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 معلومات متخصصة .4
إجراءات صياغة رسالة (2)مرفق ) العلوم والتربية تخصص التربية الخاصةبكالوريوس  برنامجرسالة  4-4 

 .البرنامج
إن تلتزم كلية التربية بتخريج معلمين قادرين على التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة وتنمية   

خدمات متميزة مهارتهم على اختالف اإلعاقات وقادرين على إنتاج بحوث علمية وتطبيقية وتقديم 
 .للمجتمع وفقا ألخالقيات المهنة في إطار من القيم المجتمعية 

 أهداف البرنامج 4-4 
الحديثة المرتبطة  والمداخل التربوية المعارف والحقائق والنظريات والمبادئ اكتساب الطالب .4   

بشكل شمولي تكاملي لتحقيق التوازن فى شخصية الطفل طفل الروضة  وتنمية تربية وتعليمب
 .ذوى االحتياجات الخاصة  

لتقييم عناصر العملية التعليمية  وتحليل  الطالب هارات التفكير الناقد واالبتكارى لدى متنمية  .4
 .  اجاتوى االحتيذب الخاصة سياسات ونظم التعليم فى مصر

فى البحث واالستقصاء والحصول على المعلومات من مصادرها  الطالب تنمية مهارات  .3
 .مشكالت المهنية والعلمية ال المتعددة لحل

      من معارف العلم ونظريته فى اعداد البرامج التربوية والتعليمية  الطالب اكتسبهماتوظيف  .1
مع مراعاة انواع بجوانب التعلم المختلفة  ذوى االحتياجات لتنمية مهارات الطفلواالرشادية 

 االعاقة
العمل فى مما يمكنة من ذوى االحتياجات الخاصة نحو  الطالب تجاه ايجابى لدى تدعيم  .2

 لغرس قيم وثقافة المجتمع  اساعي .ملتزم باخالقيات المهنة وآدابها مؤسسات رعايتهم 
 .فى ضوء ما اكتسبه من خبرات خدمة المجتمع المحلى ل الطالب تفعيل دور  .6
قدراته الشخصية وتكنولوجيا المعلومات ا مستخدممجموعات داخل على العمل  الطالب تشجيع  .7

  .باللغة العربية او احدى اللغات االجنبية  واالتصاالت للتواصل مع االخرين بفاعلية
 

 العالقة بين اهداف البرنامج و مواصفات الخريج بالمعايير االكاديمية المرجعية لكليات التربية   
موصفات الخريج بالمعايير اامرجعية  اهداف البرنامج 

 لكليات التربية عامة 
موصفات الخريج بالمعايير المرجعية 

  التربية الخاصة لتخصص 
 -  9، 6 االول 
 -  3 الثانى 
 1  42 الثالث
 3، 4 7، 1، 4، 4 الرابع 
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 4 43، 44، 44 الخامس
 2 42، 41 السادس
  - 41، 8، 2 السابع 

   
 .العالقة بين اهداف البرنامج ورسالته و رسالة الكلية 

اهداف 
 البرنامج 

 ارتباط رسالة البرنامج باهدافه
 :تنص الرسالة على 

رسالة الكلية  باهداف ارتباط 
 تنص الرسالة على: البرنامج 

4 ،4 ،3 ،1 ،
2 

مع قادرين على التعامل معلمين تخريج 
  تهممهاراوتنمية اجات الخاصة تيحذوى اال

 مع اختالف االعاقة 

تلتزم الكلية بتخريج معلمين قادرين 
 .على تلبية متطلبات سوق العمل

 

قادرين على افراد تضمنت رسالة البرنامج  7، 3
 .انتاج بحوث علمية وتطبيقية  

 إنتاج بحوث علمية تنافسية
 فى إطار من القيم البحثية

تقديم خدمات متميزة للمجتمع وفقا   7، 6
 الخالقيات المهنة

 تقديم خدمات مجتمعية متميزة

 
  المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج 4-3 
 المعرفة والفهم - أ 4-3-4  
 :قادر على ان  الطالب كون يبنهاية دراسة البرنامج ينبغى ان    

ذوى التربية عامة و ة بمجال طصطلحات المرتبميعرف اهم المفاهيم وال  4
   على وجه الخصوص سوءكانت سمعيه او بصريه الخاصةاالحتياجات 

الطفل العادى وارشاد  ونمو وتعلم المفسرة لسلوكالمبادئ والنظريات أهم ر كذي  4
 ذوى االحتياجات الخاصة و 

فى مؤسسات رعاية اسس االدارة التربوية والتخطيط وتكنولوجيا التعليم يعرف   3
 .ذوى االحتياجات الخاصة 

ببعض ذوى االحتياجات الخاصة للطفل العادى و  فلسفات ونظم التعليم يشرح  1
 والحقب التاريخية المختلفة دول العالم 

 .وادابها واالنجليزية العربية  اتقواعد اللغيذكر بعض   2
 .لذوى االحتياجات الخاصةالبيئات التعليمية الوسائل و سس تصميم أ يعدد 6
لذوى االحتياجات  مكوناته وتقويمه وتطويره  و المنهج الدراسياسس بناءشرح ي  7

 الخاصة 
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 الشاملة لمؤسسات رعاية ذوى االحتياجات الخاصة مداخل ونظم الجودة يعرف   8
 المناسبة لذوى االحتياجات الخاصة استراتيجيات التعليم والتعلم يشرح  9

فى مجال رعاية ذوى االحتياجات التقويم التربوى ونظرياته يذكر اهم طرق  – 41
 والموسيقية الخاصة

 يصف كيفية الدمج التعليميى والمجتمعى لذوى االحتياجات الخاصة  44
فى مجال رعاية والتعلم الذاتى ونظرياته ومتطلباتها اساليب التنمية المهنية يعدد  44

 .ذوى االحتياجات الخاصة 
 اخالقيات مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها وحقوق المعلم وواجباته يعد قائمة ب 43
 ذوى االحتياجات الخاصة لمقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية يشرح  41
فى مجال التربية استراتيجيات  التفكير ومنهجيات البحث واالستقصاء ذكر ي 42

 .الخاصة 
 .المجتمعية متطلبات العمل الفريقى والمشاركة تعدد  46
باالعاقات السمعية التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة يعدد  47

 .والمقيايس المعدة لذلك و البصرية
 .فى مجال ذوى االحتياجات الخاصة الفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها يعرف  48
 .يعدد خصائص انواع االعاقات السمعية والبصرية  49
 الطفل وفلسفاتها وتعليم تربية تعدد اسس ومفاهيم  41
 .فئاتها وتشخصيها واسبابها ووسائل رعايتها  و االعاقاتيعرف  44
 .المناسبة الموهبة والتفوق واساليب الرعاية يذكر مظاهر  44
دور االسرة والمجتمع والمنظمات المهنية فى تنمية ذوى االحتياجات يحدد  43

 .الخاصة ورعايتهم 
القوانين والتشريعات والمواثيق المحلية واالقليمية والدولية الخاصة بحقوق يعرف  41

 .ذوى االحتياجات الخاصة 
 .شرح بعض اساليب حماية البيئة ي 42
العامة وطرق التغذية السليمة واالسعافات االولية لطفل  يذكر قواعد الصحة– 46

 1االحتياجات الخاصة
 المهارات الذهنية  - ب 4-3-4  
 :قادر على ان  الطالب كون يبنهاية دراسة البرنامج ينبغى ان    

 يحلل النظريات المفسرة لسلوك ونمو وتعليم وارشاد ذوى االحتياجات الخاصة  -4
بتعليم وارشاد ودمج ذوى االحتياجات الدراة الصفية المتعلقة  را جديدة ايقدم افك -4



8 
 

 الخاصة 
  الدراة الصفية والتطويريحلل نتائج تقويم المتعلمين من اجل التحسين  -3
 .فى ضوء معايير الجودة يقوم اداءه واداء االخرين  -1
 .ببعض دول العالم والنظم التعليمية  يقارن بين السياسات -2
 .والمجتمعحلل المشكالت المختلفة لطفل ت -6
 ويختار المناسب منها البدائل فى المواقف الحياتية المختلفة  يقييم -7
 االثار النفسية المرتبطة بذوى االحتياجات الخاصة  يستخلص -8
السمعية يفسر المشكالت االنفعالية و السلوكية لذوى االحتياجات الخاصة  -9

 والبصرية
ويتعامل بعد اكتسابه خبرات تربوية مختلفة قبل و سلوك الطفل يتوقع  -41

 معها
صمم برامج تربوية الكتساب االطفال ذوى االحتياجات الخاصة ي -44

 .والمهارات وقواعد السلوك بجميع مجاالت التعلم  المعارف
 وتحسنها  المعاقين بصريا وسمعيا قييم طرق التواصل مع اسر االطفالي -44
 .ختار المناسب منها يو والموسيقية قييم الوسائط التعليمية ي -43
 .تحلل اساليب ادارة مراكز ذوى االحتياجات الخاصة  وتختار المناسب  -41
 .د اللغة العربية واالنجليزية تحلل ما اكتسبته من قواع -42
تقترح حلول للمشاكل الصحية والطفل      تضع مقترحات لحماية البيئة  -46

 التى تصيب االطفال ذوى االحتيباجات الخاصة 
 والمهنية المهارات العملية 4-3-3  
 :قادر على ان  الطالب كون يبنهاية دراسة البرنامج ينبغى ان    

ذوى االحتياجات  تشخيص حاالت االطفالفى ضوء  البرامج واالنشطةيخطط  -4
 .الخاصة 

 لذوى االحتياجات الخاصة يصمم ويدير  بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم  -4
 يدير الصف مراعيا الفروق الفردية بين المتعلمين ومحققا نواتج التعلم  -3
ى ذو و التواصل مع يوظف تكنولوجيا التعليم فى عمليتى التعليم و التعلم  -1

 .االعاقات السمعية والبصرية 
لذوى يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واالنشطة الصفية والالصفية  -2

 االحتياجات الخاصة 
 . والموسيقى يستخدم مهارات التعلم الذاتى فى نموه المهنى -6
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 يوظف الفنون والوسائط الثقافية فى مجال رعاية ذوى االحتياجات الخاصة  -7
 أسس اإلرشارد التربوى والنفسي لتنمية مهارات ذوى االحتياجات الخاصة يوظف  -8
ذوى االحتياجات الخاصة مستخدما االدوات واالساليب العلمية واالدوات يقيم  -9

 .المناسبة 
 .خطط برامج لنشر الثقافة البيئية و كيفية التعامل مع امراض االطفال ي -41
ية الشباع احتياجات يشارك فى اعداد برامج وقائية و تشخصية وعالج -44

 .بمراكز الرعاية و المؤسسات المجتمعيةذوى االحتياجات الخاصة 
  .اخرى اجنبية بكفاءةو يستخدم اللغة العربية الفصحى  -44
ليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع آيستخدم  -43

 .لتطوير البرامج االرشادية و التعليمية لذوى االحتياجات الخاصة 
تستفيد بما اكتسبته من نظم تربية و تعليم الطفل باالزمنة و الدول  -41

 االخرى فى تطوير اساليب تربية الطفل و مناهج الروضة 
مناخ العمل بمؤسسات رعاية ذوى يوظف خبراته الميدانية فى تحسين  -42

 .وارشادهم نفسيااالحتياجات الخاصة 
 .اساليب تأهيل ودمج ذوى االحتياجات الخاصة  يطبق -46
 والموسيقيةيدرب ذوى االحتياجات الخاصة على المهارات الحياتية -47

 وحماية الذات 
 المهارات العامة والمنقولة 4-3-1  
 :قادر على ان  الطالب كون يبنهاية دراسة البرنامج ينبغى ان    

 تشارك فى انشطة لخدمة المجتمع المحلى فى ضوء ما اكتسبه من خبرات  .4
 .النجاح العمل ضمن فريق ( فرديا وجماعيا)عمل بكفاءة ت .4
 ستخدم قدرته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات ت .3
 .العملتعامل بايجابية مع ضغوط ت .1
 (االنجليزية)واصل بلغة اجنبية تت .2

 عالقة اهداف البرنامج بمخرجات التعلم المستهدفة   
 مخرجات التعلم المستهدفة  اهداف البرنامج 

 المعارف والمفاهيم  االول
 المهارات الذهنية  والثالثالثانى 

 المهارات المهنية والعملية  الرابع والخامس
  المهارات العامة والنقالة  السادس والسابع 
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 المعايير األكاديمية للبرنامج 4-3 
 4143ابريل ( كليات التربية)المرجعية تماد المعايير القومية األكاديمية إعتم   

مواصفات خريج كليات التربية بشكل عام ومواصفات  ددوتتفق تلك المعايير مع رسالة الكلية حيث تح
 .بشكل خاص  التربية الخاصةخريج 

 هيكل ومحتويات البرنامج 4-1 
 مستويات دراسية( 8)مدة البرنامج اربع سنوات دراسية على مدار عدد :مدة البرنامج 4- 1 -4

يحدد مستوى الفرقة للطالب بعد اجتيااز عادد مان السااعات المعتمادة التاي 
 :حصل عليها نهاية أي فصل دراسي طبقًا للمستويات التالية 

 الحد األقصى الحد األدنى عدد الساعات
 46 - المستوى األول
 21 47 المستوى الثانى
 84 22 المستوى الثالث
  411 83 المستوى الرابع

 :هيكل البرنامج 4- 1- 4
إجبارى مقرر (  18) عددساعة معتمدة مقسمة الى ( 411)عدد يشمل البرنامج على    

مقررات  (8)عددمقرر اختيارى، يتم اختيار ( 41) ساعة معتمدة ،عدد( 441) بواقع 
،   (اعاقة بصرية/اعاقة سمعية )حسب المسار ساعات معتمدة  (46)فقط  باجمالى 

عملى ( 34)نظرية ، وعدد  محاضرات ةساع( 444) عدد وتقسم الساعات إلى 
 ساعة عملى تدريسية ( 61)معتمدة بواقع 

 :تصنف تلك المقررات حسب الئحة الكلية الى 

      مقاااررات تربوياااة ومهنياااة وثقافياااة معتمااادة لسااااعة ( 36)مقااارر بواقاااع (  46)عااادد  .4
 .من الساعات المعتمدة للمقررات%  42بنسبة ( متطلبات جامعة وكلية) 

مقاررات تخصصاية والتادريب العملاي علاي  ةساع( 418) مقرر بواقع ( 11)عدد  .4
 . المعتمدة من الساعات   %72تدريسها نسبة 

 :لى إكما تصنف تلك المقررات تبعا لمتطلبات المعايير االكاديمية المرجعية 
وهى العلوم التى ( التربوية )العلوم االساسية المهنية معتمدة لمقررات  ساعة( 48) عدد

 %4991بنسبة  وترتبط مباشرة بإعداها المهنى  الطالب تدرسها 
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تطبيقات الحاسوب فى  –العلوم التخصصية والمساندة معتمدة  ساعة( 97) عدد -4
و ترتبط مباشرة بإعداها التخصصي ،  الطالب التخصص وهى العلوم التى تدرسها 

نسبة ب.كذلك التطبيقات المرتبطة بتوظيف الحاسوب فى تدريس مقررات االعداد 
6793 % 

التطبيق العملي لما التدريب الميدانى ساعات معتمدة لمقررات ( 9) عدد -44
نية سواء تم هذا الطبيق فى الكلية او فى درسه الطالب فى مواقف تدريسية زمي

 %6942 بنسبة.ليمية مؤسسات تع
 الطالب درسها يالتى العلوم الثقافية معتمدة لمقررات  ساعة( 41) عدد  -44

 %7بنسبة وترتبط مباشرة بتكوينها الثقافى 
العلوم التخصصية  وهىعلوم التميز ساعات معتمدة لمقررات ( 1)عدد  -43

أوالتربوية أو الثقافية أ غيرها التى تختارها الكلية لتميزها عن مثيالتها من كليات 
 %1بنسبة .التربية 

 
  المعتمدة  الوحدات/ عدد الساعات   

  إجمالي عملي نظري 
 444 34 411  

       
  اختياريةعدد ساعات مقررات  إجبارية/ عدد ساعات مقررات إلزامية   
   441 46  

  ة المرجعية لقطاع كليات التربية وفقا للمعايير االكاديمي مصنفهفيما يلى مقررات البرنامج   4-1-3
المتطلب  عدد الساعات اسم المقرر كود المقرر  

 السابق
Subject Area According to NARS 

 عملي نظري  

 و 
سية

ألسا
وم ا

العل
نية
لمه

ا
وم  

العل
ية 

ص
ص
لتخ

ا
ندة
مسا

و ال
 

ى 
يدان

 الم
ريب

التد
 

ية 
ثقاف

م ال
علو

ال
 

ميز
 الت

لوم
ع

 

  FOED 101  الفكر التربوي وتطبيقاته
 التعليمية

2 - 
None 

2     

  PSYC101 2 علم النفس العام  -None 2     

  ARA 102 2 لغة عربية - None 2     

  COS101 2 1 حاسب آلي None  2    

  CHH 101 2 مفاهيم وأنشطة لغوية  -None  2    
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  CHH102 2 2 دراما ومسرح الطفل None  3    

  SED 101 خصائص ذوي 
 اإلحتياجات الخاصة 

2 - None  2    

  SED 102 تياجاااااااااات  أسااااااااااليب تشاااااااااخيص ذوي
 الخاصةاالحتياجات 

2 2 None  3    

  PSYC 102  الفروق الفردية  والقياس
 النفسى

2 2 
None 

3     

  CURR 101  2 (عام)المناهج - None 2     

  ENG 101 2 لغة إنجليزية - None 2   2  

  CHH 105 2 قصص وحكايات األطفال - None  2    

  PSYC 103 3 علم نفس االعاقة العقلية - SED101 

PSYC101 

 3    

  PSYC 104  علم نفس االتصال لذوي

 اإلحتياجات الخاصة
2  SED101  4    

  CURR102  مناهج وبرامج التربية

 الخاصة
2 - SED101  2    

  CHH 107 2 تشريعات الطفولة - None    2  

  FOED 204 2 مهنة التدريس - None 2     

  CURR 203  2 (*4)طرق تدريس - CURR101  2    

  PSYC 205 2 علم نفس النمو - None  2    

  CHH 209  3 للطفلالتعبير الحركى - None  3    

  PSYC 206 2 علم النفس الفسيولوجى - None 2     

 تخصص فرعى لالعاقة السمعية و البصرية   

   

PSYC207 

PSYC208 

 :مقررواحد وفقا للمسار

 .علم نفس االعاقة السمعية 

 علم نفس االعاقة البصرية 

3 - SED101  3    

   

MENT201 

 

MENT202 

 :للمسارمقررواحد وفقا 

 لغة االشارة للمعاقين سمعيا

لغة التواصل للمعاقين 
 (برايل)بصريا

2 4 SED101  4    

  CURR 205 2 - تدريس مصغر None   1   
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  PSYC 209 2 2 سيكولوجية التعلم None 3     

  CHH 210 3 رسوم األطفال - None  3    

  CHH 211 4 2 (4)أغانى وأناشيد لألطفال None  4    

  TECH 201 2 2 تكنولوجيا التعليم للتخصص None  3 
 

   

  PSYC 210 2 علم النفس اللعب - None 2     

 تخصص فرعى لالعاقة السمعية و لالعاقة البصرية   

   

CURR206 

CURR207 

 :مقرر واحد وفقا للمسار

 .طرق تدريس للمعاقين سمعيا

 طرق تدريس للمعاقين بصريا

2 - 

CURR202 

 2    

  CURR 308  2 (*4)طرق تدريس - CURR 203  2    

  CURR 309  4 - (4)تربية عملية None   2   

  COMP304  االدارة الصفية فى مؤسسات
 التربية الخاصة 

3 - 
None 

 3 

 
   

  MENT303  ارشاد اسر االطفال ذوى
 االحتياجات الخاصة 

3 - 
None 

 3    

  CURR310  لذوى المهارات الحياتية
 االحتياجات الخاصة

3 - 
None 

 
 

3    

 يختار الطالب مقرر واحد ساعتين مقررات اختيارية   

  FOED 305 2 المدرسة والمجتمع - None 

2 

    

  COMP 302  نظام التعليم فى مصر
 واالتجاهات المعاصرة

2 - None     

  FOED 306 2 التربية ومشكالت المجتمع - None     

   comp303  -  اإلدارة المدرسية
 والصفية

2 - None     

    مقررات اجبارية   

  CURR 311  4 - (4)تربية عملية CURR 309   2   

  CHH 316 4 1 أنشطة فنية للطفل CHH 210  3    

  PSYC 311 3 نمو المفاهيم للطفل - None  3    

  TECH 303  نتاج وسائل ورش  وا 
لذوى االحتياجات  تعليمية

2 4 TECH201  4    
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 الخاصة 

  CHH3106  المهارات الموسيقية
االساسية لمعلم ذوى 
 االحتياجات الخاصة

3 2 
None 

 4    

     يختار الطالب مقرر واحد ساعتين مقررات اختيارية   

  CURR 312 2 تخطيط مناهج - CURR 101 

2 

    

  CURR 313 2 تقويم ونظم االمتحانات - CURR 101     

  CURR 314 2 تطوير المناهج - CURR 101     

     يختار الطالب مقرر واحد ساعتين  مقررات اختيارية   

  MENT 404 رشاد نفسى  Psyc101 - 2 صحة نفسية وا 

2 

    

  MENT 405 2 علم نفس إجتماعى - Psyc101     

     مقررات اجبارية   

  CURR 415  4 - (3)عملية تربية CURR 311   2   

  PSYC 415  القياس والتقويم  فى
 التربية الخاصة

2 2 
None 

 3    

  PSYC 416  بناء السلوك وتعديله
لالطفال ذوى االحتياجات 

 الخاصة 

3 2 
None 

 4    

  PSYC 417 2 2 علم النفس الموسيقى None  3    

  CURR417  التوجيه المهنى لذوى
 الخاصة االحتياجات

2 4 
CURR310 

   4  

     يختار الطالب مقرر واحد ساعتين مقررات اختيارية   

  CURR 421 2 التربية العلمية - None    

2 

 

  CURR 419 2 التربية البيئية - None     

  CURR 420 2 التربية الصحية - None     

  CURR 422 2 التربية االسالمية - None     

  CURR 425 2 التربية االبداعية - None     

      المقررات االجبارية   

  CURR 418  4 - (1)تربية عملية CURR 415   2   

  CHH 418 4 2 فنون تشكيلية للطفل None  4    
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  PSYC420 2 2 علم النفس الفنى NONE  3    

  MENT 406  سيكولوجية ذوى
 األحتياجات الخاصة

2 - 
PSYC 102 

 2 
 

   

  CHH 419  أمراض األطفال
 وتمريضهم

2 - 
None 

 2    

 (يختار الطالب مقررا واحد)مقرر اختيارى   

  FOED410 

 

SED403 

 

المواطنة وحقوق الطفل 
 ذوى االحتياجات الخاصة 

مشكالت االطفال ذوى 
 االحتياجات الخاصة 

3 - 

NONE 

 3    

  10 9 97 28  64/2 112 اإلجمالي  

  NARS 19.4% 67.3% 6.25% 7%النسب المرجعية للا   

 تقسيم مقررات البرنامج على سنوات الدراسة بواقع فصلين دراسين بالعام  4-1-1
 توزيع مقررات البرنامج وفقا لالئحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة بالكلية ( 4/4) ملحق   

  البرنامجمصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة من  4-1-2
مع المعايير االكاديمية المرجعية لكليات  مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج 4/4ملحق   

 التربية
 مصفوفة توزيع مخرجات التعلم بالبرنامج  على مقرراته وفقا لهيكل البرنامج   ( 4/3) ملحق   

 توصيف مقررات البرنامج 4-1-6
 توصيفات مقررات البرنامج (  2/4)ملحق   

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج .3
-4141أكتوبر لسنة  6من الئحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة لكلية التربية جامعة ( 2)وفقا للمادة 

4142 
 :بالبرنامج فيما يلي  البتتمثل شروط التحاق الط

 لشروط القبول التي يحددها المجلس األعلى للجامعات  هكون مستوفييأن  -4

 . كون حاصل علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من جامعات ببالد أخرىيأن  -4

نجح في ما تجريه الكلية من اختبارات تتعلق بصالحيته لممارسة مهنة التعليم من حيث خلوه يأن  -3
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 .ية التي تحول دون أداء الطالب لمهنة التدريس من عيوب النطق أو العيوب الخلق

 . نجح الطالب فيما يقرر مجلس الكلية والجامعة من اختبارات القدرات يأن  -1

 . كون متفرغًا للدراسة يأن  -2

 
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج .1

 4142-4141لسنة أكتوبر  6ئحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة لكلية التربية جامعة لالوفقا 
 :تتمثل القواعد المنظمة الستكمال البرنامج فيما يلى 

بعد انتهائه من دراسة  تخصص التربية الخاصة العلوم والتربيةعلي درجة البكالوريوس   الطالب حصل ي 
 .ساعة معتمدة ( 411)عدد 

سااااعة ( 48) عااان   تزياااد السااااعات المعتمااادة التاااي يدرساااها الطالاااب خاااالل الفصااال الدراساااي ال -1
سااعة معتمادة ولكان يجاوز فاي الحااالت االساتثنائية طبقاا لقواعاد (  44) معتمدة ، وال تقال عان 

سااعات (  3) يضعها مجلس الكلياة ، وبنااء علاي اقتاراح المرشاد األكااديمي للطالاب أن يتحمال 
 :معتمدة من الحد األقصى على أن يتحقق أحد الشرطين التاليين

 .نقاط 2نقاط من ( 3921)الدراسى السابق عن  أال يقل معدل الطالب فى الفصل -أ
 .أن يتوقف تخرج الطالب على دراسة هذه الوحدات  -ب
أي المعرض للفصل ) كذلك ال يجوز أن يزيد ما يتحمله الطالب الموجود علي قائمة اإلنذارات  -2

 ساعة معتمدة (  44) عن الحد األدنى للساعات ( بسبب انخفاض مستواه 

ساعات معتمدة إال فى حالة التخرج بعد ( 9) العبء الدراسي للفصل الصيفي ال  يزيد عن   -3
 .موافقة مجلس الكلية ونائب رئيس الجامعة 

ال ينتقل الطالب من المستويان األول والثاني إلي المستويان الثالث والرابع إال إذا كان ناجحًا  -4
للتسجيل في مقررات ( 2) معدال تراكميا في جميع مقررات المستويان األول والثاني وحقق 

 . المستويان الثالث والرابع

 يجوز للطالب تسجيل مقرر من المقررات إال بعد اجتياز المقرر أو المقررات المؤهلة له ال-6
علي أن يكون ، ويمكن أن تستثنى هذه القاعدة إذا ما اجتاز الطالب المقرر في كلية أو جامعة أخرى 
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 . أكتوبر  6دل للمقرر المعتمد بالئحة كلية التربية جامعة محتوى المقرر معا

ال يعطاااى للطالاااب أي نقااااط فاااي حالاااة انساااحابه مااان المقااارر أو عااادم إكمالاااه بعاااذر أو فاااي حالاااة -7
 .المقررات التي يحضرها الطالب مستمعًا أو المقررات التي تقيم إما نجاحا أو رسوبًا فقط

(  492) إذا حصاال علااي معاادل تراكمااي أقاال ماان   PROBATIONيوضااع الطالااب علااي قائمااة إنااذار  -8
ذا أخفاق فاي  نقطة فاي نهاياة الفصال الدراساي ، وعلياه أن يرفاع معدلاه خاالل الفصالين الدراسايين التااليين ، وا 
) ذلك ، يفصل نهائيًا من الكلية ، وال يسمح للطالب ا الموضاوع علاي قائماة اإلناذار ا التساجيل فاي أكثار مان 

 .  ساعة معتمدة(  44

إعاادة دارساته لتحساين درجاتاه باه وتكاون اإلعاادة ( F تقاديره ) يمكن للطالب الراسب فاي أحاد المقاررات  -9
يتعدى عدد مرات دراسة الطالب ألي مقارر ثاالث مارات ويسادد الطالاب   إجبارية في مقرر إجباري بحيث ال

 . رسم إعادة الدراسة عن كل مقرر فى حالة اإلعادة

لطالااب الحااد المحاادد للحصااول علااي الدرجااة العلميااة ، يساامح لااه بدراسااة أحااد المقااررات إذا لاام يسااتوفي ا-41
التي لم يسبق له دراساتها ، الساتيفاء المعادل التراكماي للتخارج ، وفاي حالاة ماا إذا كاان المقارر إجبارياًا وغيار 

كاااديمي ا مطااروح للتسااجيل فااي أحااد الفصااول الدراسااية ، يكااون لمجلااس الكليااة ا بعااد أخااذ رأي المشاارف األ
 . الموافقة علي أن يدرس الطالب مقررا أخر بديال عنه ومماثال له ومن نفس قسم المقرر المستبدل 

إذا فصل الطالب بسبب استنفاذ عدد مارات الرساوب فاي مقارر إجبااري أو أكثار يمكان بموافقاة  -44
المقاررات التاي تحتاوي  فاي حالاة) مجلس الكلية إعادة قيده كطالب مان الخاارج ماع حضاور التماارين العملياة 

، ويكون إعادة القيد بحد ٌأقصى ثاالث فصاول دراساية فيماا رساب فياه باإلضاافة إلاي رسام ( علي جزء عملي 
إعااادة قيااد يحاادده مجلااس الكليااة ويوافااق عليااه مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب بالجامعااة علااي أن يتحااول إلااي 

 .طالب نظامي مرة أخرى 

يمكن للطالب إضافة مقرر دراسي أو أكثر ، بعد موافقة المرشد األكاديمي خالل األسبوع األول ، مع  -44
 . مراعاة القواعد الخاصة بالحد األقصى للتسجيل 

يمكن للطالب أن ينسحب من التسجيل في مقرر أو أكثر بعد موافقة المرشد األكاديمي خالل فترة ال  -43
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 . من بدء الدراسة ، مع مراعاة الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة  تتعدي نهاية األسبوع الرابع

وفى هذة الحالة تثبت له مالحظة منسحب بالنسبة للمقرر الذى إنسحب منه،وال يدخل هذا المقرر 
 .فى عداد المقررات التى درسها من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات  التخرج

ماان وقاات الاادروس النظريااة والعمليااة لكاال مقاارر دراسااي ،  علااي األقاال%  72يلتاازم الطالااب بحضااور  -41
ويحاارم الطالااب ماان دخااول امتحااان المقاارر إذا كاناات نساابة حضااوره فااي المحاضاارات أو الاادروس العمليااة تقاال 

 . من الوقت المخصص للمقرر وذلك بقرار من مجلس القسم ومجلس الكلية %  72عن 

إذا لم يتم التسجيل لمدة فصل دراسي واحاد أو أكثار، يعتبر الطالب متغيبًا عن الدراسة بالكلية  -42
ذا سجل الطالب في أحد الفصول ثم أنقطع عن الدراسة يعتبر راسبًا لتجااوزه نسابة الغيااب ، ويعطاى تقادير     وا 

 .في كل مقرر سجل فيه ( ضعيف جدًا ) 

متتااااليين يسااامح لاااه  إذا انقطاااع الطالاااب عااان الدراساااة بعاااذر يقبلاااه مجلاااس الكلياااة لمااادة فصااالين دراسااايين -46
 .بمواصلة الدراسة بالكلية 

إذا انقطع الطالب عن الدراسة لمدة تزيد عن أربعة فصول دراسية متتالية يسمح له باالعودة إلاي الدراساة -47
 .  Dبالكلية وال تحتسب له أي ساعات دراسية سبق دراسته قبل انقطاعه وحصل فيها علي تقدير 

راسة ألسباب طارئة يوافق عليها مجلس الكلية وذلك لفصلين دراسيين فقط يجوز للطالب وقف القيد للد -48
 . طوال مدة الدراسة بالكلية ، مع احتفاظ الطالب بكافة الساعات والتقديرات التي حصل عليها من قبل 

فااي المرحلاااة الثانيااة إال إذا اجتاااز الطالاااب بنجاااح التاادريب فاااي المياادانى ال يااتم التسااجيل للتااادريب  -49
 .السابقة رحلة الم

 :يعتبر التدريب الميداني من المواد اإلجبارية وعلي الطالب أن يجتاز أربعة مقررات بنجاح وهي   -41

CURR 418 , CURR 415 , CURR 311 , CURR 309  ساعات معتمدة كمتطلباات  8بواقع
 .التخرج

يحدد مستوى الفرقة للطالب بعد اجتياز عدد من الساعات المعتمدة التي حصل عليها نهاياة أي فصال  -44
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 : دراسي طبقًا للمستويات التالية 

 

 الحد األقصى  الحد األدنى  عدد الساعات 
 36 - المستوى األول
 21 47 المستوى الثانى 
 84 22 المستوى الثالث
 411 83 المستوى الرابع

علااي الطالااب اسااتيفاء متطلبااات التخاارج والحصااول علااي الدرجااة العلميااة بعااد إكمااال جميااع متطلبااات   -44
 . الخطة الدراسية وقضاء الحد األدنى المطلوب للحصول علي الدرجة   العلمية 

 طرق التعليم والتعلم .2
 لتعلماالتعليم و أساليب 

 معدلة محاضرة• 
 عروض وأفالم• 
 وعصف ذهنى المناقشات• 
 لعب االدوار •
 حل المشاكل •
 التعلم الذاتى 1

 المجموعات الصغيرة
 التدريب العملي
 دراسة الحالة 

 
 العالقة بين طرق التعليم و التعلم و مخرجات التعلم المستهدفة بالبرنامج  

مخرجات التعلم 
 بالبرنامج 

 اساليب التعليم والتعلم
لعب  مناقشات عروض محاضرة

 االدوار
حل 

 المشكالت
التعلم 
 الذاتى 

المجموعات 
 الصغيرة

التدريب 
 العملى

 دراسة الحالة

        √ √ 4-أ
  √     √ √ √ 4-أ
       √ √ √ 3-أ
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       √ √ √ 1-أ

        √ √ 2-أ
  √     √ √ √ 6-أ

       √ √ √ 7-أ

       √ √ √ 8-أ

 √ √     √ √ √ 9-أ

       √ √ √ 41-أ

       √ √ √ 44-أ

       √ √ √ 44-أ

       √ √ √ 43-أ

 √ √     √ √ √ 41-أ

       √ √ √ 42-أ

       √ √ √ 46-أ

  √     √ √ √ 47-أ

  √     √ √ √ 48-أ

       √ √ √ 49-أ

       √ √ √ 41-أ

       √ √ √ 44-أ

       √ √ √ 44-أ

       √ √ √ 43-أ

       √ √ √ 41-أ

       √ √ √ 42-أ

 √ √  √ √ √ 46-أ
  √  √ √  √   4-ب
     √ √ √  √ 4-ب
     √ √ √   3-ب

   √      √ 1-ب
     √  √  √ 2-ب
  √    √    6-ب
      √ √ √  7-ب
      √ √ √  8-ب
  √ √ √  √ √   9-ب
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  √  √   √   41-ب
 √ √ √    √   44-ب
   √ √   √ √  44-ب
 √ √  √   √ √  43-ب
    √ √  √ √  41-ب

    √ √  √ √  42-ب

    √ √  √ √  46-ب

    √ √  √ √  47-ب

   √ √ √     4-ج
 √ √ √  √   √  4-ج
 √ √ √       3-ج
   √  √     1-ج
 √ √ √       2-ج
  √ √       6-ج
 √ √ √  √     7-ج
   √  √     8-ج
 √ √ √       9-ج
   √  √     41-ج
 √ √ √  √     44-ج
   √  √     44-ج
 √ √ √  √     43-ج
   √  √     41-ج
 √ √ √  √     42-ج
 √ √ √  √     46-ج
   √  √     47-ج
    √      4-د
    √      4-د
     √     3-د
    √      1-د
      √     2-د

 طرق تقييم الطالب  .6
 االختبارات التحريرية .4
 االختبارات العملية  .4
 التقارير /البحوث  .3
 اعداد الوسائل التعليمية  .1
 تقييم مستوى  اعدادها لالنشطة .2
 الحضور و االنضباط  .6
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 المشاركة اثناء المحاضرات  .7
 تقييم اداءها فى التدريب العملى  .8
 تمارين رياضية  .9

 تقييم اداءها لدورها بمجموعات العمل  .41
  

 
 

 العالقة بين مخرجات التعلم بالبرنامج و اساليب تقويم الطلبة 
 اساليب التقويم مخرجات التعلم بالبرنامج 

االختبارات 
 التحريرية

االختبارات 
 العملية 

ابحاث 
/تطبيقية
 تقارير 

اعداد 
 وسائل 

تقييم اعدادها 
 لالنشطة

الحضور و 
 االنظباط

تقييم اداءها  المشاركة 
فى التدريب 

 العملي 

تما
 رين 

تقيين اداءها داخل 
 المجموعة

         √ √ 4-أ

         √ √ 4-أ

         √ √ 3-أ

         √ √ 1-أ

          √ 2-أ

         √ √ 6-أ

         √√ 7-أ

         √ √ 8-أ

         √ √ 9-أ

         √ √ 41-أ

    √     √ √ 44-أ

         √ √ 44-أ

         √ √ 43-أ

         √ √ 41-أ

         √ √ 42-أ

   √      √ √ 46-أ

         √ √ 47-أ

         √ √ 48-أ

         √ √ 49-أ
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         √ √ 41-أ

         √ √ 44-أ

         √ √ 44-أ

         √ √ 43-أ

         √ √ 41-أ

       √  √ √ 42-أ

     √   √√ 46-أ

     √ √   √ √ 4-ب

         √ √ 4-ب

         √ √ 3-ب

     √    √ √ 1-ب

         √ √ 2-ب

        √ √ √ 6-ب

         √ √ 7-ب

         √ √ 8-ب

     √  √  √ √ 9-ب

         √ √ 41-ب

         √ √ 44-ب

         √ √ 44-ب

         √ √ 43-ب

         √ √ 41-ب

         √ √ 42-ب

     √  √  √ √ 46-ب

         √ √ 47-ب

  √   √   √ 4-ج

  √      √ 4-ج

  √       3-ج

  √    √   1-ج

  √       2-ج

  √       6-ج

  √       7-ج

  √    √   8-ج
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  √    √   9-ج

  √    √   41-ج

  √    √   44-ج

  √    √   44-ج

  √    √   43-ج

  √    √   41-ج

    √    √   42-ج

    √    √   46-ج

    √    √   47-ج

       √  √  4-د

     √      4-د

         √  3-د

  √       1-د

       √ √    2-د
 طرق تقويم البرنامج .7

 دوات التقييم ا  و  وسائل تقييم جودة التعليم و التعلم المختلفة
 موعد التطبيق  اداة التقييم  الفئة المستهدفة 

 تر استبيان تقييم الطلبة للمقرا الطالب 
 لبرنامج استبيان تقييم طلبة الفرقة الرابعة ل

 بنهاية كل فصل دراسي
 بالمستوى الثامن 

 فى نهاية العام الجامعى  استبيان تقييم الخريجين للبرنامج  الخريجين 
 على مدار العام الجامعى  استبيان تقييم جهات التوظيف للبرنامج  المستفدين

الممتحن  –المقيم الخرجى 
 الخارجي

عن التقرير السنوى  تقرير المراجع الخارجى 
 للبرنامج و تقارير المقررات 

 بعد اعداد التقرير السنوى 
 للبرنامج 

  على مدار العام الجامعى  استبيانات  جهات مجتمعية اخرى 
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 المالحـــــــــــق
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 أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج(: 1)ملحق 
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 بيان باسماء و تخصصات اعضاء هيئة التدريس بالبرنامج 
 م االسم  التخصص  الوظيفية

 -1 صالح الدين خضر/د1ا مناهج وطرق تدريس عميد كلية التربية
 2 سالى حنا \د.ا اداب انجليزى وكيل الكلية لشئون التعليم 

مشرف على قسم علم 
 النفس

 3 عبد اللة سيد احمد\د علم النفس التربوى

 4 فاطمة سعيد بركات \د علم نفس التربوى  مدرس
 5 فاطمة محمد الزاهر \د صحة نفسية مدرس
 6 سيد فتوح \د تربية خاصة  مدرس
 7 محمد احمد خطاب\د اداب علم نفس مدرس

 8 محمد عبد القادر \د.م.ا تربية لغة عربية ريس قسم اللغة العربية
 9 خالد عبد الحميد\د  مناهج مدرس
 11 ليلى توفيق\د اصول تربية مدرس
 11 عصام عفيفيى\د حقوق مدرس

 12 رانيا مصطفى\د تربية موسيقية استاذ مساعد
 13 المغازى عبد المحسن مسعد \د تربية خاصة مدرس

 14 دليا يسرى \م.م صحة نفسية مدرس مساعد
 15 اسمهان حمدى \م. صحة نفسية معيد
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 لعضو هيئة التدريس( مختصرة)نموذج سيرة ذاتية

 الابايااناات الاشاخاصاياة: أواًل 

  االسم
  المرتبة العلمية

  القسم  الكلية جهة العمل
  التخصص

  البريد االلكتروني  العمل الهاتف
 .الابايااناات الاعالاماياة: ثاانايااً 
 التخصص البلد اساام الجامعاااة ساانة التخارج الدرجاة

     البكالورياوس
     الماجسااااتيار
     الدكاتااااوراه
 .السجل الوظيفي: ثاالاثااً 

 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة
   

   

   

 الاخابارات الاعامالاياة واالستشارية: راباعاًا 
4  

4  

3  

1  

 

 

 الصورةالشخصية



29 
 

بشكل اجمالى اذكر عدد االبحاث او المنشورات  والمجال ) البحوث واألنشطة الاعالاماياة والمنشورات : خااماسااً 
 ( فقط 

المنشورات  /  عدد االبحاث  المجال 
  
  
  

 الدورات التدريبية: سادسا
 التاريخ الجهة المنظمة اسم الدورة م
    
    
    

 

 

    التاريخ  التوقيع  االسم
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 المقررات الدراسية بالبرنامج(: 4)ملحق 
 

 توزيع مقررات البرنامج وفقا لالئحة الداخلية لنظام الساعات المعتمدة بالكلية  4/4ملحق 
(ساعة  48)الفصل الدراسي األول   -المستوى األول   

 
لالئحة الكلية وفقا المقرراتمجاالت   

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(48)  

  الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر

 

تخصصية و 
 تدريب ميدانى 

تربوية ومهنية 

وثقافية  متطلبات 

(جامعة وكلية  
 نظري عملي

 2 None 2 - 2 الفكر التربوي وتطبيقاته التعليمية FOED 101 

 2 None 2 - 2 علم النفس العام PSYC101 

 2 None 2 - 2 لغة عربية ARA 101 

 2 None 2 2 1 حاسب آلي COS101 

2  None 2 - 2 مفاهيم وأنشطة لغوية CHH 101 

3  None 3 2 2 دراما ومسرح الطفل CHH102 

2  None 2 - 2     ائص ذوي اإلحتياجات الخاصةخص  SED101 

3  None 3 2 2 أساليب تشخيص ذوي 
اإلحتياجات الخاصة   

SED102 

(ساعة  48)الفصل الدراسي الثاني -المستوى األول   
مجاالت  مجاالت المقررات وفقا لالئحة الكلية

المقررات وفقا 
 لالئحة الكلية

الساعات 
 المعتمدة

(48)  

 الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

 رقم المقرر

 

تخصصية و 
 تدريب ميدانى 

ومهنية تربوية 

وثقافية  متطلبات 

 جامعة وكلية

 نظري عملي

 3 None 3 2 2 الفروق الفردية  والقياس النفسى PSYC 102 

 2 None 2 - 2  (عام)المناهج  CURR 101 

 2 None 2 - 2 لغة إنجليزية ENG 101 

2  None 2 - 2 قصص وحكايات األطفال CHH 105 
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2  
SED101 

لذوي اإلحتياجات علم نفس االتصال  2 - 2
 الخاصة

PSYC 104 

3  SED101 2  2 مناهج وبرامج التربية الخاصة CURR 102 

2  None 2 - 2 تشريعات الطفولة CHH 107 

2  SED101 

PSYC101 

 PSYC 103 علم نفس االعاقة العقلية 3 - 3

(ساعة 48)الفصل الدراسي الثالث  -المستوى  الثاني   
 

لالئحة الكليةمجاالت المقررات وفقا   

المتطلب 
 السابق

 

الساعات 
 المعتمدة

(48)  

  الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

 

تخصصية   رقم المقرر
و التدريب  

 الميدانى 

تربوية ومهنية 

وثقافية  متطلبات 

 جامعة وكلية

 نظري عملي

 2 None 2 - 2 مهنة التدريس FOED 204 

2  CURR1
01 

(*4)طرق تدريس  2 - 2  CURR 203 

 2 None 2 - 2 علم نفس النمو PSYC 205 

 2 N0NE 2 - 2 علم النفس الفسيولوجى PSYC 205 

3  N0NE 3 - 3 التعبير الحركي للطفل CHH 209 

 تخصص فرعى لالعاقة السمعية ولالعاقة البصرية 

4  

SED10
1 

 مقرر واحد وفقا للمسار : 3 - 3

علم نفس االعاقة السمعية -  

االعاقة البصريةعلم نفس  -  

 

PSYC 207 

PSYC 208 

3  
SED10

1 

 مقرر واحد وفقا للمسار : 2 4 4

لغة االشارة للمعاقين سمعيا -  

لغة التواصل للمعاقين بصريا  -

(برايل)  

 

MENT 201 

MENT 202 
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(ساعة  48)الفصل الدراسي الرابع  -المستوى  الثاني   
 مجاالت المقررات وفقا لالئحة الكلية

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(48)  

 الساعات األسبوعية

تخصصية و  رقم المقرر اسم المقرر
 تدريب ميدانى 

تربوية ومهنية 

وثقافية  متطلبات 

 جامعة وكلية

 نظري عملي

1  None 1 2 - تدريس مصغر CURR 205 

 3 None 3 2 2 سيكولوجية التعلم PSYC 209 

3  None 3 - 3 رسوم األطفال CHH 210 

4  None 4 4 2 (4)أغانى وأناشيد لألطفال  CHH 211 

3  None 3 2 2 تكنولوجيا التعليم للتخصص TECH 201 

2  None 2 - 2 علم النفس اللعب PSYC 210 

 تخصص فرعى لالعاقة السمعية ولالعاقة البصرية

2  

CURR2
02 

 مقرر واحد وفقا للمسار : 2 - 2

سمعياطرق تدريس للمعاقين  -  

طرق تدريس للمعاقين بصريا -  

 

CURR 206 

CURR 207 

(ساعة 48)الفصل الدراسي  الخامس  -المستوى الثالث   
 مجاالت المقررات وفقا لالئحة الكلية

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(48)  

  الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر

 

تخصصية و 
 تدريب ميدانى 

تربوية ومهنية 

وثقافية  متطلبات 

(جامعة وكلية  

 نظري عملي

2  CURR 
203 

(*4)طرق تدريس  2 - 2  CURR 308 

2  None 2 4 -  (4)تربية عملية  CURR 309 

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى     
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 2 

2 

 

2 

2 

None 

None 

 

None 

None 

 

- 

2 

 

2 

2 

- 

 - 

2 

2 

 

 2 

2 

 المدرسة والمجتمع

التعليم فى مصر واالتجاهات  نظام
 المعاصرة

 

عالتربية ومشكالت المجتم  

 اإلدارة المدرسية والصفية

FOED 305 

COMP 302 

 

FOED 306 

comp 303  

3  
None 

اإلدارة الصفية في مؤسسات التربية  3 - 3
 الخاصة

COMP 304 

 

3  
None 

إرشاد أسر األطفال ذوي االحتياجات  3 - 3
 الخاصة

MENT 303 

 2 None 3 - 3  الخاصة تاريخ التربية  FOED 308 

4  
NONE 

المهارات الحياتية لذوي  االحتياجات  3 - 3
 الخاصة

CURR 310 

(ساعة  48)الفصل الدراسي  السادس  -المستوى الثالث   
 مجاالت المقررات وفقا لالئحة الكلية

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(48)  

  الساعات األسبوعية

المقرراسم   

 

 

 رقم المقرر

 

تخصصية و 
تدريب 
 ميدانى 

تربوية ومهنية وثقافية  

(متطلبات جامعة وكلية  
 نظري عملي

2  CURR 
309 

2 4 - 
(4)تربية عملية   

CURR 311 

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى     

 2 

 

CURR 
101 

CURR 
101 

CURR 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 تخطيط مناهج

 تقويم ونظم االمتحانات

 تطوير المناهج

 

CURR 312 

CURR 313 

CURR 314 
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101 

3  NONE 3 4 1 أنشطة فنية للطفل CHH 316 

3  None 3 - 3 نمو المفاهيم للطفل PSYC 311 

4  
None 

 المهارات الموسيقية األساسية لمعلم 3 2 4

 ذوي االحتياجات الخاصة

CHH 3106 

4  TECH 
101 

نتاج وسائل تعليميةورش   2 4 4 لذوى  وا 
 االحتياجات الخاصة 

TECH 303 

(ساعة  48)الفصل الدراسي  السابع  -المستوى الرابع    
مجاالت المقررات وفقا لالئحة 

 الكلية

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(48)  

  الساعات األسبوعية

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر

 
تخصصية و 
 تدريب ميدانى 

تربوية 

ومهنية 

وثقافية  

متطلبات 

جامعة 

(وكلية  

 نظري عملي

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى     

 2 
PSYC101 

2 - 2 

 

رشاد نفسى  صحة نفسية وا 

  علم نفس إجتماعى

MENT 404 

MENT 405 

2  CURR 311 2 4 -  (3)تربية عملية  CURR 415 

3  None 3 2 2   التربية الخاصة فىالقياس والتقويم  PSYC 415 

4  
None 

بناء السلوك وتعديله لألطفال ذوي  3 2 4
 االحتياجات لخاصة

PSYC 416 

4  CURR310 4 4 2 التوجيه المهني لذوي االحتياجات الخاصة CURR 417 

3  None 3 2 2 علم النفس الموسيقى PSYC 417 

(ساعة  48)الفصل الدراسي  الثامن  -المستوى الرابع   
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مجاالت المقررات وفقا 

 لالئحة الكلية

المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

(48)  

 الساعات األسبوعية
 

 اسم المقرر

 

 

 رقم المقرر

 

تخص
صية و 
تدريب 
 ميدانى 

تربوية ومهنية 

وثقافية  

متطلبات جامعة 

(وكلية  

 نظري عملي

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى     

  

 

2 

 

None 2 - 2 

 التربية العلمية

 التربية البيئية

 التربية الصحية

 التربية االسالمية

 التربية االبداعية

CURR 421 

CURR 419 

CURR 420 

CURR 422 

CURR 425 

2  CURR 415 2 4 -  (1)تربية عملية  CURR 418 

 3 None 3 2 2 علم النفس الفني PSYC 420 

4  NONE 4 4 2  للطفلفنون تشكيلية  CHH 418 

2  PSYC 102 2 - 2 سيكولوجية ذوى األحتياجات الخاصة MENT 406 

2  None 2 - 2 أمراض األطفال وتمريضهم CHH 419 

(يختار الطالب مقررا واحدا ساعتين ) مقرراختيارى   

3  

None 

المواطنة وحقوق الطفل ذوي  - 3 - 3
 االحتياجات لخاصة

االحتياجات مشكالت األطفال  ذوي  -
 لخاصة

FOED 410 

 

SED 403 
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مع المعايير االكاديمية المرجعية لكليات التربية مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج 4/4ملحق   
 العالقة بين المعارف و المفاهيم بالبرنامج و المعارف والمفاهيم بالمعايير االكاديمية لكلية التربية و تخصص التربية الخاصة -1

 المعارف والمفاهيم بالمعايير االكاديمية لكلية التربية - أ 
 

االكاديمية المعارف والمفاهيم بالمعايير  - أ
 تخصص التربية الخاصة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 1 2 3 4 5 6 7 
                            4-أ
                            4-أ
                            3-أ
                            1-أ
                            2-أ
                            6-أ
                            7-أ
                            8-أ
                            9-أ
                            41-أ
                            44-أ
                            44-أ
                            43-أ
                            41-أ
                            42-أ
                            46-أ
                            47-أ
                            48-أ
                            49-أ
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                            41-أ
                            44-أ
                            44-أ
                            43-أ
                             41-أ
                            42-أ
                            46-أ
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 العالقة بين المهارات الذهنية  بالبرنامج و المهارات الذهنية  بالمعايير االكاديمية لكلية التربية تخصص التربية الخاصة -2
 

 المهارات الذهنية
 بالبرنامج 

 التربية الخاصةالمهارات الذهنية  بالمعايير االكاديمية تخصص  -ب  المهارات الذهنية  بالمعايير االكاديمية لكلية التربية –ب 
4 4 3 1 2 4 4 3 

         4-ب
         4-ب
         3-ب
         1-ب
         2-ب
         6-ب
         7-ب
         8-ب
         9-ب
         41-ب
         44-ب
         44-ب
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         43-ب
         41-ب
         42-ب
         46-ب
         47-ب
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 الخاصةالعالقة بين المهارات المهنية  بالبرنامج و المهارات المهنية  بالمعايير االكاديمية لكلية التربية تخصص التربية -3

 

المهارات 
المهنية 
 بالرنامج 

المهارات المهنية  بالمعايير االكاديمية -ج المهارات المهنية  بالمعايير االكاديمية لكلية التربية -ج
 التربية الخاصةتخصص 

4 4 3 1 2 6 7 8 9 41 44 44 43 4 4 3 1 2 

                   4-ج

                   4-ج

                   3-ج

                   1-ج

                   2-ج

                   6-ج

                   7-ج

                   8-ج
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                   9-ج

                   41-ج

                   44-ج

                   44-ج

                   43-ج

                   41-ج

                   42-ج

                   46-ج

                   47-ج
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 تربية الخاصةالعالقة بين المهارات العامة و االنتقالية  بالبرنامج و المهارات العامة و االنتقالية بالمعايير االكاديمية لكلية التربية تخصص ال-4

  

المهارات العامة 
 بالبرنامج 

المهارات العامة و االنتقالية  التربيةالمهارات العامة و االنتقالية بالمعايير االكاديمية لكلية   -د
بالمعايير االكاديمية لتخصص 

 التربية الخاصة

 ال يوجد 2 1 3 4 4

       4-د

        4-د

       3-د

       1-د

       2-د
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 (4/3)ملحق 

 مصفوفة توزيع مخرجات التعلم بالبرنامج  

 لهيكل البرنامج على مقرراته وفقا
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 توصيفات مقررات البرنامج 2/4ملحق 
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 البرنامج  مقرراتقائمة  حيوض 2/4/1ملحق 
 اسم المقرر كود المقرر المستوى  الفرقة 
 اللغة العربية ARA 102 االول االولى 

COS 101 حاسب آلي 
FOED 101  وتطبيقاته التعليميةالفكر التربوي 
PSYC 101 علم النفس العام 
SED 101 خصائص ذوي اإلحتياجات الخاصة 
CHH 101 مفاهيم وأنشطة لغوية 
CHH 102 دراما ومسرح الطفل 
SED 102 أساليب تشخيص ذوي اإلحتياجات الخاصة 

 (عام)المناهج  CURR 101 الثانى االولى 
PSYC 102  الفردية و القياس النفسيالفروق 
ENG 101 لغة انجليزية 
CHH 107 تشريعات الطفولة 
CHH 105 قصص وحكايات األطفال 

PSYC 103 علم نفس االعاقة العقلية 
PSYC 104 علم نفس االتصال لذوي اإلحتياجات الخاصة 
CURR 102 مناهج وبرامج التربية الخاصة 

 علم النفس النمو PSYC 205 الثالث الثانية 
CURR 203  (*4)طرق تدريس 
FOED 204 مهنة التدريس 
CHH 209 التعبير الحركي للطفل 

PSYC 206 علم النفس الفسيولوجي 
تخصص فرعي 

لالعاقة 
السمعية 
ولالعاقة 
 البصرية

 
PSYC 207 علم النفس االعاقة السمعية 
PSYC 208  البصريةعلم نفس االعاقة 
MENT 201 لغة االشارة للمعاقين سمعيا 
MENT 202 لغة التواصل للمعاقين بصريا 

  مقررات اجبارية الرابع  الثانية
PSYC 209 سيكولوجية التعلم 
TECH 201 تكنولوجيا التعليم للتخصص 
CURR 205 تدريس مصغر 

CHH 210 رسوم األطفال 
CHH 211 (4)األطفال  أغاني وأناشيد 

PSYC 210 علم نفس اللعب 
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مقرر اختيارى 
فرعى  لالعاقة 

السمعية و 
 لالعاقة البصرية

 
CURR 206 طرق تدريس للمعاقين سمعيا 
CURR 207 طرق تدريس للمعاقين بصريا 

  مقررات اجبارية الخامس الثالثة
CURR 308  (*4)طرق تدريس 
CURR 309 (4)تربية عملية 
FOED 308 

 

 تاريخ التربية الخاصة
COMP 304 

 

 اإلدارة الصفية في مؤسسات التربية الخاصة
MENT 303 إرشاد أسر األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
CURR 310 المهارات الحياتية لذوي  االحتياجات الخاصة 
مقرر اختيارى 

يختار الطالب )
مقررا واحدا 

 ساعتين

 
FOED 305 - المدرسة و المجتمع 

 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة

 التربية ومشكالت المجتمع

 

COMP 302 نظام التعليم في مصر واالتجاهات المعاصرة 
FOED 306 التربية ومشكالت المجتمع 
COMP 303 اإلدارة المدرسية والصفية 

  مقررات اختيارية السادس الثالثة
CURR 312 تخطيط مناهج 
CURR 313 تقويم ونظم االمتحانات 
CURR 314 تطوير المناهج 
  مقررات اجبارية
CURR 311  (2)تربية عملية 
PSYC 311 نمو المفاهيم للطفل 
TECH 303  نتاج وسائل تعليمية لذوي االحتياجات ورش وا 

 المهارات الموسيقية األساسية لمعلم CHH 3106 الخاصة

 ذوي االحتياجات الخاصة
CHH 316 أنشطة فنية للطفل 

  مقررات اختيارية السابع الرابعة
MENT 404 صحة نفسية وارشاد نفسي 
MENT 405 - علم النفس االجتماعي 
  مقررات اجبارية
CURR 415 (3)تربية عملية 
PSYC 415 القياس والتقويم في التربية الخاصة 
PSYC 416  بناء السلوك وتعديله لألطفال ذوي االحتياجات

 التوجيه المهني لذوي االحتياجات الخاصة CURR 417 لخاصة
PSYC 417 

 

 

 علم النفس الموسيقى
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 مقررات االختيارية الثامن  الرابعة 

CURR 421 التربية العلمية 
CURR 419 التربية البيئية 
CURR 420 التربية الصحية 
CURR 422 التربية االسالمية 
CURR 425 التربية االبداعية 

 المقررات االجبارية
CURR 418  (1)تربية عملية 

CHH 418 فنون تشكيلية للطفل 
PSYC 420 علم النفس الفني 
MENT 406 سيكولوجية ذوى األحتياجات الخاصة 
CHH 419 أمراض األطفال وتمريضهم 

 (يختار الطالب مقرر واحد )اختيارية مقررات 
FOED 410 المواطنة وحقوق الطفل ذوي االحتياجات لخاصة 

SED 403 

 

 مشكالت األطفال  ذوي االحتياجات لخاصة
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 2/4/2ملحق 
 استمارات توصيف المقررات


