الكلية.

يتم تقدير تحصيل الطالب في كل مقرر وفق النسب املئوية والتقديرات التالية على أن تقرب كسور  •

 .درجة النهائية إلى أقرب عدد صحيحال
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 التقدير  الرمزالنسب املئوية أو  ر.م 

 ممتاز  % فأكثر 85من  1

  %  85% إلى أقل من  75من  2
ً
 جيد جدا

 جيد %  75% إلى أقل من  65من  3

 مقبول  %  65% إلى أقل من  50من  4

 ضعيف  %  50% إلى أقل من  35من  5

  % 35أقل من  6
ً
 ضعيف جدا

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

يتم تقييم الطالب في كل مقرر دراسـ ي على حدة، وتحسـب الدرجة النهائية على أسـاس أعمال السـنة   •

 %. 60% ودرجة االمتحان النهائي بنسبة 40بنسبة 

يتولى أســـــــتاذ املادة تقييم وترـــــــحيح أوراق االمتحانات وعليه إعادة أوراق اإلجابة لقســـــــم الدراســــــة   •

ة من أعمال الســــنة ودرجات نهاية الفصــــل وال يجوز واالمتحانات بالكلية مرــــحوبة بنســــخة وا ــــح

 إتالف أوراق اإلجابة إال بعد فصلين دراسيين من إعالن النتائج. 

ال يســــــــــــمح للطـالـب بـدخول االمتحـان النهـائي بعـد مةــــــــــــ ي خمس عشــــــــــــرة  دقيقـة  من بـدايتـه، كمـا ال  •

 يسمح بالخروج من االمتحان قبل مة ي نصف الوقت من بدايته.

ـــــم  لرئيس   املقرر نتائج االمتحانات شـــــــاملة ألعمال الســـــــنة واالمتحانات النهائيةيســـــــلم أســـــــتاذ   • القســ

 املختص، وذلك خالل أسبوع من تاريخ انتهاء امتحان املقرر.

 التغيب عن االمتحان: (4

إذا تغيـب الطـالـب عن االمتحـان النهـائي أليـة مـادة  يعطى درجـة صــــــــــــفر في ذلـك االمتحـان على إن يعـاد          

االمتحــان في حــالــة الغيــاب لظروف قــاهرة وبقرار من مجلس الكليــة بنــاء على توصــــــــــــيــة من القســــــــــــم    لــه

 املختص.

 مراجعة النتائج: (5

يجوز للطـالـب التقـدم بطلـب املراجعـة املوضــــــــــــوعيـة ألوراق إجـابتـه في املواد التي رســــــــــــب ف هـا على أال   •

 ات والضوابط التالية:ـجراءمادتين وفق اإل  لى تزيد ع

طلب املراجعة إلى قســـم الدراســـة واالمتحانات خالل مدة ال تزيد عن أســـبوعين من إعالن  أن يقدم   •

 النتيجة النهائية.

يتولى عميد الكلية أو من ينوب عنه بناء على اقتراح من قســـــم الدراســـــة واالمتحانات تشـــــكيل لجنة   •

ذ املادة من بينهم املراجعة من ثالثة أعضاء من هيئة التدريس على األقل، وال يشترط أن يكون أستا

 حسب الالئحة العامة.

على الطالب االلتزام بمتابعة املحاضـــرات والدروس العلمية وأداء ما يطلب منه من بحوث وتجارب  •

 عمل. أوراقأو 

 :حضور االختبارات واالمتحانات (6

والتقيد بما على كل طالب حضــور االختبارات الدورية واالمتحان النهائي للمقرر املســجل به في كل فصــل  

 يلي:
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 اصطحاب بطاقة التعريف التي تو ح أنه مسجل في ذلك الفصل. •

يحظر على الطـالـب املتقـدم لالمتحـان اصــــــــــــطحـاب أي كتـاب أو ورقـة ولو ـكانـت خـاليـة من الكتـابـة أو   •

الحاســــــــبات املبرمجة عدا ما يســــــــمح به أســــــــتاذ املقرر كما يمنع اصــــــــطحاب أو اســــــــتخدام الهواتف  

 االمتحان.املحمولة داخل مكان 

ــأنــــه اإلخالل بنظــــام  • ـــ ـــــ ـــ يحظر على الطــــالــــب التحــــدث أثنــــاء االمتحــــانــــات أو القيــــام بــــأي عمــــل من شــ

 االمتحانات.

اقبة والصــــــــــادرة من الكلية أو لجنة االمتحانات  • التقيد بالتعليمات املنظمة لســــــــــير االمتحانات واملر

اقبين بقاعة االمتحانات، وكذلك مالحظات أستاذ املقر  اقبة واملر  ر.واملر

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

 

 التربية العملية 

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

 ويتبع الخطوات التالية: 

 . األكثريحق للطالب تنزيل مقرر التربية العملية مع مقررين على    (1

  إجراءموجود باملركز الذي يتم فيه يتم تعيين مشرف تخصص ي من القسم، مع مشرف  (2

 . التدريب امليداني

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

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

ن مع  االتدريب العملي، إذا كان عند الطالب مقرر أو مقرر  راكز جازة من مإيحق للطالب يوم  (5

 ية العملية.  الترب

 يتم تقييم الطالب كما هو مو ح بالجدول التالي:  (6

 النسبة الدرجة  املشرف 

 % 30  30 املشرف داخل املركز 

 % 65  65 التخصص ي 

 % 5 5 مدير املدرسة 

 % 100 100 املجموع 

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

 التربوي، ونموذج تقييم مدير املدرسة للطالب(  اإلشراف نموذج 

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

 بالكلية، من قوانين ولوائح وتعليمات. 

 مشروع التخرج 

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

املوضوع بحثا علميا متتبعا لخطوات ومنهجية البحث العلمي الرحيح بما في ذلك تحديد املشكلة،  

ج البحث،  جمع البيانات، تحليلها، فائدة البحث، الدراسات السابقة عن موضوع البحث، نتائ
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البحوث في مجاله عبر   إجراءالتوصيات، ... الخ، والغرض من مشروع التخرج هو تدريب الطالب على 

 تطبيق الطالب ملفاهيم ومبادئ درسها خالل الفصول الدراسية السابقة في القسم. 

 حيث يتبع الطالب الخطوات التالية:

 يقوم الطالب باختيار مشرف ملشروعه حسب مقترح بحثة.   (1

افقة علي (2  . هيقدم الطالب مقترح البحث بالتعاون مع مشرفه ملجلس القسم ملناقشته واملو

ن ) مشروع مبدئي في الفصل السابع، مشروع نهائي ومناقشة  ان دراسيمدة مشروع التخرج فصال  (3

 املشروع في الفصل الثامن(. 

دام نموذج  يشكل لجنة مناقشة املشروع من اعضاء هيئة التدريس، لتقييم املشروع، باستخ (4

 تقييم مشروع تخرج. 

 

 األكاديمي  اإلشراف

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

 التدريس القارين بالقسم. 

 باملهام التالية:  األكاديمييقوم املشرف  

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

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

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

 يقاف القيد. إضافة و سقاط واإل التوقيع على نماذج اإل  (4

 للطالب كامال، بمساعدة الطالب.  األكاديميلف املاالحتفاظ ب (5

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

 . األكاديميللمشرف 

 نظام التسجيل والدراسة واالمتحانات 
 
 

 بعض التعريفات المهمة أوال: 

 
  المقررات الدراسية:

املقررات الدراســـــــية متســـــــلســـــــلة ومتكاملة ولها صـــــــفة التدرج العلمي املنهعي فيما بينها، وتكون دراســـــــة بعض 

 على مقررات ســابقة يتعين اجتيازها بنجاح، وال يســمح للطالب باالنتظام في دراســة  
ً
املقررات معتمدة أســاســا

ــام  مقرر مـا إال إذا اجتـاز بنجـاح املقررات الـدراســــــــــــيـة الســــــــــــابقـة التي يعتمـد  عل هـا املقرر املـذكور، وتتولى أقســــــــــ

افقة رئيس القســـم املختص،   الكلية توضـــيح ذلك في جداولها الدراســـية، ويســـتثنى من ذلك بعض املواد بمو

 وعميد الكلية.

  الفصل الدراسي:
   جامعي ال  لعاما 

ً
فصالن رئيسيان وفصل صيفي واحد إن وجد، ومدته الزمنية ال تقل عن ستة عشر أسبوعا

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

  الوحدة الدراسية:
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ية التي ال تقل مدتها عن سـتين دقيقة أو الدرس العلمي أو امليداني الذي ينفذ  األسـبوعهي املحاضـرة النظرية 

 بمحاضــرتين نظريتين.

  اإلنذار العلمي:
 %. 50هو اإلشعار الذي يوجه إلى الطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد األدنى وهو 

   درجة أعمال الفصل:
هي الــدرجــة املمنوحــة لاعمــال التي تبين التغير الــذي حــدث في مســــــــــــتوى الطــالــب خالل الفصـــــــــــــل الــدراســــــــــــ ي  

االختبـارات التحريريـة، ويخطر الطـالـب  وتشــــــــــــمـل: االختبـارات الشــــــــــــفهيـة أو العمليـة أو التقـارير أو البحوث أو 

 بدرجته.

   االختبار النهائي:
 اختبار في املقرر يعقد مرة واحدة في نهاية الفصل الدراس ي.   

   الدرجة النهائية:
 إل ها درجة االختبار النهائي لكل مقرر وتحسب الدرجة من مائة.

ً
 هي مجموع درجات أعمال الفصل مضافا

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

  المعدل التراكمي:
هو خارج قســـــــمة مجموع النقاط التي حصـــــــل عل ها الطالب على مجموع الوحدات التي درســـــــها منذ التحاقه 

 بالكلية على مجموع الوحدات املقررة لتلك املقررات.

   التقدير العام:

 للطالب خالل فترة دراسته في الكلية.العلمي ر الذي حدث في الجانب يى التغيهو وصف مستو 

  السجل العلمي:
هو بيان يو ــح ســير الطالب الدراســ ي، ويشــمل املقررات التي درســها في الفصــول الدراســية برموزها وأرقامها  

ــافـة إلى املقررات التي   ـــــ ـــ وعـدد وحـداتهـا، والتقـديرات، كمـا يو ــــــــــــح املعـدل العلمي، وبيـان التقـدير العـام بـاإلضــ

 عودلت للطالب املنتقل. 

 : نظام التسجيل والقبول والقيد نياثا

 
 شروط القبول:

 على الشــهادة الثانوية العامة أو أي شــهادة أخرى تعادلها حســب النســبة املعتمدة   •
ً
أن يكون حاصــال

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

 على متابعة الدراسة في تخصصه املرغوب. •
ً
 صحيا

ً
 أن يكون قادرا

 املستندات األصلية املطلوبة التي تحددها إدارة الجامعة.تقديم  •

 أال يكون قد سبق فصله من الدراسة في الكليات أو الجامعات. •

امتحان   إجراءوللكلية الحق في تحديد شــــــــروط ومواصــــــــفات معينة للقبول تتعلق بال ــــــــخصــــــــية أو   •

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

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

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

نة املقررات التي درســـها ومحتويات هذه املقررات على أن تكون أن يلتزم بتقديم املســـتندات املتضـــم •

 معتمدة من الكلية أو الجامعة املنتقل منها.
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 طرابلس. -يلتزم الطالب املنتقل بقضاء أربعة فصول دراسية للتخرج من كلية التربية •

• .
ً
 أو جزئيا

ً
 يجوز للكلية قبول املقررات التي سبق للطالب دراستها أو رفضها كليا

افقة مجلس الكلية. إجراءللطالب االنتقال من الكليات املناظرة أو األخرى بعد  يجوز  •  املعادلة ومو

 بليبيا إقامة اعتيادية طوال مدة دراســــته   •
ً
أن يكون املتقدم للدراســــة بالكلية من غير الليبيين مقيما

 للشروط املتعلقة باملؤهل الذي يرغب في الحصول عليه.
ً
 بالكلية، ومستوفيا

م الطالب  غير الليبيين بدفع رســـــــــــوم نفقات الدراســـــــــــة وفق اللوائح املعمول بها  مع األخذ في أن يلتز  •

 االعتبار االتفاقيات املوقعة والنافذة بشأن املعاملة باملثل.

في الطلبات  تتنشـأ بالكلية لجنة علمية مختصـة ملعادلة مؤهالت الطالب املنتقلين إل ها، وعل ها الب •

 في أجل ال يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

 ات التسجيل:إجراء

ات التســـجيل باتصـــال الطالب بمشـــرفه الســـتطالع رأيه واالســـترشـــاد بهديه فيما اختاره من مواد، إجراءتبدأ  

 انات التسجيل وفتح قيده وتنزيل املقررات عن طريق منظومة الدراسة واالمتحوعلى الطالب أن يستكمل 

 

 التربية الخاصة ظام االنتقال من وإلى قسم : نثالثا

 

يقتصــــــــــــر انتقـال الطالب بـالكليـة من قســــــــــــم لخر على الطالب املســــــــــــجلين بـالفصــــــــــــل األول والثـاني فقط وملرة  

افقـــة    إال بعــــد مو
ً
واحــــدة، على أن يتقــــدم الطــــالــــب بطلــــب كتــــابي يحــــدد أســــــــــــبــــاب االنتقــــال، وال يعــــد منقوال

بداية الفصــــــل    القســــــمين املعنيين عن طريق قســــــم الدراســــــة واالمتحانات، وفي مدة أقصــــــاها أســــــبوعان من

 الدراس ي، وتحسب فترة الدراسة السابقة ضمن املدة الزمنية املحددة. 

 

 : قواعد التنزيل واالسقاط واالضافة للمقررات رابعا

 
   الحد األعلى و األدنى لوحدات التسجيل:

 عند التسجيل يراعى التي:

( وحدة دراســـــية كحد أعلى وال يقل  22اثنتين وعشـــــرين )  لى يســـــمح للطالب بالتســـــجيل بما ال يزيد ع •

( وحدة دراســـية بعد 25( وحدة دراســـية كحد أدنى ويجوز رفع الحد األعلى إلى ) 12عن اثنتي عشـــرة ) 

افقة القســـــم العلمي املختص ملن يكون متوســـــطه التراكمي أعلى من   %، أو في حالة الفصـــــل  75مو

 الدراس ي األخير لتخرج الطالب.

ثنائية يقبلها القســم يجوز للطالب التســجيل في أقل من الحد األدنى ألي فصــل دراســ ي  لظروف اســت •

و ال يحتسـب هذا الفصـل من ضـمن مدة الدراسـة املحددة باملادة، وكذلك يجوز للطالب في الفصـل  

 األخير تسجيل ما تبقى له من وحدات وإن قلت عن الحد األدنى املسموح به.
 إسقاط المقررات:

الحـد األدنى أن ينســــــــــــحـب فيمـا زاد عن ذلك   لى للطـالـب الـذي  ــــــــــــجـل بمقررات يزيـد مجموع وحـداتهـا عيجوز  

ــتاذ املشــــرف، وإدارة القســــم العلمي املختص وفق النموذج املعد   افقة األســ الحد بشــــرط أن يحصــــل على مو

 االمتحان النصفي األول. إجراءلذلك على أن يتم اإلسقاط في موعد أقصاه أسبوع بعد 
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 : ايقاف القيد  واالنقطاع عن الدراسةاخامس

 
   وقف القيد:

ــلين دراســـــــــيين طيلة فترة   يجوز للطالب املســـــــــجل بالفصـــــــــل الدراســـــــــ ي وقف قيده بما ال يتجاوز فصـــــــ

افق مع  دراســــــــــــتــــه وفق النموذج املعــــد لــــذلــــك، وفق البرنــــامج الزمني املعتمــــد من الكليــــة وبمــــا يتو

 التشريعات النافذة.

 

 والفصل من الكليةنذار ا: اإلدسسا

 
 إنذار الطالب:

   -ينذر الطالب في الحاالت التالية:

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

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

 فصل الطالب:

 يفصل الطالب من الكلية في الحاالت التالية:      •

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

 إذا انقطع عن الدراسة ملدة فصلين دراسيين دون عذر شرعي.     •

 إذا استنفد الحد األقص ى ملدة الدراسة املقررة.      •

 .  تأديبي يقة ي بفصله إذا ارتكب أحد األفعال املنصوص عل ها بالئحة الدراسة واالمتحانات وصدر بحقه قرار      •
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 العقوبات التأديبية المخالفات 
 

 أوال: المخالفات التأديبية: 

 

 ال يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

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

افق التابعة لها.  •  االعتداء على أموال الجامعة أو املر

 اإلخالل بنظام الدراسة واالمتحانات. •

 سلوك مناف لاخالق.ارتكاب أي  •

 : ات التأديبإجراءو ثانيا: العقوبات التأديبية

 

 يتكون نظام الثواب للطالب من النقاط التالية: :نظام الثواب (أ

التأكيد على أهمية فتح قنوات التواصل مع الطالب لتوصيل صوتهم وشكواهم   •

 وتظلماتهم واحتياجاتهم ملسؤولي الكلية. 

، األكاديميرشاد  الدعم التعليمية للطالب وبرنامج اإل التركيز على توفير خدمات  •

 واالهتمام برحة الطالب من خالل االهتمام بعيادة الكلية واملقهى واملطعم. 

افز املادية واملعنوية للطالب مثل توفير آلية • للتعامل مع   التأكيد على الحو

 الطالب املتفوقين واملوهوبين واملبدعين.  

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

 التخريب املتعمد للممتلكات الكلية وموجوداتها.  •

ه ئممارسة العنف و الشروع فيه داخل الكلية ضد عضو هيئة التدريس أو زمال  •

 الطالب. 

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

 املمارسات املخلة بالداب و االخالقيات العامة بالكلية.  •

قواله ودفاعه  أ ىلإال بعد االستماع إال يتم توقيع العقوبة على الطالب   العقوبات: ( ج

 مام لجنة التأديبية التي تشكل من قبل الكلية، والعقوبات هي: أ مره أبوجود ولي 

 و كلها. ألطالب من دخول االمتحانات في بعض املقررات  يحرم ا •

 يحرم الطالب من الدراسة لفصل دراس ي أو أكثر.  •

املخالفات املنصوص   ىحد إ يتم فصل الطالب نهائيا من الكلية في حالة تكرار  •

 عل ها في نظام العقوبات وبشكل متعمد. 
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 التوصيف المصغر للمقررات
 

  (:100SEمدخل إلى التربية الخاصة )
تهــدف هــذه املــادة إلى معرفــة مفهوم التربيــة الخــاصـــــــــــــة ، و التعريف بــالفئــات الغير عــاديــة وهي فئــات اإلعــاقــة 

املختلفة )العقلية، البصــرية، االنفعالية، الســمعية، الجســدية، صــعوبات التعلم ، مشــاكل النطق و الكالم(  

           عــــاديين،التــــاريتي لتطور تربيــــة األطفــــال غير  وفئــــة )املتفوقين و املوهوبين(.كمــــا تهــــدف إلى معرفــــة التطور ال

 صنيفها والبرامج والخدمات التي تقدم لهم.تومعرفة أهم أسباب اإلعاقة وكيفية ت خيصها و 

  (:ST101 )مبادئ اإلحصاء 

 توصيف هذه املادة يوجد ضمن توصيف مواد قسم الرياضيات. 

 (:101SEمدخل لممارسة الخدمة االجتماعية )

ـــــــفتهــا وأهــدافهــا، ومــدى  ـــ الهــدف من هــذه املــادة هو التعرف على بــدايــة الخــدمــة االجتمــاعيــة ، ومعرفــة فلســ

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

 (:102SEتربية صحية ومدرسية )

لاطفـال في ســــــــــــن املـدرســـــــــــــة، والتعرف على تهـدف هـذه املـادة إلى التعرف على الخـدمـات الرــــــــــــحيـة املقـدمـة  

املقصــود بالتربية الرــحية وما يتعلق بالعادات الرــحية وســوء التغذية والعوامل املرضــية ، ودور املؤســســة  

التعليميــــة في التربيــــة الرــــــــــــحيــــة ، والوقــــايــــة من األمراض. كمــــا تهــــدف إلى إكســـــــــــــــاب الطــــالــــب مهــــارة تقــــديم  

 اإلسعافات األولية والتمريض الذاتي.

 (:104SEبية موسيقية )تر

تهدف هذه املادة إلى تعريف املوســـــيقى ومعرفة عناصـــــرها، كما تهدف إلى معرفة أهمية املوســـــيقى ودورها في 

ـــــــيـة للطفل   ـــ ـــــــميـة، االجتمـاعيـة، والنفســ ـــ تنميـة ـكافـة جوانـب شــــــــــــخصــــــــــــيـة الطفـل من النـاحيـة العقليـة، الجســ

 كوسيلة عالجية لبعض الحاالت. ىسيقالعادي والطفل من ذوي االحتياجات الخاصة، وإدراك دور املو 

 (:105SEإعاقة سمعية )

 املوضـــــوعات التي تتضـــــمنها هذه املادة هي تعريف اإلعاقة الســـــمعية، واألســـــباب املؤدية لها، وطرق قياســـــها،

وت ــــــخيصــــــها وخصــــــائصــــــها وطرق الوقاية منها. كما تو ــــــح أثر اإلعاقة على مظاهر النمو، واحتياجات هذه 

ـــــــل والتعلم   ـــ الفئـة، والتعرف على البرامج والخـدمـات الخـاصــــــــــــة التي تفرضــــــــــــهـا هـذه اإلعـاقـة في مجـال التواصــ

  والتكيف والتدريب املنهي األكاديمي

 (:106SEإعاقة بصرية )

ـــــــريــــة وأهم  تهــــدف هــــذه   ـــ املــــادة إلى التعرف على حــــاســـــــــــــــة اإلبصـــــــــــــــار وكيفيــــة عملهــــا، ومفهوم اإلعــــاقــــة البصــ

مصـــــطاحاتها، وأســـــبابها، وتصـــــنيفاتها، وطرق الوقاية منها ، وتحديد أثرها على النمو وأهمية الرؤية املتبقية.  

 ، وأهم أســــــاليب التدريس والبرامج )ا
ً
لتربوية، النفســــــية،  كما تهدف إلى التعرف على حاجات املعاقين بصــــــريا

 واالجتماعية( وبرامج التدخل املبكر.

 (:107SEإعاقة جسمية و صحية )

تهدف هذه املادة إلى التعرف على مفهوم اإلعاقة الجســـمية والرـــحية، وتصـــنيفاتها وأســـبابها، والتعرف على 

 البرامج والخدمات املقدمة لهذه الفئة، وتكييف الوسائل واألساليب التعليمية.

 :(108SEو مصطلحات في التربية الخاصة )مفاهيم 

 في مجـال التربيـة الخـاصــــــــــــة، 
ً
          تهـدف هـذه  املـادة إلى تعريف الطلبـة بـأكثر املصــــــــــــطاحـات اإلنجليزيـة اســــــــــــتخـدامـا

ني هذه املصـــــــطاحات .كما تســـــــاعد على تقريب معاني األلفاظ واملصـــــــطاحات وإزالة  او تســـــــاعدهم في فهم مع
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دالالتها بما يقلل من صــــــعوبة الوصــــــول إلى فهم مشــــــترك بين املتخصــــــصــــــين في هذا اللبس والغموض في فهم  

 املجال.

 (:109SEتربية فنية وظيفية )

تتضــمن هذه املادة التعرف على أهمية الفنون و وظيفتها في تنمية الســلوك وإكســاب املهارات الفنية الالزمة 

ـــــكيلية وغيرها لاطفال ذوي االحتياجات الخاصـــــــة، والتدريب على  اســـــــتخدام مختلف األدوات الفنية والتشــ

 لتحقيق األهداف السلوكية املرغوبة.

  (:110SEلذوي اإلعاقة ) اجتماعيةممارسة 

تتضــــــــمن هذه املادة نشــــــــأة املمارســــــــة االجتماعية، و مفهومها، واألســــــــس النظرية للممارســــــــة االجتماعية مع 

 الفئات الخاصة. وأهم مهارات املمارسة املهنية لالختصاص ي االجتماعي مع ذوي االحتياجات الخاصة. 

  (:AR117أحكام األسرة )

 توجد ضمن توصيف مواد قسم اللغة العربية.

 (:200SEعقلية )إعاقة 

تتضـــــــمن هذه املادة التطور التاريتي ملفهوم اإلعاقة العقلية، و التعريفات الطبية، والنفســـــــية، واالجتماعية  

لها، وأســــبابها وطرق الوقاية منها. كما تتضــــمن طرق قياســــها وت ــــخيصــــها، وخصــــائصــــها وحاجات املعوقين  

، و املشــــــــــكالت املرتبطة بظاهرة اإلعاقة العقلية، و 
ً
اقع خدمات التربية الخاصــــــــــة للمعوقين    عقليا البرامج وو

.
ً
 عقليا

 (:201SEرعاية الموهبين والمبدعين )

تهدف هذه املادة إلى التعرف على معنى املوهبة واإلبداع والتفوق، وأهم خصـائصـها، والنظريات ذات الصـلة  

إيجابية نحو تربية وتعليم املوهوبين واملبدعين. ومســـــاعدة الطلبة  اتجاهاتوتطبيقاتها. كما تهدف إلى تنمية  

على تنمية مهارات تعليم املوهوبين واملبدعين، والبرامج الخاصـــــــة بهم منها: برنامج اإلثراء املدرســـــــ ي الشـــــــامل.  

 وتهدف أيضا إلى التعرف على أساليب الكشف عن املوهوبين واملبدعين ودور املجتمع املدني في رعايتهم.

 (:202SEعلم نفس اللعب )

تتضــــــــــــمن هـذه املـادة التعريف بعلم نفس اللعــب وأهميتــه، وأهـدافـه، ووظـائفــه التربويـة، كمــا تو ــــــــــــح أنواع  

 ، وتفسير نظرياته.لعب كطريقة من طرق العالج النفس ياللعب وكيفية استخدام ال

 (:203SEتوجيه وإرشاد نفسي )

يه ومفهوم اإلرشـــــــاد والفرق بينهما، واألســـــــس التي تقوم عل ها تهدف هذه املادة إلى التعرف على مفهوم التوج

عملية اإلرشــــــــــاد، وأهميته لذوي االحتياجات الخاصــــــــــة وأســــــــــرهم، وأهدافه. والتعرف على نظريات اإلرشــــــــــاد 

النفســــ ي وتطبيقاتها. كما تهدف إلى تدريب الطلبة على طبيعة الخدمات اإلرشــــادية التي يمكن تقديمها لذوي  

ســــر ذوي االحتياجات الخاصــــة من حيث )مشــــكالتهم، االحتياجات الخ
ي
اصــــة، وتســــليط الضــــوء على طبيعة ا

 ، ومعرفة مجاالت إرشادهم وتوج ههم.جهونهاايو حاجاتهم، و متطلباتهم ( والضغوط النفسية التي 

 (:204SEمهارات تأهيلية للفئات الخاصة  )

تتنــاول هــذه املــادة تعريف عمليتي التــأهيــل وإعــادة التــأهيــل والفرق بينهمــا، وأهميــة التــأهيــل وأنواعــه ودور 

خصـائي التأهيل في كل نوع منها ، واألسـس واملبادئ التي تقوم عل ها كل من عمليتي التأهيل وإعادة التأهيل.  أ

ـــــــيـــة،    املتنوعـــة التي تقـــدم للمعوقين منهـــاوتتنـــاول أيضــــــــــــــا التعرف على الخـــدمـــات التـــأهيليـــة   ـــ ) طبيـــة، ونفســ

واجتمـاعيـة، وتربويـة، ومهنيـة( واملهـارات األســــــــــــاســــــــــــيـة حول البرامج املســــــــــــتخـدمـة لتســــــــــــهيـل اجتيـاز املعوقين  

 املراحل االنتقالية لالندماج في املجتمع بأقل قدر من الصعوبات واملشكالت.
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 (:205SEصعوبات التعلم )

ــبابها ، تشـــــــــمل هذه  املادة التطور التاريتي في مجال صـــــــــعوبات التعلم ، وتعريف الصـــــــــعوبة التعليمية ، وأســـــــ

كما تشــــــمل    وأنواعها، وخصــــــائصــــــها، الفرق بين صــــــعوبات التعلم وبطء التعلم والتخلف العقلي البســــــيط.

راحل  طرق ت ــــــــــــخيص صــــــــــــعوبات التعلم، وطرق الكشــــــــــــف عنها، وأهم البرامج والخدمات التربوية لجميع امل

 العمرية املختلفة.

 (:206SEاضطرابات سلوكية )

ــــــها، وتهتم  ــــــائصــ ــــــنيفاتها وخصــ ــــــبابها وتصــ تتضــــــــمن هذه املادة مفهوم االضــــــــطرابات الســــــــلوكية، وتو ــــــــح أســ

بتوضـيح أسـاليب ت ـخيص وتقييم االضـطرابات السـلوكية، والبرامج وأسـاليب التدريس واملناهج واألوضـاع  

 التعليمية املالئمة لهذه الفئة.

 (:207SEمهارات تواصل لذوي االحتياجات الخاصة )

تهدف هذه املادة إلى التعرف على املهارات األسـاسـية في التواصـل مع ذوي االحتياجات الخاصـة وتهدف أيضـا 

 والتدريب النطقي واللغوي والتمييز  
ً
ــارة للصــــــم، ولغة بريل للمعاقين بصــــــريا إلى تعريف الطلبة على لغة اإلشــــ

 ل الحس ي والجسمي.بين أساليب التواص

 (:208SEلغة اإلشارة و التخاطب )

، وتدريب الطلبة على 
ً
تتضـمن هذه املادة التعرف على عملية التواصـل الشـفهي واليدوي مع املعوقين سـمعيا

 على التهعي األصـــــــبعي لارقام والحروف الهجائية  
ً
أنواع اإلشـــــــارات ومصـــــــادرها ومســـــــتوياتها، والتدريب عمليا

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

 (:209SEإدارة مؤسسات اجتماعية )

تتناول املادة مفهوم اإلدارة ومبادئها، وأهميتها، كما تتناول تدريب الطلبة على الكفايات واملهارات األسـاسـية 

 دارية والفنية.للعمل في مجال اإلدارة. وتو ح أهم الجوانب واملمارسات اإل 

 (:210SEتربية بدنية خاصة  )

تهدف هذه املادة إلى تعريف التربية البدنية ،وتعريف اإلعاقة البدنية، وأنواعها واألســـــــــــباب املؤدية لها، كما 

تهـدف إلى معرفـة دور التربيـة البـدنيـة في نمو األطفـال ذوي االحتيـاجـات الخـاصـــــــــــــة، وتنميـة املفـاهيم املعرفيـة  

ســـة النشـــاط البدني. والتعرف على كيفية تطوير اللياقة البدنية املرتبطة بالرـــحة والنشـــاط  املرتبطة بممار 

البــدني، وكيفيــة تطوير تنميــة العضــــــــــــالت الكبيرة والــدقيقــة والتــازر الحركي. وتو ــــــــــــح هــذه املــادة الفرق بين  

 التربية البدنية الخاصة والتربية البدنية العامة.

  (:SE211فروق فردية )

تهــدف هــذه املــادة إلى معرفــة مفهوم الفروق الفرديــة، و أنواعهــا، والعوامــل املؤثرة في الفروق الفرديــة. كمــا 

 الخاصة. االحتياجاتتهدف إلى معرفة كيفية مراعاتها ومدى ارتباطها بكل فئة من فئات ذوي 

 (:300SEالقوانين و التشريعات لذوي االحتياجات الخاصة )

تهـدف هـذه املـادة إلى تعريف الطـالـب بـأهم الحقوق التي تتضــــــــــــمن حق املعـاق في التعليم والرــــــــــــحـة والعمل،  

ـــــــير عمـل   ـــ ـــــــريعـات التي تســ ـــ وحقـه كعضــــــــــــو يعتمـد عليـه في بنـاء املجتمع. كمـا تهـدف إلى معرفـة القوانين والتشــ

 املؤسسات واملراكز التي تقدم خدماتها لذوي االحتياجات الخاصة. 

 (:301SEلذوي االحتياجات الخاصة )تصميم برامج 

تهدف هذه املادة إلى تزويد الطلبة بأهم أسس وقواعد بناء وتصميم البرامج التربوية والعالجية وبرامج تعليم 

وتحليل  املهارات، وبرامج التدخل املبكر لذوي االحتياجات الخاصة، كما تهدف إلى تدريب الطلبة على إعداد  
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يســــــــــــتطيع الطــالــب كتــابــة الخطط واألهــداف واختيــار محتويــات البرنــامج بمــا نمــاذج تصــــــــــــميم البرامج، وأن  

 يتناسب مع كل فئة من الفئات الخاصة.

 (:302SEتعديل السلوك )

تو ـــح هذه املادة مفهوم تعديل الســـلوك كطريقة لتغيير ســـلوك اإلنســـان، وتو ـــح أيضـــا الفنيات واملهارات  

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

  (:303SEعلم النفس الفسيولوجي )

نسان واملعلومات  تهدف هذه املادة إلى التعريف بعلم النفس الفسيولوجي، والتعرف على الجهاز العصبي لإل

ــــــية   ـــ )وعي، انتباه، :  املختلفةاألســـــــــــاســـــــــــية الخاصـــــــــــة به، ودوره الرئيســـــــــــ ي في قيام اإلنســـــــــــان بالوظائف النفســ

تذكر...(، والربط بين وظائف الجهاز العصـــــــبي وبين ســـــــلوك اإلنســـــــان، وإدراك العالقة بين الخلل في وظائف 

ــــــــان جراء هــذا الخلـل،   ـــ ـــــــيــب اإلنســ ـــ الجهــاز العصــــــــــــبي وبين مظــاهر االضــــــــــــطرابــات املختلفــة التي يمكن أن تصــ

 نساني.والعالقة بين هذه االضطرابات وتأثيرها على السلوك اإل

  (:304SEاختبارات ومقاييس التربية الخاصة )

تتضــــــــمن هذه املادة املفاهيم املرتبطة بعملية القياس، واإلملام باملهارات والشــــــــروط الالزمة لتطبيق االختبار 

أو املقيـــاس في التربيـــة الخـــاصــــــــــــــة، والقـــدرة على تفســــــــــــير النتـــائج واالعتمـــاد عل هـــا في اتخـــاذ القرارات التربويــة  

 والتعليمية. 

  (:305SEاضطرابات النطق و الكالم )

ـــــاب الطفل  تهدف هذه   ـــــل اللفظي ومراحل اكتســ املادة إلى التعرف على املفاهيم األســـــــاســـــــية للكالم والتواصــ

ملهــارات النطق والكالم. كمــا تهــدف إلى التعرف على تشــــــــــــريح الجهــاز الكالمي املســــــــــــؤول عن النطق والكالم،  

بـة على كيفيـة  والتعرف على اضــــــــــــطرابـات التخـاطـب بـأنواعهـا، وأســــــــــــبـابهـا، وتـأثيرهـا على النمو. تعريف الطل

 عالج اضطرابات التخاطب والحد من آثارها.

  (:306SEنظريات الشخصية )

تتضمن هذه املادة معرفة ال خصية ، وأهمية دراسة ال خصية واألصل اللغوي ملصطاح ال خصية، كما 

 تتضمن أبعاد ال خصية والنظريات التي تناولت ال خصية.

 (:307SEطرائق تدريس خاصة  )

 ملقرر التطبيقات التدريســــية والتربية العملية. ويركز على  
ً
 نظريا

ً
كســــاب الطالب أهم إيعتبر هذا املقرر أســــاســــا

ــائـل واســــــــــــتراتيجيـات وطرائق التـدريس   ــاليـب ووســــــــــ الحقـائق واملفـاهيم واملهـارات املتعلقـة بـأهم وأحـدث أســــــــــ

يس الفردي والجماعي في التربية  إلى تطبيق أســــاليب التدر   باإلضــــافةالخاصــــة بكل فئة من الفئات الخاصــــة، 

الخاصـــــة. كما تتناول  هذه املادة األســـــاليب املعرفية والســـــلوكية املطلوبة للتعامل أثناء تعليم هذه الفئات،  

 مع  دراسة املعايير واملتطلبات ذات العالقة بكل األساليب املستخدمة حسب متغير حاجة الفئة. 

 (:308SEاختبارات نفسية )

املادة إلى التعريف باالختبارات النفســية وأنواعها وأهميتها، ومواصــفات االختبار الجيد، وأســس  تهدف هذه  

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

  (:309SEمعمل التربية الخاصة )

الهـدف من معمـل التربيـة الخـاصــــــــــــة هو تـدريـب الطلبـة على تطبيق االختبـارات النفســــــــــــيـة واختبـارات الـذـكاء، 

 )املعينات الســــــــــمعية، اســــــــــتخدام الكمبيوتر( 
ً
وكيفية اســــــــــتخدام أســــــــــاليب التواصــــــــــل مع املعاقين ســــــــــمعيا

)تدريب حواس املكفوفين، الوســـائل التعليمية ال
ً
خاصـــة بهذه الفئة،  وأســـاليب التواصـــل مع املعاقين بصـــريا

 استخدام الكمبيوتر(.  

  (:400SEتدخل مبكر )
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تهــدف هــذه املــادة إلى معرفــة مبــادئ التربيــة الخــاصـــــــــــــة للطفولــة املبكرة و تطورهــا، وكــذلــك تهــدف إلى كيفيــة 

تقييم العمليـات النمـائيـة في مرحلـة الطفولـة املبكرة، والحـد من تـأثير اإلعـاقـة ، ودور التفـاعالت األســــــــــــريـة في 

ــاديـة   التـدخـل املبكر وإدراك العالقـة بين التعليم والتـدخـل املبكر ،وبين ــاليـب الرعـايـة الرــــــــــــحيـة واإلرشــــــــــ أســــــــــ

الوقــائيــة، ولتعرف على أســــــــــــــاليــب الكشــــــــــــف عن هؤالء األطفــال، وطرق الوقــايــة من اإلعــاقــات في الطفولــة  

 املبكرة، وأهم الخدمات النفسية واالجتماعية املقدمة لهم.

  (:401SEعلم النفس العيادي )

رف على األخصــــــــــــائي النفســــــــــــ ي العيـادي، وإبراز أهم تهـدف هذه املادة إلى تعريف علم النفس العيـادي ، والتع

 )تعريفها، ت خيصها، عالجها(. الذهنيةاألمراض العصابية و 

 (: 402SEتطبيقات تدريسية )

الهــدف من مقرر التطبيقــات التــدريســــــــــــيــة هو إعــداد الطــالــب عمليــا ملرحلــة التربيــة العمليــة عن طريق إتــاحـة  

الفرص للطالب ملمارســـــــة التدريس بشـــــــتى طرقه )طرق التدريس( داخل الكلية من أجل أن يكتســـــــب مهارات 

الطـالـب يطبق عبر هـذا فـ خرى.  أالتـدريس الالزمـة لالســــــــــــتعـداد للتربيـة العمليـة من جهـة، وللتـدريس من جهـة  

ثناء مقررات  أتغطيتها  تو يتدرب على ( مختلف طرق التدريس الحديثة )حسـب تخصـصـه( والتي تمأاملقرر ) 

طرق التــدريس العــامــة وطرق التــدريس الخــاصــــــــــــــة، بمــا في ذلــك التــدريــب على إعطــاء الــدروس، والتخطيط  

ــــــحعداد األ إللدرس، و  يحها، والتعامل مع الطلبة، والتقييم  ســــــــئلة، واملناقشــــــــة، وتصــــــــميم االمتحانات، وترــ

خرى التي يقوم بهــا التقنيــة في التــدريس، وجميع املهــارات واملهــام األ   واســــــــــــتخــدامدارة الصــــــــــــف، إوالتقويم، و 

تنظيم زيارات للطلبة إلى   املعلم من جميع الجوانب النفســـــــــية والســـــــــلوكية والعلمية. كما يشـــــــــمل هذا املقرر 

 لخاصة.مراكز ومؤسسات ذوي االحتياجات ا

  (:SE404مشروع التخرج )

 )حســــــــب تخصــــــــصــــــــه(، ويقدمه كمقترح، ثم يجري عن املوضــــــــوع بحثا علميا 
ً
 علميا

ً
يختار الطالب موضــــــــوعا

متتبعا لخطوات ومنهجية البحث العلمي الرحيح بما في ذلك تحديد املشكلة، جمع  البيانات أو املعلومات،  

رض من مشــــــــروع  تحليلها، الدراســــــــات الســــــــابقة عن موضــــــــوع البحث، نتائج البحث، التوصــــــــيات، الخ. والغ

 البحوث في مجاله.   إجراءالتخرج هو تدريب الطالب على 

 (:SE406رياض األطفال لذوي االحتياجات الخاصة )

ومراحل النمو ومتطلبات وحاجات النمو للطفل العادي وغير    ةيقدم املقرر معرفة تخصــــــصــــــية حول الطفول

ك حســـــب نوع اإلعاقة وكذلك االســـــتفادة  العادي وكذلك كيفية إعداد برامج فردية لكل طفل غير عادي وذل

 من برامج وتجارب عاملية مشابهة. 

  (:SE408مبادئ علوم مدرسية )

يهـدف املقرر إلى تعريف الطـالـب بطبيعـة العلوم في ضــــــــــــوء التقـدم العلمي والتكنولوجي ومـا للعلوم من دور في 

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

  (:SE409تنمية بشرية )

وقدراته الذاتية. وكذلك تبني أهداف حقيقية نحو العمل ورســـــــــــم    يهدف املقرر إلى تعريف الطالب بإ مكاناته

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

 

  (:SE410علم النفس االجتماعي )

راض  ميقــــدم املقرر معرفــــة حول مفهوم وأهــــداف ونظريــــات علم النفس االجتمــــاعي والحرب النفســــــــــــيــــة واأل 

 ن السلوك االجتماعي.ماالجتماعية ونماذج 
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  (:(SE411علم اجتماع تربوي  
هو العلم الــــذي يــــدرس أثر العمــــل التربوي على الحيــــاة االجتمــــاعيــــة، ويــــدرس في الوقــــت نفســـــــــــــــه أثر الحيــــاة  

على العمـل التربوي، أو هو العلم االجتمـاعي الـذي يـدرس الظـاهرة التربويـة من منـاح هـا املتعـددة    االجتمـاعيـة

اقع االجتمـــــاعي. ويهتم علم االجتمـــــاع التربوي بمســــــــــــــــائـــــل، مثـــــل: إيصــــــــــــــــال القيم   وفي إطـــــار تفـــــاعلهـــــا مع الو

عليمي، كمــا أنــه يــدرس االجتمــاعيــة والثقــافيــة والتربويــة والــدينيــة والوطنيــة إلى الطفــل عن طريق النظــام الت

املحـــددات االجتمـــاعيـــة التي تؤثر في تقرير الســــــــــــيـــاســــــــــــــات التربويـــة وأهـــداف النظـــام التعليمي ، وكـــذلـــك تـــأثير 

املؤســــــــســــــــات االجتماعية  في النظام التعليمي، وتأثير العالقة بين املدرســــــــة واألســــــــرة في التحصــــــــيل املدرســــــــ ي  

 ، وأثر األنماط الثقافية السائدة على النظام املدرس ي. ي االجتماعللطالب، ودور النظام التعليمي في الحراك 

 (:SE412تاريخ الحضارة اإلسالمية ) 

يهـدف املقرر إلى التعرف على فلســــــــــــفـة هـذه الحضـــــــــــــارة ومفـاهيمهـا وأثرهـا في املجتمع اإلســــــــــــالمي ومـا قـدمتـه  

لإلنســــــــانية من خالل دراســــــــة الثقافات العربية والفارســــــــية والبيزنطية، وما أحدثه اإلســــــــالم من احتكاك مع 

 في الفترة االسالمية.   والدواوينالفرس ونشأة التعريب 

  (:MM417  -  SE407رياضيات )مبادئ  

عمليــات املعرفـة عل هــا، العالقـات، العمليــات الثنــائيــة على اليـات املعرفـة عل هــا، املجموعـات و األعـداد والعمل

 املجموعات أساليب البرهان الرياض ي، مفاهيم هندسية اساسية.  
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 (: EPsy100علم النفس العام )

النفس وتاريخه، وموضوعه، وأهدافه، وأهميته، ومدراسه،   بماهية علم  إلى: تعريف الطالب  يهدف املقرر 

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

 بتطور قدرات األفراد العقلية، وقدراتهم على التعلم واإلدراك.  

 (:EPsy101التربية )أصول 

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

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

 املجتمع.  

 (: EPsy200)علم النفس االرتقائي 

معرفــــة مفهوم النمو   يهــــدف مقرر علم النفس االرتقــــائي أو علم النفس النمو إلى تمكين الطــــالــــب املعلم من

ــافـة إلى   التعلم، ومعرفـة أهميـة دراســــــــــــة النمو في الـكائن الحي في املراحـل املختلفـةبـ ووظـائفـه وعالقتـه   ـــــ ـــ بـاإلضــ

اإلنســـــان منذ بداية نشـــــأته وحتى نهاية   معرفة الخصـــــائص الســـــيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو لدى

 .وجوده

 (: EPsy201) طرق التدريس العامة

إعطـــاء املتعلم فكرة نظريـــة عن طبيعـــة ومفهوم التـــدريس. والتعرف على أهم املعـــايير   :يهـــدف هـــذا املقرر إلى 

يهدف إلى واملبادئ األســـاســـية لعملية التدريس الجيد. وأهم خصـــائص املعلم الجيد وأبعاد شـــخصـــيته. كما  

 .تزويد املتعلم بأهم املبادئ العامة الستراتيجيات التدريس وما ينبغي مراعاته خالل تطبيقها

 (: EPsy202) أسس المناهج

تمكين املتعلم من التمييز بين االتجــاهــات التقليــديــة والحــديثــة ملفهوم املنهج، وتعريفــه  :يهــدف هــذا املقرر إلى 

بعناصــــــــر املنهج بصــــــــفته منظومة ودور املعلم ف ها.  وكذلك األســــــــس التي يقوم عل ها املنهج في مراحل التعليم  

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

 (: EPsy203) علم النفس التربوي

التعرف على مفهومـه وأهميتـه وأهـدافـه وأهم املفـاهيم واملبـادئ  ا، املقرر يســــــــــــعى إلى تحقيق عـدة أهـداف منهـ 

 .4 .فهم عمليــة التعلم وشــــــــــــروطهــا .3 التعرف على طرق البحــث في علم النفس التربوي  .2 .ذات العالقــة بــه

املقـــارنـــة بين نظريـــات التعلم   .5 .االســــــــــــتفـــادة منهـــا في املوقف التعليميالتعرف على نظريـــات التعلم وكيفيـــة  

التعرف على مفهوم الــذكــاء  .7 .الوعي بــأهميــة انتقــال أثر التعلم جراء عمليــة التعلم .6 .وتطبيقــاتهــا التربويــة

ب  التعرف على مفهوم الـدافعيـة وإكســـــــــــــا  .8 .والقـدرات الخـاصـــــــــــــة والفروق الفرديـة والعوامـل املؤثرة ف همـا

إكســــــــاب الطلبة مهارة التقويم التربوي وبناء االختبارات   .9 .الطالب مفاهيم حولها وكيفية اســــــــتثارتها لديهم

 .توظيف املعارف واملفاهيم التربوية النفسية لخدمة العملية التربوية .10 التحصيلية

 (: EPsy301)طرق البحث  

للمعرفـــة وتنميـــة قـــدراتهم على التفكير العلمي،  وتمكينهم من فهم الطالب للتطور التـــاريتي   يهـــدف املقرر إلي 

اســـــتخدام الطريقة العلمية في حل املشـــــكالت، وتكوين اتجاهات إيجابية لديهم حول أهمية البحث العلمي.  

 . كما يهدف إلى فهم الطالب ألنواع البحوث في العلوم التربوية والنفسية

 

 (: EPsy302)القياس والتقويم التربوي  
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اإلدراك العميق ملفاهيم وأســـس القياس والتقويم النفســـ ي التربوي، واالســـتبصـــار بوظائفه،  :يهدف املقرر إل

ــا اإلملام باألســـــــــس واملهارات النظرية والتطبيقية الالزمة  ودوره املؤثر في كل مكونات العملية التعليمية. أيضـــــــ

وتقويمهــا، بمــا يعين على جودة األداء ورفع مســــــــــــتوى الكفــايــة إلعــداد االختبــارات وتطبيقهــا وتحليــل نتــائجهــا  

 .املهنية، وخصوصا في ميدان اختبارات التحصيل الدراس ي بأنواعها

 (: EPsy303) وسائل تعليمية 

تعريف املتعلم بمفهوم عملية االتصــال ومراحله، وعناصــره وعالقة ذلك بالتعليم والتعلم،   :يهدف املقرر إلى 

 لتطورها التاريتي. وأنواعها وتصــــــنيفاتها، وأســــــس إعدادها واســــــتخدامها  ومفهوم  
ً
ــيلة التعليمية وفقا الوســــ

 .بشكل فعال لتحسين عملية التعلم والتعليم

 (: EPsy401)الصحة النفسية 

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

افق النفس ي للمتعلم ومستوى تحصيله الدراس ي .2 . الرحة النفسية  تزويد   .3 . إدراك العالقة بين التو

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

افات السلوكية العامة افات  .4 . النفسية واالنحر السلوكية وسبل ت خيصها  التعرف على أسباب االنحر

  ا.وعالجه

 (: EPsy402) التربية العملية

اقع ميـداني. حيـث يقوم    إلى و
ً
الهـدف من التربيـة العمليـة هو إتـاحـة الفرصــــــــــــة للطـالـب بتطبيق مـا درس نظريـا

الطالب بممارســــــــة التدريس في رياض االطفال، أو املدارس، أو مؤســــــــســــــــات ذوي االحتياجات الخاصــــــــة.. كما 

( لالسـتفادة منها في إعداد  تتاح للطالب عبر هذا املقرر مشـاهدة نماذج حقيقية )داخل املؤسـسـات التعليمية

 من أركان برامج إعداد املعلمين،  الدرس بشكل نموذجي و القيام بتدريسه،  
ً
 أساسيا

ً
وتعد التربية العملية ركنا

وتدريبهم، فينظر إل ها على أنها برنامج متكامل يوازي في أهميته برنامج الدراسة النظرية في الكلية. وهي املعيار  

مـــــدى نجـــــاح برنـــــامج اإلعـــــداد، حيـــــث يتم من خاللهـــــا الربط بين النظريـــــة والتطبيق،    الحقيقي لاحكم على 

ــاليـــب التـــدريس املختلفـــة، والقيـــاس   وامتالك الطـــالـــب املعلم الكفـــايـــات العمليـــة الالزمـــة والتي ترتبط بـــأســــــــــــ

والتقويم، وتوظيف الوســــــــــــــائــل التعليميــة، وإدارة الصــــــــــــفوف، والتعــامــل مع التالميــذ واملعلمين، واإلدارات  

 ختلفة واملجتمع. امل
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 توصيف مصغر لمتطلبات الجامعة 
 

 (:101AR) 1دراسات قرآنية 

يدرس الطالب في هذا املقرر حزب األعلى كامال على أن تشــمل الدراســة: أســباب النزول واملناســبات التي بين  

الســـور وشـــرح املفردات شـــرحا لغويا، وبيان معاني اليات، ودراســـة الصـــور البالغية، وما ترشـــد إليه اليات.  

 كما يكلف الطالب بحفظ الحزب كامال.   

  (:210AR)2دراسات قرآنية 

يدرس الطالب في هذا الفصل السور التية: املجادلة، الحشر، املمتحنة، الصف، وتشمل الدراسة أسباب  

النزول واملناســــبات التي بين الســــور وتحليل املفردات تحليال لغويا وتفســــير اليات ودراســــة الصــــور البالغية،  

ض اليات، كما يكلف الطالب بحفظ  وبيان ما ترشد إليه اليات ودراسة األحكام الفقهية املستنبطة من بع

 هذه السور.   

 (:310AR) 1اللغة العربية 

يهـدف هـذا املقرر إلى معرفـة خصــــــــــــائص اللغـة العربيـة وأهميتهـا وتوظيفهـا في الحيـاة العـامـة ، كمـا يهـدف إلى  

واإلعراب إلى  تمكين الطالب من معرفة ما يتركب منه الكالم من اسم وفعل وحرف والنكرة واملعرفة والبناء 

 جانب دراسة بعض قواعد اإلمالء بالتركيز عل ها واالهتمام بها.

 (:410AR) 2اللغة العربية 

يهــدف هــذا املقرر إلى تمكين الطالب من معرفــة الجملــة بنوع هــا وأحكــام املبتــدأ والخبر، واالهتمــام بمعرفــة 

 املعاجم وكيفية االستفادة منها في تفسير الكلمات ومعرفة معان ها.

 (:215AR) 3اللغة العربية  

يهــــدف هــــذا املقرر إلى إكســـــــــــــــاب الطالب املهــــارات الكتــــابيــــة واللغويــــة واإللقــــائيــــة من خالل دراســـــــــــــــة بعض  

 النصوص القرآنية والشعرية وتوظيف ذلك في تقويم ألسنتهم. 

 (:216AR) 4اللغة العربية  

والتقـــارير والبحوث بـــالتركيز على  الجـــانـــب  يهـــدف هـــذا املقرر إلى إكســــــــــــــاب الطالب مهـــارة كتـــابـــة الرســــــــــــــائـــل  

التطبيقي من خالل دراســـــة عالمات الترقيم وطرق كتابة التقارير والرســـــائل وكذلك دراســـــة بعض أســـــاليب  

 املدح .

     (:EN100) 1لغة إنجليزية  

ـــــــمـائر  يهـدف هـذا املقرر إلى إعطـاء الطـالـب نبـذة عن قواعـد اللغـة اإلنجليزيـة ـكأدوات النكرة   ـــ واملعرفـة والضــ

وبعض األزمنة  كما يهدف إلى تزويد الطالب بمهارة املحادثة حيث يبدأ باســـــتخدام الجمل الســـــهلة كالتحية  

والتهنئة والســــــــــــؤال عن الرــــــــــــحة والعمر وغيرها كذلك تنمية مهارة القراءة  بإعطاء الطالب قطع بســــــــــــيطة  

ابة واإلمالء باإلضافة إلى بعض املصطاحات التي  وفقرات لقراءتها وفهمها كما يهدف إلى تعليم الطالب الكت

 قد يستخدمها الطالب في مجال تخصصه.

    (:EN101) 2لغة إنجليزية  

، كمـــا يهـــدف إلى زيـــادة معرفــة  1يعـــد هـــذا املقرر امتـــدادا وتكملـــة ملـــا درســــــــــــــه الطـــالـــب في مقرر لغـــة إنجليزيـــة  

الصــفات واألحوال كذلك تنمية مهارة املحادثة  الطالب بقواعد اللغة اإلنجليزية بإعطائه الجمل االســمية و 

باســــــتخدام الجمل التي يمكن اســــــتعمالها خارج الفصــــــل كالتعارف والتحدث عن الهوية وغيرها باإلضــــــافة  
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إلى االهتمـام بجـانـب القراءة عن طريق قراءة قطع متقـدمـة ومعرفـة معـاني الكلمـات وحفظ كتـابتهـا ثم ينتقل  

يتم التعريف بكيفية كتابة الجمل والفقرات والتعبير عن األشـــياء التي أمام  الطالب إلى مهارة الكتابة حيث  

 كـذلـك تعليمـه الترقيم ملـا لـه من أهميـة في اللغـة اإلنجليزيـة بـاإلضــــــــــــافـة إلى إعطـائـه املزيـد من  
ً
الطـالـب كتـابيـا

 املصطاحات. 

  (:CS100)  1حاسوب

أنواع الحواسيب   –ة السـتخدم الحاسـوب  األسـباب الرئيسـي  -الحواسـيب في حياتنا : اسـتخدامات الحاسـوب

ــــــوب   –كيف تعمل الحواســــــــيب   –نظام الحاســــــــوب ومكوناته  – ــــــة بالحاســ لغة  –مصــــــــطاحات علمية خاصــ

العمليـات  –الحواســــــــــــيـب وأنظمـة العـد ومثيلهـا والتحويـل من النظـام العشــــــــــــري إلى أنظمـة أخرى وبـالعكس 

 –مكونات الحاســــوب الداخلية    -التشــــفير وشــــفرة   األســــكي   -الحســــابية بالنظام الثنائي منها الجمع والطرح

ــــــــ  –وحدات الحســــــــــابات واملنطق    -املعالج الدقيق –لوحة األم   ية وأنواعها والذاكرة الثانوية الذاكرة الرئيســ

ــا ــا    -وحــــدات القيــــاس الســــــــــــرعــــة والــــذاكرة  -وأنواعهــ ــانــــات وأنواعهــ اقــــل البيــ أجهزة اإلدخــــال واإلخراج     -نو

قضــايا حاســوبية ومقدمة في  -تراســل البيانات ومعرفة شــبكات الحاســوب   –برمجيات الحاســوب    -وأنواعها

 .Wordتطبيقات الحاسوب مثل محرر النصوص 

  (:CS101) 2حاسوب 

افذ واســـــتخداماتها   -مقدمة ســـــريعة عن الحواســـــيب ونظام تشـــــغيلها والبرامج التطبيقية    –الرســـــام   –النو

  Power Pointوبرنـــامج العرض التقـــدمي    Excelوالبرنـــامج    Wordواســــــــــــتخـــدام البرامج التطبيقيـــة    -الـــدفتر

عمليا. ومعظم هذا املقرر عملي  يهدف إلى توفير مهارات معملية وهذه  البرامج الجاهزة ســــــــــوف  يســــــــــتخدمها  

 الطالب في إنجاز واجباته ومشروع تخرجه.
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 خدمات الدعم التعليمية 
 

 أوال: المكتبة
 

                  تحتوي املكتبـــة على مجموعـــة كبيرة من الكتـــب و املراجع و الـــدوريـــات في مختلف التخصــــــــــــصــــــــــــــات القـــديمــة     

( وجميعها مصنفة تصنيفا موضوعيا ومقسمة ومفهرسة في  ارفقها حسب   7348و الحديثة ويبلغ عددها )  

 التخصصات على النحو التالي:

 عدد الكتب التخصص عدد الكتب التخصص عدد الكتب التخصص

 173 علم البيئة 93 الدوريات 1015 االسالميات

 194 الفنون  418 فيزياء  88 طرق البحث

افيا 1159 اللغة االنجليزية 256 الرياضيات   186 الجغر

 223 التاريخ 985 اللغة العربية  266 علم االجتماع 

 164 العلوم السياسية 620 االحياء  217 الكيمياء 

 27 االعالم والرحافة  315 الحاسوب 213 علم النفس

 748 التربية و التعليم  114 العلوم االدارية  44 القانون 

   7348املجموع :    

 

 منظومة المكتبة:

نشاء منظومة االلكترونية  إتعمل ادارة املكتبة بالتعاون مع طالب مشاريع التخرج لقسم الحاسوب، على 

دارة املكتبة بتسجيل وحصر الكتب ومحتويات إملحتويات املكتبة من كتب ومراجع ودوريات, حيث تقوم 

جهزة الحاسوب يتناسب  املكتبة تفتقر أل  املكتبة بطريقة تقليدية باستخدام السجالت و التسجيل اليدوي.

ربطها  إلى نترنت، وتحتاج إعضاء هيئة التدريس و املعيدين بالكلية، وكذلك ال يوجد بها  أ مع عدد الطالب و 

مع املكتبة املركزية لاجامعة، لصعوبة تنقل الطالب إلى الجامعة واالستفادة من خدمات املكتبة املركزية  

 .بالجامعة

 :قوانين المكتبة

 بوابها من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا. أتفتتح املكتبة    .1

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

غراض و األشياء الثمينة ألي طالب أو عضو هيئة التدريس أو  املكتبة غير مسؤولة عن ضياع األ  .3

 معيد أو زائر. 

 د بطاقة التعريف الخاصة به. ال بعد تجدي إ استعارة أي كتاب بال يسمح  للطالب  .4

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

 الخاصة بالكلية. 

 يسمح للزوار والباحثين من خارج الكلية باالستعارة الداخلية فقط.  .6
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كتب ملدة   3يحق للطالب استعارة كتاب واحد ملدة ثالثة أيام، وعضو هيئة التدريس واملعيدين  .7

 سبوع فقط. أ

دخال أي نوع من أنواع األطعمة  إتواجد في املكتبة، وعدم الالحفاظ على الهدوء وعدم التحدث أثناء   .8

 داخل املكتبة. 

تب على الطاولة، وعند الخروج ك  3حضار أكثر من إالجلوس بهدوء على طاوالت املطالعة وعدم  .9

 تأكد من وضع الكتب في مكانها الرحيح. يتم ال

 عارة: نظام اإل

 ن: و عضاء هيئة التدريس واملعيدين القارين بالكلية وكذلك املوظفأ عارة الخارجية: مسموحة للطلبة و اإل   

 تعريف طالب. أيام بضمان بطاقة   3بالنسبة للطالب: تسمح باإلعارة كتاب واحد فقط ملدة  -

 سبوع وكالهماأبالنسبة للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس: يسمح لهم باستعارة ثالثة كتب ملدة   -

 التمديد.  ايمكنهم

 عارة الداخلية فقط. ستبالنسبة للزوار والبحاث من خارج الكلية: يسمح لهم باال  -

 خدمات التصوير ومبيعات الكتبثانيا: 

 

 الكلية  بمصور  : يوجدخدمات التصوير -

 )مصور الكلية و مبيعات الجامعة(  عن طريق   /مبيعات الكتب -
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