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 ماجستير التربية املنهي في التربية الخاصة

الرسوم املطلوبة   مدة البرنامج 

 للفصل األول 

 1444/1443ه

تكلفة اإلجمالية  ال

 برنامج  لل

عدد الوحدات  

 املعتمدة  الدراسية
 اسم البرنامج 

ماجستير التربية املنهي في التربية   42 ريال  42000 ريال  12000 سنتان 

 الخاصة

 املقدمة 

في ظل تطور السياسية الوطنية وما يتعلق بالتعليم، فإن برنامج املاجستير املنهي في التربية الخاصة يأتي  

لتفعيل دور جامعة نجران ممثلة في كلية التربية في قسم التربية الخاصة لتحقيق برنامج التحول الوطني  

الوطنية املؤهلة من املهنيين   في التعليم، من حيث إعداد الكوادر  2030وأهداف رؤية اململكة    2020

والتفوق  والتوحد  السلوكية  واالضطرابات  التعلم  صعوبات  مجاالت  في  وأخصائيين  معلمين  للعمل 

التربية   في مجال  التربوية والعلمية والثقافية واالجتماعية  التطورات واملستجدات  أن  واملوهبة.  كما  

داد الكوادر املؤهلة من املهنيين للعمل معلمين الخاصة، يقتض ي تعزيز دور قسم التربية الخاصة في إع

وأخصائيين في مجاالت صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية والتوحد والتفوق واملوهبة في ضوء  

املعايير املهنية العاملية ملواكبتها. وفي ضوء ما يشهده العالم من التطور التقني والتكنولوجي؛ فإن برنامج 

تربية الخاصة سيسهم في إعداد الكوادر املؤهلة من املهنيين للعمل على توظيف املاجستير املنهي في ال

برنامج  والتدريب. وسيحقق  التعليم  في عملية  واملوهبة  اإلعاقة  لذوي  )املساعدة(  املساندة  التقنيات 

نجران  لجامعة  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  في  فاعلة  الخاصة مساهمة  التربية  في  املنهي  املاجستير 

من  و  املؤهلة  الوطنية  الكوادر  من  العمل  التوظيف وسوق  قطاعات  احتياجات  تلبية  في  التربية  كلية 

 بكلية التربية  مدفوعة الرسوم  برامج املاجستير 

   ه1444/1443 للعام الجامعي 

  



2 
 

والتوحد  السلوكية  واالضطرابات  التعلم  صعوبات  مجاالت  في  وأخصائيين  معلمين  للعمل  املهنيين 

 والتفوق واملوهبة، وتوجيه الطالب والطالبات نحو الخيارات الوظيفية واملهنية املناسبة. 

 

 رؤية قسم التربية الخاصة

 "التميز في برامج التربية الخاصة بما يلبي احتياجات ومتطلبات املجتمع"

 رسالة البرنامج 

"إعداد الكوادر املؤهلة من املهنيين للعمل معلمين وأخصاااااااااااااليين في م الت صاااااااااااعوبات التعلم 

بحوث املتخصااصااة والضااطرابات الساالووية والتوحد و التفومل واملوهبة والقدرة عجر اجرا  ال

 "2030بما يلبي احتياجات املجتمع السعودي في ضو  رؤية 

 أهداف البرنامج 

تزويد الخري ين باملعرفة والفهم واملهارات الالزمة لتصاااااااااميم البرامج العي تحسااااااااان  عليم   (1

 ذوي اإلعاقة واملوهبة .

ي بيئات اوتساااااه املهارات في التقييم والتخطيع و عليم الطاله ذوي اإلعاقة واملوهبة ف (2

 تربية ورعاية ذوي اإلعاقة واملوهبة.

تطوير معرفة الخري ين بأساالي  البح  التربوي وتطبيقات  في م ال تربية ورعاية ذوي   (3

 اإلعاقة واملوهبة.

تزويد الخري ين بمعرفة الساااااااااااياساااااااااااات املالية والعامليةع واملمارساااااااااااات املرتبطة بتعليم  (4

 ذوي اإلعاقة واملوهبة.

ال مع ذوي اإلعااقاة    اي ااد وفاا ات مؤهلاة (5 تمتلا  القادرة عجر التواصااااااااااااال والتعااون الفعا 

 واملوهبة وأسرهم وغيرهم من املهنيين.
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 الخطة الدراسية للبرنامج 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد الساعات  

 الفعلية
 عدد الوحدات املعتمدة 

 املتطلب السابق 

 املجموع  عملي  نظري  عملي  نظري 

 املستوى األول:  

  3 1 2 2 2 مناهج البحث واإلحصاء التربوي  نفس  521

  3 1 2 2 2 التربية الخاصة املعاصرة خاص  5011

  3 1 2 2 2 قانون التعليم في التربية الخاصة  خاص  5012

  3 1 2 2 2 بناء السلوك وتعديله خاص  5013

  12 االجمالي الفعلي للساعات املعتمدة

 املستوى الثاني: 

  3 1 2 2 2 نظريات التعلم وتطبيقاتها  نفس  525

  3 1 2 2 2 إدارة مؤسسات التربية الخاصة   خاص  5021

 خاص  5022
التقنيات املساندة لذوي اإلعاقة 

 واملوهبة 
2 2 2 1 3  

  3 1 2 2 2 الدمج الشامل   خاص  5023

 االختيارية مع بداية املستوى الدراس ي الثاني وذلك لتحديد املسار الذي يرغب: *يختار الطالب مقرر واحد من املقررات  

  3 1 2 2 2 متقدم   -* صعوبات التعلم خاص  5123

  3 1 2 2 2 متقدم - *التفوق واملوهبة خاص  5224

 خاص  5325
  -*االضطرابات السلوكية والتوحد

 متقدم 
2 2 2 1 3  

  15 املعتمدةاالجمالي الفعلي للساعات  
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 مسار صعوبات التعلم  – املستوى )الثالث( 

 اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد الساعات  

 الفعلية
 عدد الوحدات املعتمدة 

 املتطلب السابق 

 املجموع  عملي  نظري  عملي  نظري 

 املقررات اإلجبارية : 

  3 1 2 2 2 تشخيص صعوبات التعلم خاص 5131

 خاص 5132
تعليم ذوي صعوبات  أساليب 

 التعلم
 خاص  5123 3 1 2 2 2

 خاص 5133
برامج تعليم ذوي صعوبات 

 التعلم
2 2 2 1 3 

 

 خاص  5134
تحليل السلوك التطبيقي  

 لذوي صعوبات التعلم 
2 2 2 1 3 

 

  12     إجمالي عدد الوحدات املعتمدة: 

 
 مسار التفوق املوهبة  – املستوى )الثالث( 

 املقرر اسم  رمز املقرر 

عدد الساعات  

 الفعلية
 عدد الوحدات املعتمدة 

 املتطلب السابق 

 املجموع  عملي  نظري  عملي  نظري 

 املقررات اإلجبارية : 

 خاص 5231
الكشف عن املتفوقين  

 واملوهوبين 
2 2 2 1 3  

مناهج تعليم املتفوقين   خاص 5232

 واملوهوبين 
 خاص  5224 3 1 2 2 2

إرشاد املتفوقين   خاص 5233

 واملوهوبين  
2 2 2 1 3  

توجهات حديثة في   خاص 5234
 التفوق واملوهبة 

2 2 2 1 3  

  12     إجمالي عدد الوحدات املعتمدة: 
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 مسار االضطرابات السلوكية والتوحد  – املستوى )الثالث( 

 اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد الساعات  

 الفعلية
املتطلب   املعتمدة عدد الوحدات  

 السابق 
 املجموع  عملي  نظري  عملي  نظري 

 املقررات اإلجبارية : 

 خاص  5331
تشخيص االضطرابات  

 السلوكية والتوحد 
2 2 2 1 3  

تعليم ذوي االضطرابات   خاص  5332
 السلوكية والتوحد 

 خاص  5325 3 1 2 2 2

تحليل السلوك التطبيقي لذوي   خاص  5333

 االضطرابات السلوكية والتوحد 
2 2 2 1 3  

املهارات الحياتية لذوي   خاص  5334
 االضطرابات السلوكية والتوحد 

2 2 2 1 3  

  12     إجمالي عدد الوحدات املعتمدة: 

 املستوى )الرابع(  

 اسم املقرر  رمز املقرر 

عدد الساعات  

 الفعلية
 عدد الوحدات املعتمدة 

 املتطلب السابق 

 املجموع  عملي  نظري  عملي  نظري 

 املقررات اإلجبارية : 

 نفس  521 3 3  3  مشروع تخرج  خاص  5042

  3     إجمالي عدد الوحدات املعتمدة: 

  42     إجمالي عدد الساعات 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


