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 2018الخطة الدراسية / خريف 

 بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

 Severe and Profound Disabilities /اإلعاقات الشديدة والحادة : تخصص 

 

 وصف البرنامج

 ( ساعة مكتسبة موزعة على )ثمانية فصول دراسية( بما في ذلك ساعات التدريب الميداني.120يتكون البرنامج من ) -

 الدراسة في البرنامج بنظام الدوام الكامل.تكون  -

 لغة التدريس في البرنامج: اللغة العربية. -

 

 خطة البرنامج

 ساعة مكتسبة مقررات متطلبات عامة  (33) -

 ساعة مكتسبة مقررات تربوية  (39) -

 ساعة مكتسبة مقررات التخصص  (36) -

 ساعة مكتسبة مقررات اختيارية حرة  (12) -

 

 ساراتيضم البرنامج ثالثة م

 خدمات التربية الخاصة في الطفولة المبكرة. -

 التربية الخاصة في المدرسة. -
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 2018الخطة الدراسية 

 بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

 Severe and Profound Disabilities/  الشديدة والحادةاإلعاقات : تخصص 

 ساعة مكتسبة ( 33) اإلجماليةسنة أولى : عدد الساعات 

 ساعة مكتسبة( 15الفصل الدراسي: خريف )

 عدد الساعات اسم المقرر رمز ورقم المقرر

EDUC 310 
 أسس التعليم في قطر واإلصالح المدرسي

Foundations of Education in Qatar and School Reform 
3 

 Core course 3               متطلب عام                                                     

 Core course 3               متطلب عام                                                     

 Core course 3               متطلب عام                                                     

 Core course 3               متطلب عام                                                     

 ساعة مكتسبة( 18الفصل الدراسي: ربيع )

 الساعاتعدد  اسم المقرر رمز ورقم المقرر

EDUC 312        المناهج والتقييم                                   Curriculum and Assessment 3 

EDUC 315      نمو وتعلم الطفل                            Child Development and Learning 3 

 Core course 3               متطلب عام                                                     

 Core course 3               متطلب عام                                                     

 Core course 3               متطلب عام                                                     

 Core course 3               متطلب عام                                                     

 

 ( مكتسبةساعة  34سنة ثانية : عدد الساعات اإلجمالية )

 ساعة مكتسبة( 17الفصل الدراسي: خريف )

رمز ورقم 

 المقرر
 السابقالمتطلب  عدد الساعات اسم المقرر

SPED 301 
 Foundations of Special Education                أسس التربية الخاصة   

3 
EDUC 310 AND 

EDUC 312 

SPED 302 الخاصة الحاالت دراسة                           Survey of Exceptionalities 3 
EDUC 310 AND 

EDUC 312 

EDUC 313 
 والكتابة لدى األطفالتطوير معرفة القراءة 

Developing Literacy in Children 
3  

EDUC 314          التكنولوجيا األطفال                          Technology for Children 3  

EDEC 411 
 صحة وسالمة األطفال صغار السن

Health and Safety of Young Children 2  

  Core course 3                                        متطلب عام                     

 ساعة مكتسبة( 17الفصل الدراسي: ربيع )

رمز ورقم 

 المقرر
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المقرر

SPED 303 
 إدارة السلوك في التربية الخاصة

Behavior Management in Special Education 
3  

SPED 304 
 األسر والمهنيينالتعاون مع 

Collaboration with Families and Professionals 
3  

SPED 430 
   الذهنية واإلعاقة التوحد طيف اضطراب ذوو الطلبة

Students with Autism and Intellectual Disabilities 
2 

SPED 301 AND 
SPED 302 

  Elective 3                اختياري                                                       

  Core course 3               متطلب عام                                              

  Core course 3                  متطلب عام                                           
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 ( مكتسبةساعة  29سنة ثالثة : عدد الساعات اإلجمالية )

 ساعة مكتسبة( 15الفصل الدراسي: خريف )

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 
 الساعات

 المتطلب السابق

SPED 305 
  الخاصة التربية خالل من الشاملة الممارسات

Inclusive Practices through Special Education 
3 SPED 301 

SPED 306 
   علم النفس التربوي

Educational Psychology for Special Educators 
3  

SPED 307 
 Assistive Technology                التكنولوجيا المساعدة                     

3 
SPED 301 AND 

SPED 302 

SPED 431 
 والحسية والصحية الجسدية اإلعاقات ذوو الطلبة

Students with Physical, Health, and Sensory Disabilities 
3 SPED 430 

  Elective 3           اختياري                                                           

  ساعة مكتسبة( 14الفصل الدراسي: ربيع )

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 
 الساعات

 المتطلب السابق

SPED 308 
 تدعيم الصحة النفسية في مرحلة الطفولة والشباب

Promotion of Mental Health in Children and  Youth 
3  

EDEC 410       اللعب ونظرية الحركة             Play and Theory of Movement 3  

EDEC 411 
 صحة وسالمة األطفال صغار السن

Health and Safety of Young Children 
2  

SPED 432 
   ًا جد والشديدة الشديدة اإلعاقات لذوي التقييم ممارسات

Assessment Practices for Severe and Profound Disabilities 
3 SPED 430 

SPED 433 
   ًا جد والشديدة الشديدة اإلعاقات لذوي التدريس وطرق مناهج

Curriculum and Methods for Severe and Profound Disabilities 
3 SPED 430 

  Elective 3           اختياري                                                           

 

 مكتسبة ( ساعة 24سنة رابعة : عدد الساعات اإلجمالية )

 ساعة مكتسبة( 15الفصل الدراسي: خريف )

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 
 الساعات

 المتطلب السابق

SPED 440 االنتقالية  للخدمات التخطيط                                Transition Planning 3 

 427رقم المقرر سابقًا 

SPED 420 OR SPED 
430 

SPED 434 
   دًاج والشديدة الشديدة اإلعاقات ذوي برامج وبناء التخطيط

Planning and Programming for Severe and Profound 
Disabilities 

3 SPED 430 

SPED 435 
  التدريس في التطبيقي السلوك تحليل

 Applied Behavior Analysis for Instruction 
3 SPED 303 

SPED 436 
   ًا جد والشديدة الشديدة اإلعاقات ذوي لدى التواصل

Communication for Severe and Profound Disabilities 
3 SPED 430 

  Elective 3              اختياري                                                           

  ساعة مكتسبة( 9الفصل الدراسي: ربيع )

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 
 الساعات

 المتطلب السابق

SPED 483 
 طرق تدريس: اإلعاقات الشديدة والحادة )التدريب الميداني(

Student Teaching: Severe and Profound Disabilities 
9 

جميع مقررات 
 التخصص

 


