
 
 
 

 2018الخطة الدراسية / خريف 

 

 بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

  خدمات التربية الخاصة في الطفولة المبكرة: تخصص 
 Early Childhood Special Education Services 

 وصف البرنامج

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

 تكون الدراسة في البرنامج بنظام الدوام الكامل. -

 لغة التدريس في البرنامج: اللغة العربية. -

 

 خطة البرنامج

 ساعة مكتسبة مقررات متطلبات عامة  (33) -

 ساعة مكتسبة مقررات تربوية  (39) -

 ساعة مكتسبة مقررات التخصص  (36) -

 ية حرة ساعة مكتسبة مقررات اختيار (12) -

 

 يضم البرنامج ثالثة مسارات

-  

 التربية الخاصة في المدرسة. -

 اإلعاقة الشديدة والحادة. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 2018الخطة الدراسية / خريف 

 

 بكالوريوس التربية في التربية الخاصة

  الطفولة المبكرةخدمات التربية الخاصة في : تخصص 
 Early Childhood Special Education Services 

 (ساعة مكتسبة 33)عدد الساعات اإلجمالية : سنة أولى

 (ساعة مكتسبة 15)خريف : الفصل الدراسي

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

 عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

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 18)ربيع : الفصل الدراسي

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات
 

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                

 

 (ساعة مكتسبة 34)عدد الساعات اإلجمالية : سنة ثانية

 (ساعة مكتسبة 17)خريف : الفصل الدراسي

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

SPED 301      أسس التربية الخاصة               Foundations of Special Education 3 EDUC 310 AND 
EDUC 312 

SPED 302 الخاصة الحاالت دراسة                           Survey of Exceptionalities 3 EDUC 310 AND 
EDUC 312 

EDUC 313 تطوير المعرفة لدى األطفال              Developing Literacy in Children 3  

EDUC 314  ألطفال                 اتكنولوجيا                     Technology for Children 3  

EDEC 412 التوعية المجتمعية والموارد 

Community Outreach and Resources 
2  

  Core course 3                                               متطلب عام                

 (ساعة مكتسبة 17)ربيع : الفصل الدراسي

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

SPED 303 إدارة السلوك في التربية الخاصة 

Behavior Management in Special Education 

3  

SPED 304 التعاون مع األسر والمهنيين 

Collaboration with Families and Professionals 

3  

EDEC 410       اللعب ونظرية الحركة                  Play and Theory of Movement 2  

  Elective 3                                                                         اختياري     

  Core course 3                                                    متطلب عام                

  Core course 3                               متطلب عام                                     



 
 
 
 
 

 (ساعة مكتسبة 29)عدد الساعات اإلجمالية : سنة ثالثة

 (ساعة مكتسبة 14)خريف : الفصل الدراسي

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 410 
   اإلعاقة ذوي من الصغار واألطفال الدارجون، الرضع،

Infants, Toddlers, and Young Children with  Disabilities 
3 

SPED 301 AND 
SPED 302 

EDEC 411 
 صحة وسالمة األطفال الصغار

Health and Safety of Young Children 
2  

 (ساعة مكتسبة 15)ربيع : الفصل الدراسي

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  

SPED 411 
   المبكرة الطفولة مرحلة في والتقييم القياس

Assessment in Early Childhood Special Education 
3 SPED 306 

SPED 412 
   المبكرة الطفولة مرحلة في الخاصة التربية التدريس وطرق مناهج

Curriculum and Methods in Early Childhood Special Education 
3 SPED 410 

  Elective 3                              اختياري                                                     

  Elective 3                        اختياري                                                           

 
 

 (ساعة مكتسبة 24)عدد الساعات اإلجمالية : سنة رابعة

 (ساعة مكتسبة 15)خريف : الفصل الدراسي

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

SPED 413 
   الخاصة التربية في المبكرة الطفولة برامج وبناء التخطيط

Planning and Programming in Early Childhood Special Education 
3 SPED 412 

SPED 414 
   المبكرة الطفولة مرحلة في والتواصل اللغة

Early Childhood Language and Communication 
3 SPED 410 

SPED 415 
 المبكرة الطفولة مرحلة في والعاطفي االجتماعي النمو

Early Childhood Social and Emotional Development 
3 SPED 410 

SPED 416 
   المبكرة الطفولة مرحلة في الحركي النمو

Early Childhood Motor Learning 
3 SPED 410 

  Elective 3                                                  اختياري                                      

 (ساعة مكتسبة 9)ربيع : الفصل الدراسي

رمز ورقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

SPED 481 
 المبكرة/ التربية الخاصة )التدريب الميداني( طرق تدريس: الطفولة

Student Teaching: Early Childhood Special Education 
9  

 
 


