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  :مقدمة
وفي   ،م66/1967الموافق  ،هـ1387/ 1386العام الدراسي عملها في التربية كلية بدأت 

 ،، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الموقر9/11رقم  ،هـ صدر المرسوم الملكي الكريم1387/ 8/5
كلية التربية إلى جامعة الملك  بانضمام ،م16/7/1967الموافق  ،هـ1387/ 9/4 بتاريخ ،307رقم 

وفقًا لمعايير المجلس الوطني العتماد كليات   الدولي، الكلية على االعترافحصلت  كما، سعود 
في  ، National Council For Accreditation of Teacher  Education (NCATE)المعلمين

  أقسام الكلية متطلبات تلك الهيئة.   هـ، بعد أن استوفت جميع1433عام  
راودت   هـ، 1404/ 1403الدراسي  وبالتحديد في العام    ،الهجري   ومع بداية القرن الخامس عشر

لتربية  كاديمي في مجال اأإنشاء قسم  فكرة   -آنذاك– في مجال التربية الخاصةالمختصين  بعض  
ك     حينهاو ،  الخاصة بجامعة الملك سعود  ، البرنامج  حولمقترحًا    قدمت تصوراً   ،لجان لهذا الغرض   لت ش 

ل  ل ت  الجهود ،واإلدارية ،والفنية ،ومتطلباته العلمية ك  طبيعة البرنامج  الجامعة على  مجلسبموافقة  و 
ق المواف ،ه1405م ت الدراسة في قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود عابدأ ومن ث م   ،المقترح
 .وفقا للرؤية والرسالة المحددة له ،م1985

ى  من نوعه على مستو  األول لتربية الخاصة بجامعة الملك سعود البرنامجيعد قسم ا ،لذلكو 
 ، م1985الموافق    ،ـه1408  عام  ولى من الطالب بدأ في تخريج الدفعة األ  حيث   ،العربيةتاريخ المنطقة  

( طالبًا وطالبًة من  11167)عددهم    بلغ،  والطالبات ذلك الكثير من دفعات الخريجين من الطالب    تال
نظر  وطالبًة من الحاصلين على درجة الماجستير )ا( طالبًا  335و) ،  الحاصلين على درجة البكالوريوس

وفق  ،عديدةاجعة وتطوير خطته الدراسية مرات على مر  -إنشائه  منذ -القسم  كذلك درج (،8ملحق 
أصبح لدى القسم القدرة  وبالتالي ؛العملومتطلبات سوق  ،في المجال الحديثةالمستجدات العلمية 

المؤهلة  ،(وغير السعودية)السعودية  ،اءات العلمية والمهنيةالكافية والعالية على إعداد وتخريج الكف
وصعوبات   ،والمتعددةالشديدة    واإلعاقات   ،كاإلعاقة الفكرية  ،للعمل في مختلف مجاالت التربية الخاصة

  باإلضافة  ؛واالنفعاليةاالضطرابات السلوكية و التوحد و  ،البصريةاإلعاقة و  ،السمعية ، واإلعاقةالتعلم
ف خريج  الآ  عشرةال  -منذ إنشائه -تجاوزت أعداد خريجي هذا القسم  بذلك  و   ؛والموهبةلى مجال التفوق  إ

 . التي تم ذكرها آنفاً ، موزعين على مختلف التخصصات وخريجة
  باستمرار يعمل القسم  ،رسالتهو  ،ورؤية القسم ،لرؤية جامعة الملك سعود الطموحة ومواكبةً 

والبحثي للعاملين    بغرض االرتقاء بمستوى المجال العلمي،  ،والتوسع في تطبيقها  ،على مراجعة أهدافه
المختلفة بالكفاءات الوطنية   دعم أقسام التربية الخاصة في الجامعات السعودية وكذلك ،الميدانفي 
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لية. والدو  واإلقليميةلى تطوير مفهوم الشراكة المحلية إ باإلضافة ؛الجامعيالمؤهلة للتدريس والتعليم 
عام   ففي ،المجالفي هذا  متقدمة أكاديميةبرامج  استحداث لهذا التوجه أقدم القسم على  وترجمةً 
  واإلعاقة   ،التعلم  وصعوبات   ،الفكرية)اإلعاقة    برنامج للماجستير في أربعة مجاالت   افتتاحتم    هـ1424

 : اآلتيتينللخطتين  وفقاً  ،السلوكية واالنفعالية( واالضطرابات  ،السمعية
 خطة المقررات والرسالة. (1

 مقررات دراسية فقط.  خطة (2

  ، الخاصة درجة الماجستير في التربيةمن الخريجين والخريجات  بمنح عدد  القسم   قام م  ومن ث  
لتزايد أعداد  ونظراً  .عبر هاتين الخطتين ،داب في التربية الخاصة(اآل )ماجستير  تحت مسمى

ة ح  هناك حاجة م ل    ت أصبح  السعودية،  المزيد من أقسام التربية الخاصة بالجامعات   وافتتاح   ، الخريجين
  - عادة –   ، وذلك لتحقيق رسالة وأهداف القسم المتمثلةالمجال  في هذا  وضرورية إلنشاء برنامج دكتوراه 

  تعليم، وال  سواء على مستوى إعداد القيادات التربوية في مجال التربية  ،سوق العمل  احتياجات في تلبية  
  هلية، األ   أو إعداد أعضاء هيئة تدريس في مجال العمل بأقسام التربية الخاصة بالجامعات الحكومية أو

في   ة وذلك لدعم مراكز البحوث المتخصص ،على إعداد الباحثين المتمرسين في هذا المجال عالوةً 
 . التربية الخاصةمجال 

  :اسم الدرجة العلمية •

 . )اإلعاقة الفكرية( التربية الخاصةالفلسفة في دكتوراه  ➢

 (. صعوبات التعلمدكتوراه الفلسفة في التربية الخاصة ) ➢

 (.السمعيةدكتوراه الفلسفة في التربية الخاصة )اإلعاقة  ➢

 (.االضطرابات السلوكية واالنفعاليةدكتوراه الفلسفة في التربية الخاصة ) ➢
  :البرنامجاستحداث  أهمية ومسوغات •

االلتحاق  الراغبين في  ،خريجي وخريجات برنامج الماجستير في قسم التربية الخاصة تزايد أعداد  (1
ر هذا البرنامج التحقوا  نتيجة لعدم توف  إال أنه    ، بكافة تخصصاته،نفس القسمدكتوراه في  الببرنامج  

 والمناهج، واإلدارة، والوسائل. كعلم النفس،الدكتوراه في أقسام أخرى، برامج بعدد من 

ويتبين  ،  عدم وجود برامج دكتوراه في الجامعات السعودية تغطي حاجة الميدان لهذه التخصصات  (2
 لجامعات السعودية.فحص المواقع اإللكترونية لذلك من خالل 

دكتوراه في مختلف مجاالت التربية الخاصة يمكن أن يعزز ويرفع مستوى اإلعداد  وجود برامج (3
العلمي للعاملين في تلك المجاالت، خصوصًا وأن هناك توجهًا لدى عدد من الجامعات السعودية 
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في القطاعين العام والخاص إلى افتتاح المزيد من البرامج لمنح درجة الماجستير في التربية  
سبيل المثال: البرامج القائمة اآلن في جامعة الملك فيصل، وجامعة الباحة،  )على  ،الخاصة

مما يستوجب توفير الكوادر المؤهلة من حملة  وجامعة نجران، وكليات الشرق العربي،...وغيرها(،  
   .الدكتوراه  للعمل فيها كأعضاء هيئة تدريس

 بلغت   والتي،  ساتذة المساعدين المتميزينواأل   المشاركين،  ةساتذ واأل  ،ةساتذ ألاتوافر أعداد كافية من   (4
وفي مختلف تخصصات   ،وغير السعوديين من أربعين عضو هيئة تدريس من السعوديين أكثر

 التربية الخاصة.

الحاصلين/الحاصالت على درجة الماجستير من  خريجات  الو   نخريجي ال في ضوء العدد الكبير من   (5
  التربية الخاصة   أقساموغيره من    ،(8، انظر ملحق  335)خريجو الماجستير بلغ عددهم    هذا القسم

تبدو الحاجة ملحة إلى  على مستوى الماجستير، وغير السعودية، ،األخرى بالجامعات السعودية 
الكثير من الكفاءات الوطنية  أن  اصةً خ، الدكتوراه في مجال التربية الخاصةوجود برامج 

مما يجعلها تواقة ت، بل تشبعت من الخبرة الميدانية، المتخصصة في هذا المجال قد اكتسب
وصياغتها   ،لاللتحاق بمثل تلك البرامج التي قد تساعدها على بلورة ما لديها من خبرات وتجارب 

  في خبرة علمية جديدة.

 (.7نظر ملحق  )ا  ميةوجود برامج مماثلة في جامعات عال (6

 :ؤية البرنامجر  •

  ، وإقليمياً  ،محلياً  ،مجال التربية الخاصةبرامج الدكتوراه المتخصصة في  في التميزو ، الريادة
 . وعالمياً 

 :رسالة البرنامج •

الدقيقة للتربية الخاصة  الفروع والمتخصصين المؤهلين معرفيًا ومهاريًا في  القيادات إعداد 
المجاالت األكاديمية بأقسام التربية الخاصة بالجامعات، والعمل البحثي من خالل ممارسة للعمل في 

ات العالقة بمجال اإلعاقة، والممارسين لإلشراف على برامج   و البحث العلمي في المراكز البحثية ذ 
 ذوي اإلعاقة في المدارس والمعاهد. 

   :أهداف البرنامج •
برنامج الدكتوراه المستحدث بقسم التربية الخاصة لتحقيق رسالته من خالل العمل على   يسعى
 : اآلتيةتنفيذ األهداف 
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،  ت التربية الخاصةاأحد مسار في   تخصص الإعداد وتأهيل أعضاء هيئة تدريس متميزين في    .1
 وخدمة المجتمع.   ،والبحثي ،رسالتهم على أكمل وجه في المجال األكاديمي ادو ليوأ

قادرين على التصدي للقضايا   تأهيل باحثين متخصصين في مجاالت التربية الخاصة، .2
   .على اإلعاقة ةوالمشكالت المترتب

على مستوى من الكفاءة والقدرة المعرفية ربوية متخصصة في التربية الخاصة  إعداد قيادات ت .3
 دارة وقيادة مؤسسات وبرامج التربية الخاصة. إوالمهارية التي تمكنهم من 

والعاملين في ميدان العمل في التربية   ،مورألاورفع وعي أولياء  إثراء المعرفة في المجال، .4
 وذلك من خالل الحركة البحثية التجريبية.  ،الخاصة

وبالتالي التوسع في  في مختلف ميادين التربية الخاصة؛ رفع مستوى أداء العاملين مهنياً  .5
الخاصة المقدمة لألطفال ذوي االحتياجات التربوية الخاصة في مختلف   التربية  خدمات 

 مناطق المملكة العربية السعودية.

 :البرنامج مخرجات •
 :فة والفهمالمعر  -أ
 . توجهات الحديثة في مجال التربية الخاصةبالخلفية التاريخية والنظرية للاإللمام    .1

الخاصة   وشبه التجريبية ،والتجريبية ،والوصفية  ،التاريخية االطالع على الدراسات والبحوث  .2
 التربية الخاصة.  ختلف مجاالت بم

  وارتباطاتها التاريخية والنظرية  ،المختلفةاإلعاقات بالبرامج التعليمية الخاصة بذوي  لماماإل .3
 . والتأهيلية ،والطبية ،واالجتماعية ،كالعلوم النفسية  ،بالمعارف األخرى 

 كساب الطالب مهارات البحث التربوي.إ .4

 المهارات الذهنية: -ب
 مهارات التفكير العلمي المنظم.  تنمية قدرة الطالب في مجال  .1

وإعداد المناهج والبرامج   ،ين الطالب من مهارات حل المشكالت على مستوى البحث العلميتمك .2
 وتنفيذية. تقييميهيرتبط بها من أدوات   التعليمية وما

ومواجهة القضايا العلمية في الطالب على التفكير الناقد والعصف الذهني في مناقشة    قدرة  تنمية  .3
 ال التربية الخاصة. مج

 المهارات المهنية والعملية: -ج
 في إطار األسس العلمية المطلوبة لذلك.القدرة على بناء أدوات القياس والتشخيص الموضوعية   .1
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 .الخاصة  التربوية البرامج المقدمة لذوي االحتياجات قدرة على تقويم وتطوير المناهج و ال .2

 القدرة على تخطيط بحث علمي جيد. .3

 المهارات العامة: -د
 القدرة على البحث في مصادر المعرفة المختلفة. .1

 القدرة على إدارة البرامج في مجال التربية الخاصة.  .2

 ى. خر ، والمهنيين األالقدرة على إقامة شراكة مع أسر ذوي اإلعاقات  .3

 :المستفيدون من البرنامج •

 وزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات السعودية. (1

 التربية والتعليم. وزارة  (2

 مراكز البحوث في مجال التربية الخاصة التابعة للقطاع العام والخاص. (3

 :لمتاحةفرص التوظيف ا •

والجامعات غير   ،ريس بأقسام التربية الخاصة بالجامعات السعوديةد كعضو هيئة ت العمل -
 السعودية.

وكذلك في اإلشراف والتخطيط التربوي بوزارة    ،العمل في مجال إدارة المؤسسات والبرامج التعليمية -
 . ت شرف عليه الوزارة تعليمي األهلي الذيفي القطاع ال أو ،التربية والتعليم

ووزارة    ،وذلك في الجمعيات األهلية ،العمل كمستشار وخبير تربوي في مجال التربية الخاصة -
 الشؤون االجتماعية. 

 التربية الخاصة. وذلك في المراكز البحثية في مجال  ،العمل كخبير في مجال البحث العلمي -

  :شروط القبول •
 ، إضافة إلى شروط القبول الواردة في الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية

فإن القسم يشترط   ،والقواعد واإلجراءات التنظيمية والتنفيذية للدراسات العليا في جامعة الملك سعود 
 :  اآلتي

نفس   اللتحاق فيوأن يكون طلب ا على درجة الماجستير في التربية الخاصة فقط، الحصول - 
 الماجستير.  درجة فيه على تم الحصولالذي التخصص الدقيق 

 . نوعه ومستواه الحقاً  د  د  ح  القبول التحريري الذي سوف ي   اختبار اجتياز - 
 .اجتياز المقابلة الشخصية - 
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 :متطلبات الحصول على الدرجة •

 :خيار المقررات والرسالة ➢
  .البرنامجوحدة دراسية من مقررات ( 30ب )أن يجتاز الطال -أ

  . إتمام رسالة الدكتوراه بنجاح -ب

 : اآلتيةمسارات  ةاألربع علىمل البرنامج  تيش: مسارات البرنامج •
 فكرية.العاقة اإل -1

 تعلم. الصعوبات  -2

 سمعية. العاقة اإل -3

 . واالنفعاليةسلوكية ال ضطرابات اال -4

 الهيكل العام للبرنامج: •

 :خيار المقررات والرسالة ➢

 :اآلتي على النحو  إلى الرسالة إضافةً  ،وحدة دراسية ( 30ة ) عدد الوحدات المطلوب

 المطلوبة  عدد الوحدات عدد المقررات  نوع المقررات 

 دراسية  وحده 30 ة لكل تخصص دقيق على حد مقرراً  14 مقررات إجبارية 

 --------- ------- مقررات اختيارية )إن وجدت ( 
 - - شامل( 700) االختبار الشامل

 وحدات  6 1 الرسالة 

 6+  30 15 المجموع 

 :المقررات المشتركة ➢
 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه  م
 (  0+  2) 2 التربية الخاصة أصول  خاص 601 1
 (  0+  2) 2 مناهج بحث متقدم نفس 603 2
 (  0+  2) 2 القوانين والتشريعات في التربية الخاصة  خاص 604 3
 (  0+  2) 2 (2وتطبيقاته ) إحصاء نفسي متقدم نفس 602 4
 (  0+  2) 2 القيادات التربوية في مجال التربية الخاصة  خاص 605 5
 (  0+  2) 2 العمل الجماعي واالستشاري وفريق العمل خاص 606 6
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 (  0+  2) 2 كتابة البحوث والنشر خاص 607 7
 (  0+  2) 2 البحث النوعي في التربية الخاصة خاص 608 8
 (  0+  2) 2    متقدم –تصاميم الحالة الواحدة  خاص 609 9

 (  0+  2) 2 برامج التعليم الشامل خاص 610 10

 وحدات 6 الرسالة  خاص 700 11

  :المساراتمقررات  ➢

 : اإلعاقة الفكرية مقررات مسار .أ
 

رقم المقرر  م
 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  ورمزه 

 (  0+  3) 3 األسس التاريخية والنظرية لرعاية ذوي اإلعاقة الفكرية خاص 620 1
 (  0+  2) 2 اإلعاقة الفكرية في مجال التقييم والتشخيص بمجال البحوث والممارسات خاص 623 2
 (  0+  3) 3 البرامج واالستراتيجيات التدريسية لذوي اإلعاقة الفكرية خاص 626 3
 (  0+  2) 2 دراسات مستقلة في مجال اإلعاقة الفكرية خاص 629 4

 :صعوبات التعلممسار مقررات  .ب
 

رقم المقرر  م
 ورمزه 

 عدد الوحدات الدراسية  المقرر مسمى 

 (  0+  3) 3 أصول مجال صعوبات التعلم خاص 630 4

 (  0+  2) 2 البحوث والممارسات في مجال التقييم والتشخيص بمجال صعوبات التعلم  خاص 633 5
 (  0+  3) 3 التدريس المبني على نتائج البحث العلمي في مجال صعوبات التعلم خاص 636 6
 (  0+  2) 2 حلقة نقاش في مجال صعوبات التعلم خاص 639 7

 : اإلعاقة السمعيةمسار مقررات  .ج

رقم المقرر  م
 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  ورمزه 

 (  0+  2) 2 األصول التربوية والنظرية المتعلقة بالصم وضعاف السمع  خاص 640 1
 (  0+  3) 3 دراسات في لغة اإلشارة خاص 643 2
 (  0+  3) 3 التعليم الشفهي للطالب الصم وضعاف السمع خاص 646 3
 (  0+  2) 2 حلقة نقاش في اإلعاقة السمعية خاص 649 4
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 : الضطرابات السلوكية واالنفعاليةا مسارمقررات  .د

رقم المقرر  م
 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  ورمزه 

 (  0+  2) 2 االضطرابات السلوكية واالنفعاليةالقضايا والتوجهات المعاصرة في مجال  خاص 650 1
 (  0+  3) 3 التدخالت المستندة على نتائج البحث العلمي خاص 653 2
 (  0+  3) 3 التخطيط للبرامج في مجال االضطرابات السلوكية واالنفعالية خاص 656 3
 (  0+  2) 2 واالنفعاليةدراسات مستقلة في مجال االضطرابات السلوكية  خاص 659 4

 :للبرنامج الخطة الدراسية •

 : مسار اإلعاقة الفكرية .أ
 المستوى األول:  ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 أصول التربية الخاصة  خاص  601 1
 ( 0+  2) 2 مناهج بحث متقدم نفس  603 2
 ( 0+  2) 2 والتشريعات في التربية الخاصة القوانين  خاص  604 3
 ( 0+  3) 3 األسس التاريخية والنظرية لرعاية ذوي اإلعاقة الفكرية خاص  620 4

 9 المجموع 
 الثاني:المستوى  ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 (2وتطبيقاته ) إحصاء نفسي متقدم نفس  602 1
 ( 0+  2) 2 القيادات التربوية في مجال التربية الخاصة  خاص  605 2
 ( 0+  2) 2 العمل الجماعي واالستشاري وفريق العمل خاص  606 3

 خاص  623 4
البحوث والممارسات في مجال التقييم والتشخيص بمجال  

 اإلعاقة الفكرية 
2 (2  +0 ) 

 8 المجموع 
 الثالث:المستوى  ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 كتابة البحوث والنشر خاص  607 1
 ( 0+  2) 2 البحث النوعي في التربية الخاصة  خاص  608 2
 ( 0+  3) 3 البرامج واالستراتيجيات التدريسية لذوي اإلعاقة الفكرية خاص  626 3

 7 المجموع 
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 :المستوى الرابع ➢
 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  ورمزهرقم المقرر  م
 ( 0+  2) 2   متقدم –تصاميم الحالة الواحدة  خاص  609 1
 ( 0+  2) 2 برامج التعليم الشامل خاص  610 2
 ( 0+  2) 2 دراسات مستقلة في مجال اإلعاقة الفكرية خاص  629 3

 6 المجموع 
 :المستوى الخامس ➢

 عدد الوحدات الدراسية  المقرر مسمى  رقم المقرر ورمزه م
 6 رسالة ال خاص  700 1

 :ممسار صعوبات التعل .ب
 المستوى األول: ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 أصول التربية الخاصة  خاص  601 1
 ( 0+  2) 2 مناهج بحث متقدم نفس  603 2
 ( 0+  2) 2 والتشريعات في التربية الخاصة القوانين  خاص  604 3
 ( 0+  3) 3 أصول مجال صعوبات التعلم خاص  630 4

 9 المجموع 
 :المستوى الثاني ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 (2وتطبيقاته ) إحصاء نفسي متقدم نفس  602 1
 ( 0+  2) 2 مجال التربية الخاصة القيادات التربوية في  خاص  605 2
 ( 0+  2) 2 العمل الجماعي واالستشاري وفريق العمل خاص  606 3

 خاص  633 4
البحوث والممارسات في مجال التقييم والتشخيص بمجال صعوبات  

 التعلم
2 (2  +0 ) 

 8 المجموع 
 :المستوى الثالث ➢

 الدراسية عدد الوحدات  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 كتابة البحوث والنشر خاص  607 1
 ( 0+  2) 2 البحث النوعي في التربية الخاصة  خاص  608 2

 خاص  636 3
التدريس المبني على نتائج البحث العلمي في مجال صعوبات  

 التعلم
3 (3  +0 ) 

 7 المجموع 
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 :المستوى الرابع ➢
 الوحدات الدراسية عدد  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2   متقدم –تصاميم الحالة الواحدة  خاص  609 1
 ( 0+  2) 2 برامج التعليم الشامل خاص  610 2
 ( 0+  2) 2 حلقة نقاش في مجال صعوبات التعلم خاص  639 3

 6 المجموع 
 :المستوى الخامس ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 6 رسالة ال خاص  700 1

 : اإلعاقة السمعية مسار .ج
 المستوى األول:  ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه  م
 (  0+  2) 2 أصول التربية الخاصة  خاص 601 1
 (  0+  2) 2 مناهج بحث متقدم نفس 603 2
 (  0+  2) 2 القوانين والتشريعات في التربية الخاصة  خاص 604 3
 (  0+  2) 2 األصول التربوية والنظرية المتعلقة بالصم وضعاف السمع  خاص 640 4

 8 المجموع
 
 

 المستوى الثاني: ➢
 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه  م
 (  0+  2) 2 (2وتطبيقاته ) إحصاء نفسي متقدم نفس 602 1
 (  0+  2) 2 التربية الخاصة القيادات التربوية في مجال   خاص 605 2
 (  0+  2) 2 العمل الجماعي واالستشاري وفريق العمل خاص 606 3
 (  0+  3) 3 دراسات في لغة اإلشارة خاص 643 4

 9 المجموع
 المستوى الثالث: ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه  م
 (  0+  2) 2 كتابة البحوث والنشر خاص 607 1
 (  0+  2) 2 البحث النوعي في التربية الخاصة خاص 608 2
 (  0+  3) 3 التعليم الشفهي للطالب الصم وضعاف السمع خاص 646 3
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 7 المجموع
 :المستوى الرابع ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه  م
 (  0+  2) 2    متقدم –تصاميم الحالة الواحدة  خاص 609 1
 (  0+  2) 2 برامج التعليم الشامل خاص 610 2
 (  0+  2) 2 حلقة نقاش في اإلعاقة السمعية خاص 649 3

 6 المجموع
 :المستوى الخامس ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه  م
 6 رسالة ال خاص 700 1
 

  

 : مسار االضطرابات السلوكية واالنفعالية .د
 المستوى األول:  ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 أصول التربية الخاصة  خاص  601 1
 ( 0+  2) 2 (2وتطبيقاته ) مناهج بحث متقدم نفس  603 2
 ( 0+  2) 2 القوانين والتشريعات في التربية الخاصة  خاص  604 3

 خاص  650 4
والتوجهات المعاصرة في مجال االضطرابات السلوكية  القضايا 

 واالنفعالية
2 (2  +0 ) 

 8 المجموع 
 المستوى الثاني: ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 إحصاء نفسي متقدم نفس  602 1
 ( 0+  2) 2 القيادات التربوية في مجال التربية الخاصة  خاص  605 2
 ( 0+  2) 2 العمل الجماعي واالستشاري وفريق العمل خاص  606 3
 ( 0+  3) 3 التدخالت المستندة على نتائج البحث العلمي خاص  653 4

 9 المجموع 
 المستوى الثالث: ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2 كتابة البحوث والنشر خاص  607 1
 ( 0+  2) 2 البحث النوعي في التربية الخاصة  خاص  608 2
 ( 0+  3) 3 التخطيط للبرامج في مجال االضطرابات السلوكية واالنفعالية خاص  656 3
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 7 المجموع 
 

 :المستوى الرابع ➢
 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه م
 ( 0+  2) 2   متقدم –تصاميم الحالة الواحدة  خاص  609 1
 ( 0+  2) 2 برامج التعليم الشامل خاص  610 2
 ( 0+  2) 2 دراسات مستقلة في مجال االضطرابات السلوكية واالنفعالية خاص  659 3

 6 المجموع
 :المستوى الخامس ➢

 عدد الوحدات الدراسية  مسمى المقرر  رقم المقرر ورمزه  م
 6 الرسالة  خاص 700 1
 

 مقررات:  الف يوصت •
 :المشتركةالمقررات  ➢

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 أصول التربية الخاصة خاص 601
من خالل دراسة تاريخ التربية الخاصة، والجهود الرائدة في   ،على األصول الفلسفية للتربية الخاصة الضوءتسليط 

، والمدارس العلمية، والمدارس الرائدة في  مجال التربية الخاصةالتي مر بها للمراحل كما يقدم هذا المقرر وصفًا  المجال،
في مختلف المراحل  وتأثيرها على تطور مجال التربية الخاصة ظمة، على التعريف بالتشريعات واألن عالوةً المجال؛ 
  ، القدرات العقليةو  ،ومنها نظريات الذكاء ،ات االرتباط المباشر بالتربية الخاصةو باإلضافة إلى النظريات ذ التاريخية؛

من أجل اإلسهام في بناء المعرفة بأصول وأسس التربية   ،ونظريات التعلم االجتماعي ،ونظريات الدمج ،ونظريات التعلم
 والتحديات التي تواجه تطويرها محليًا وعالميًا. ،الخاصة ونقدها

 
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 والتشريعات في التربية الخاصةالقوانين  خاص 604

تربية وتعليم ذوي الرائدة في مجال التربية الخاصة، كالقانون األمريكي " التعريف بالتطور التاريخي للتشريعات
سواًء المحلية أو   ،الحاالت المحكمية وتسليط الضوء علىواألنظمة المحلية،  "،(IDEA, 2004اإلعاقات المطور ) 

وتطوير تلك   الحاالت على تنقيحتلك  ، وانعكاسات نتائجوالمساندة ، ات العالقة بمجال التربية الخاصةو ذ ،العالمية
ات العالقة بتربية وتعليم ذوي اإلعاقة في  و تقديم تصور يمكن من خالله تطوير األنظمة المحلية ذ و  التشريعات واألنظمة،

 رض الواقع. طار النظري لتلك التشريعات على أات  العالمية، وتحديد آلية تحقق ممارسة اإلضوء التشريعات والممارس
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 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 القيادات التربوية في مجال التربية الخاصة خاص 605

لمفاهيم القيادة، وما انبثق عنها من ممارسات قيادية دراسة تحليلية ألهم النظريات والبحوث التي تعتبر إطارًا نظريًا 
وتحليل كل نموذج للتعرف على جوانب القوة   ،ويشمل المقرر دراسة نماذج القيادة  المختلفة ، في مجال التربية الخاصة

تلك  لى ومسؤوليات القياديين في التغلب ع ،والضعف فيه، مع دراسة التحديات التي تواجه القيادة في التربية الخاصة
 ، مع التركيز على أهمية القيادة في التأثير اإليجابي على خدمات التربية الخاصة المقدمة للتالميذ وأسرهم.التحديات

 
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 العمل الجماعي واالستشاري وفريق العمل خاص 606

واستعراض مفهوم وأهمية   ،الجماعي، واالستشارة، وفريق العمل في التربية الخاصةالفلسفة العامة لتاريخ العمل  تناول  
فرصة لمعرفة نماذج العمل بلطالب وتزويد ا ، وفريق العمل في التربية الخاصة،من العمل الجماعي، واالستشارة كل

إضافة إلى معرفة   ئم على االستشارة؛دريس القا، والتوني، والتدريس القائم على الفريقالجماعي المتمثلة في التدريس التعا
تطوير تصورات يمكن ومساعدتهم على وأخيرًا،  تي يجب توافرها في فريق العمل في مجال التربية الخاصة، المهارات ال

 لية ممارساتها.  خاللها تطبيق العمل الجماعي على أرض الواقع ، وآمن 

 
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 كتابة البحوث والنشر خاص  607

  ، وغير الرسمية ،بأبرز أخالقيات البحث العلمي، وطرق البحث باستخدام محركات البحث الرسمية التعريف 
  ،المحليةالعلمية المناسبة لنقد البحوث المقدمة للنشر، والتعرف على أوعية النشر )المجالت(  ، والعالمية، والطريقة  والمحلية
  ، وإتاحة الفرصة للطالب بما يتوافق مع عنوان وطبيعة البحث ، لية تحديدها، ومعايير النشر فيها، وآ والعالمية ،والعربية

حدى مراجعة األدبيات، وتقديمه للنشر إلوخصوصًا البحوث المتعلقة ب  ،لكتابة بحث واحد على األقل وفق اإلجراءات العلمية
 في المجال. المجالت العلمية المتميزة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2) 2 في التربية الخاصة النوعيالبحث  خاص 608
 

بحث النوعي وأنواعه، وخصائصه، وإجراءات البحث النوعي، وتصميم البحث النوعي، والتعريف بأساليب تناول ال
، أو  أو المسجلة ،سواًء المكتوبة ،المالحظة، والمقابلة، وتحليل الوثائق، والمتمثلة في جمع البيانات في المنهج النوعي 

كيفية و  ،لتحليل في البحث النوعيج النوعي، ومراحل تحليل البيانات، ونماذج اخصائص تحليل البيانات للمنهو المصورة، 
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 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 متقدم   –الحالة الواحدة  تصاميم خاص 609

مميزات وعيوب هذا النوع  وعرض  (،  (Single Subject/Case Design  الواحدةإجراء بحوث تصميم الحالة  أسس  
العلمية للحكم على   المعاييرفي ضوء  ، تحليل ونقد الدراسات التي استخدمت تصميم الحالة الواحدة وكيفية ،من البحوث

ي يرغب الت، و ة بأسئلة الدراسةات العالقو ذ   لتطبيق طرق تصميم الحالة الواحدة لطالب  وإتاحة الفرصة ل  ،تلك الدراسات  جودة
   الدكتوراه. لرسالة الطالب مناقشتها في أطروحته

 
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 برامج التعليم الشامل خاص 610

ن  بغض النظر ع ،الالزمة لتطبيق التعليم الشامل بشكل ناجح وفاعل مع التالميذ ذوي اإلعاقة المهارات تحديد 
ات العالقة بالتطبيق الناجح  و ألسس النظرية والتاريخية للتعليم الشامل، والبحوث ذطبيعة وشدة إعاقتهم، من خالل فهم ا

لقانونية للتعليم الشامل، ومعرفة والمتطلبات التشريعية وا الالزمة إلنجاح التعليم الشامل، للتعليم الشامل، ومعرفة العناصر 
، والتعرف على بعض االعتبارات التي يمكن أن تؤثر على بعض فئات اإلعاقة  اصفات نماذج مدارس الوصول الشاملمو 

   في التعليم الشامل. 

 
 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 (2وتطبيقاته )إحصاء نفسي متقدم  نفس 602

  مفهوم اإلحصاء وأنواعه، والمتغيرات وأنواعها، والفروض وأنواعها،   ، مثلبعض المفاهيم اإلحصائيةمراجعة  
التفلطح، معامل ومستويات الداللة اإلحصائية، والمتوسط، والوسيط، والمنوال، واالنحراف المعيارى، ومعامل االلتواء، و 

بالعالقات بين المتعلقة  يم واألساليب اإلحصائية المتقدمةدراسة أهم المفاهو  ،حكم على اعتدالية توزيع البياناتوكيفية ال
القدرة على تطبيقها في البحوث النفسية والتربوية،  واكتسابوالالبارامترية،  ،بأنواع المعالجات البارامتريةالمتغيرات، و 

   . SPSSإلحصائي باستخدام البرنامج ا

 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 مناهج بحث متقدم نفس 603

ه، متغيرات، وطبيعة االختيار من بينها في ضوء الهدف من البحث وأسس ،التصاميم البحثية المناسبةاستعراض  
  ،والمتضمنة  ،والعشوائية؛ البسيطة  ،العاملية بأنواعها المختلفة: كالثابتةالتصاميم  و   هج البحث المستخدمة في علم النفس،مناو 

كبرنامج  ،برامج تحليل البيانات النوعية، و البحث النوعيإعداد البحث النوعي للنشر، والمعايير العلمية للحكم على جودة 
 ماكس كيو دي اي، وتحديد المجالت العلمية  المتخصصة في البحث النوعي. 
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ل المتغير المستقل: كالتجريبية التصاميم المعتمدة على طبيعة تناو و  ،وغير المتوازنة ، والمتوازنة ،والقطاعات العشوائية
 ة.والسببية المقارن ،وشبه التجريبية، والتجريبية الحقيقية( ،التجريبية األولية)

 
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 وحدات 6 رسالة خاص 700

اختيار أحد المشكالت أو المواضيع المهمة في التربية الخاصة، في المسار الدقيق للطالب، تحت إشراف أحد  
أعضاء البرنامج ليكون موضوعًا لرسالة الدكتوراه التي يعدها الطالب، بحيث تكتب الرسالة وفق مناهج البحث العلمي 

 لعالمية. المتعارف عليها،  وبأفضل المعايير األكاديمية العلمية ا

 الفكرية:   اإلعاقة مقررات مسار ➢
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

األسس التاريخية والنظرية لرعاية ذوي اإلعاقة  خاص 620
 الفكرية

3  (3  +0  ) 

)الرعاية   الفكريةالتطور التاريخي والفلسفي والنظري ألنواع الرعاية المستخدمة مع األفراد ذوي اإلعاقة تناول  
والتأهيلية(، وما يرتبط بها من دراسات تاريخية وعلمية قائمة على تعدد مناهج البحث   ، واالجتماعية ،والطبية ،التعليمية

بتجارب وممارسات عملية هدفها   -أيضا–من توجهات نظرية مقترنة  -في األساس-والمنبثقة   ،وأساليبه المختلفة ،العلمي
 .اية المطلوبة.االرتقاء بطبيعة الرع

 
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

البحوث والممارسات في مجال التقييم والتشخيص  خاص 623
 لإلعاقة الفكرية

2  (2  +0  ) 

األدبيات العلمية القائمة على البحث العلمي والممارسة العملية لمعرفة المفاهيم والمبادئ األساسية استعراض 
وما يدور   ،النماذج النظرية لعمليات التقييم والتشخيصو  ، ألساليب التقييم في صورها المختلفة ومصادرها المتنوعةوالعامة 

  ، واللغوية ،والسلوكية ،في إطارها من خطوات وإجراءات تسعى جميعها إلى الوقوف على طبيعية المشكالت األكاديمية
أخرى القصد   تدخليهوما يترتب على هذا الكشف من إجراءات  ،لفكريةوالمهنية لدى األفراد ذوي اإلعاقة ا ،واالجتماعية

 منها إيجاد وتطوير البرامج المناسبة لكل حالة منفردة.
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 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

البرامج واالستراتيجيات التدريسية لذوي اإلعاقة  خاص 626
 الفكرية

3  (3  +0  ) 

على نتائج  -في األساس -وما يرتبط بها من أنواع ونماذج تطبيقية مبنية  ،النظرية  للمناهج الدراسيةاألسس  
  ،مع مناقشة وتحليل تلك األنواع والنماذج من المناهج التعليمية وغير التعليمية المناسبة لذوي اإلعاقة الفكرية  ,علميالبحث ال

باإلضافة إلى   ,مرحلة الثانوية وما بعد الثانويةكال ،بالبرامج الدراسية المتقدمة ومروراً  ،من المراحل الدراسية المبكرة اً بدء
،  االستراتيجيات التدريسية المالئمة لطبيعة الخصائص واالحتياجات المتنوعة لمختلف المجموعات العمرية ومبادئأسس 
 يمية.تطوير وإعداد البرامج غير التعل وأسس

 
 
 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 
 (  0+  2)  2 دراسات مستقلة في مجال اإلعاقة الفكرية  خاص 629

ى في المقررات األخرى, ط  غ  القراءات والدراسات العلمية والموجهة لخدمة اهتماماته البحثية الدقيقة التي ربما ال ت   
تكون هذه القراءات متنوعة   والقضايا التي تهم الباحث وتسترعي اهتمامه, على أن التوجهاتوبذلك يكون التركيز على 

الطالب    وما يتعلق بها من دراسات بحثية تتمتع بطرائق ومناهج بحثية مختلفة قد تخدم  ،لتغطي النظريات العصرية  وموجهة
 رسالة دكتوراه.ل  في مجال أطروحته العلمية

 

 :صعوبات التعلممسار  مقررات  ➢

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 
 (  0+  3)  3 أصول مجال صعوبات التعلم  خاص  630

  ، والعلماء ،والبحوث العلمية ،دراسة تحليلية ألصول مجال صعوبات التعلم، ويشمل ذلك تاريخ صعوبات التعلم 
  م إلى الوقت الحاضر،  1800فترة من وتطويره خالل ال ،والنظريات التي تعتبر أساسًا في تكوين مجال صعوبات التعلم

علم في  على مجال صعوبات الت  ،ومازالت تؤثر  ،والمهنية التي أثرت  ،واالجتماعية  ،واالقتصادية  ،دراسة العوامل السياسيةو 
والخروج بأهم   ،ومقارنته بما في الدول المتقدمة ،صعوبات التعلم في المملكة تحليل تاريخو  الدول المتقدمة في المجال،

 تطوير مجال صعوبات التعلم محليًا.العوامل البناءة التي تسهم في 
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 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

البحوث والممارسات في مجال التقييم والتشخيص  خاص 633
 (  0+  2)  2 بمجال صعوبات التعلم

والنظريات في مجال التقييم والتشخيص المرتبط بصعوبات التعلم،  ،والدراسات العلمية ،دراسة تحليلية للبحوث 
وعلى التشخيص والتقييم استجابة للتغيرات التي   ،ودراسة التغيرات التي طرأت على إجراءات التعرف على صعوبات التعلم

التجاهات المعاصرة في دراسة او   ، الموجه نحو تلك اإلجراءات خالل العقود الماضية  ، والنقدحدثت لمفهوم صعوبات التعلم
وتحليل ما وجه نحوها من   ،أو البديلة للطرق التقليدية ،كالنماذج المساندة ،التشخيص والتقييم في مجال صعوبات التعلم

والوصول   ،دراسة واقع التشخيص والتقييم في مجال صعوبات التعلم بالمملكة د وتأييد، وأثر ذلك على الخدمات، وكذلكنق
 إلى مقترحات لتطويره.

 
 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

التدريس المبني على نتائج البحث العلمي في   خاص 636
 مجال صعوبات التعلم

3  (3  +0  ) 
 

وغير التدريسية المبنية على نتائج البحث العلمي في المجال األكاديمي  ،دراسة تحليلية للتدخالت التدريسية 
ويكون التركيز على أفضل الممارسات المعاصرة المبنية على الدراسات العلمية في المجاالت  ،واالجتماعي والعاطفي

ة واألخالقية والبيئية التي تؤثر  دراسة العوامل القانونيو المذكورة، مع دراسة الممارسات التي ال تستند إلى الدليل العلمي، 
  جميع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي. ، وكل ذلك في إطارعلى فاعلية التدخل

 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 
 (  0+  2)  2 حلقة نقاش في مجال صعوبات التعلم خاص 639

وتتناول البحوث مواضيع    ،ومناقشتها بقيادة عضو هيئة التدريس ،يعتمد المقرر على بحوث يقوم بها الطالب 
والخدمات المساندة في التعليم  ،شمل: األسرة، والخدمات التربوية واالنتقاليةمتنوعة في مجال صعوبات التعلم، وتهامة و 

عضو هيئة التدريس  والتعليم الجامعي، ومجال العمل، وغيرها من المواضيع والقضايا واالتجاهات التي يقرر  ،العام
 والطالب أهمية البحث فيها.

 : السمعية اإلعاقة مسارمقررات  ➢
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

األصول التربوية والنظرية المتعلقة بالصم وضعاف  خاص 640
 (  0+  2)  2 السمع 
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األفراد  التاريخي المتعلق بتعليم الصم وضعاف السمع, والقضايا التاريخية والحالية لتعليم  استعراض التسلسل 
فلسفات التعليم, و الجوانب االجتماعية, و ثقافتهم, و المجاالت المتعلقة بتعليم الصم,  ذلك يشملالصم وضعاف السمع، و 

  والتشريعات المرتبطة بتعليمهم وتأهيلهم.
 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 
 (  0+  3)  3 اإلشارةدراسات في لغة  خاص 643

فلسفات التواصل، ونظرياته، ونشأة لغة اإلشارة، وتطورها، وأسس وقواعد لغة اإلشارة، وقواميس لغة اإلشارة،  
اإلشارات المنزلة ...(، ولغة    –األطفال  وأوليات بنائها، والترجمة بلغه اإلشارة، أسسها ومبادئها، ونمو اللغة اإلشارية )إشارة  

 اإلشارة، وتوظيفها في مجال تطوير المهارات اللغوية لدى الطالب الصم. 
 
 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 
 (  0+  3)  3 التعليم الشفهي للطالب الصم وضعاف السمع خاص 646

فلسفات التعليم الشفهي للطالب الصم وضعاف السمع، والتعليم السمعي الشفهي, والتعليم السمعي اللفظي،  
المكونات, واإلجراءات, والمبادئ المتعلقة بالتواصل السمعي الشفهي، مشتملة على طرق تقييم، وتطوير قدرات، ومهارات و 

مثل زراعة القوقعة, والمعينات السمعية,  ،إلى التقنيات السمعيةالسمع والكالم, واستراتيجيات التدريب السمعي, والتطرق 
 والتطرق إلى دراسات متعلقة بالتعليم الشفهي للطالب الصم وضعاف السمع. 

 
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 (  0+  2)  2 حلقة نقاش في اإلعاقة السمعية  خاص 649

تحديد ومناقشة أهم الموضوعات في  و القضايا واالتجاهات المعاصرة في تربية وتعليم الصم وضعاف السمع،  
مجال الصم وضعاف السمع، مثل االكتشاف المبكر، والتدخل المبكر, والتواصل واللغة, وتعديل وتكييف المناهج, والخدمات  

 سمع, واألوضاع التربوية, وزراعة القوقعة, والتوظيف.المساندة, والتكنولوجيا, والتعليم العالي للصم وضعاف ال
 

 :السلوكية واالنفعالية االضطرابات مسارمقررات  ➢
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

المعاصرة في مجال االضطرابات   التوجهاتالقضايا و  خاص 650
 (  0+  2)  2 السلوكية واالنفعالية



 20 .م2016/ 2015 ،  هـ1435/1436 التربية كلية - الخاصة التربية قسم - في التربية الخاصة الفلسفة دكتوراه 

 

لمعلومات التاريخية والحالية في العديد من المواضيع  وا ،مفاهيم وأصول مجال االضطرابات السلوكية واالنفعالية 
الحالية المرتبطة بالممارسة بمجال  البحث في التحديات والتطورات  و ،  ات العالقة بمجال االضطرابات االنفعالية والسلوكيةو ذ

 االضطرابات االنفعالية والسلوكية.

 
 

 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 
 (  0+  3)  3 التدخالت المستندة على نتائج البحث العلمي خاص 653

  التدخالتتطبيق العديد من  وأسس ،الممارسة المهنيةالبحث العلمي و  التدخالت التربوية المستندة إلى نتائج 
 واالستفادة من ،االضطرابات السلوكية واالنفعالية لتحسين حالة ذوي الممارسة و  ،نتائج البحوثو  ،القائمة على البراهين

 استخدام البياناتو  ،وتحليل ، جمعو  ،تقييم التدخالت السلوكيةتخطيط و في  مستخلصة من نتائج البحوثالمعلومات ال
 القرار التربوي.التخاذ  المستخلصة

    
 عدد الوحدات اسم المقرر  رقم المقرر ورمزه 

 خاص 656
التخطيط للبرامج في مجال االضطرابات السلوكية 

 (  0+  3)  3 واالنفعالية

تنفيذ وخطوات ، العامة على مستوى المدرسةلمشكالت السلوكية الفردية و امج لمواجهة ابناء بر تخطيط و  أسس 
بناء خطط  ومهارات، تطبيق استراتجيات التقييم والتحليل الوظيفي للسلوكو التدخالت القائمة على دعم السلوك اإليجابي، 

 نفعالية.السلوكية واالضطرابات الا ذوي دعم السلوك للطالب 

 
 عدد الوحدات اسم المقرر  ه رقم المقرر ورمز 

االضطرابات السلوكية دراسات مستقلة في مجال  خاص 659
 (  0+  2)  2 واالنفعالية

، واستعراض االنفعاليةمن مجاالت االضطرابات السلوكية و أو مجال  ،البحث الدقيق في مشكلة محددة مهارات 
تلك الدراسات على كافة المستويات: المقدمة، بعض الدراسات التي تناولت العديد من المتغيرات في المجال، وأسس تحليل  

 .مية، واألهداف، والمشكلة، والمصطلحات، واإلطار النظري، والدراسات السابقة، واإلجراءات، والنتائج، والمراجعواأله

 
 
 


