
 

 

 :المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج
 :والفهمالمعرفة  .أ 

 :مايلى ب المعرفة يجب أن يكون خريج البرنامج قد اكتسب ،عامةإلى جانب المعارف والمفاهيم ال
  .ووسائل رعايتها واسبابها، وتشخصيها،، وفئاتها، اإلعاقات 1/أ
  .االحتياجات الخاصة ذوي وتأهيلبرامج لتنمية ورعاية  2/أ
  .االحتياجات الخاصة لذوي والمجتمعي الدمج التعليمي 3/أ
                                   .االحتياجات الخاصة ذويتنمية  فيظمات المهنية دور األسرة والمجتمع والمن 4/أ
  .االحتياجات الخاصة ذويرعاية  فيالفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها  5/أ
 .االحتياجات الخاصة ذويالمحلية واالقليمية والدولية الخاصة بحقوق :والمواثيقالقوانين والتشريعات  6/أ
االحتياجات الخاصة من خالل  ذويمن  األطفالمشكالت أسباب لمعرفة  ات التشخيص المناسبةادو 7/أ

 .فروع علم النفس
 .االحتياجات الخاصة ذويمعرفة خصائص النمو المختلفة للطالب من  8/أ
 .االحتياجات الخاصة لذويبناء الشخصية والعالج  فياللعب ودورة  9/أ
 .االحتياجات الخاصة ذويوبات التعلم من صع ذويكيفية اكتشاف الطالب  11/أ
االحتياجات الخاصة ومعرفة  ذويالتدريس لتعليم طالب  فيالطرق الحديثة  أفضلاستخدام  11/أ

  .صفات معلم التربية الخاصة
 .التعليمية المؤسساتاالحتياجات الخاصة دخل وخارج  ذوي األطفالمعرفة وتعديل سلوكيات  12/أ
 .ت الخاصةجااالحتيا ذويية وتعليم المهارات الفنية لطالب من فنون وابداع وتنم 13/أ
 :الذهنية تالمهارا .ب 

 :نأ قادًرا علىإلى جانب المهارات الذهنية العامة يجب ان يكون خريج البرنامج 
  .االحتياجات الخاصة بذوييتفهم االثار النفسية المرتبطة  1/ب
  .حتياجات الخاصةاال لذوييفسر المشكالت االنفعالية والسلوكية  2/ب
 .االحتياجات الخاصة ويتعامل معها ذوي األطفاليتوقع سلوكيات  3/ب
 ،اإلعاقةويعمل على تنفيذها على حسب نوع  ،الحديثة العالجية النفسيةالبرامج  أفضليختار  4/ب
 للتأهيلاالحتياجات الخاصة  بذويالخاصة  والمؤسساتخل المستشفيات اد أفضليتعامل بكفاءة  5/ب
 .خل المجتمعاد

 .اإلعاقةحسب نوع  اإلعاقةثار النفسية لالتجاهات المجتمع نحو آليفسر ا 6/ب
 .اإلعاقةاالحتياجات الخاصة حسب نوع  ذويجهزة العالجية لعالج ألا أفضليختار  7/ب
  .اإلعاقةاالحتياجات الخاصة حسب نوع  ذوييتعامل ويتواصل بلغات مختلفة مع طالب  8/ب
من ذوى  األطفالسر أمع  والتواصل ،للتعامل والتربوي النفسيرق االرشاد فضل طأيختار  9/ب

  .االحتياجات الخاصة



 

االحتياجات  ذويلتنمية مهارات الطالب من  ؛بداعية والفنيةإليفسر الفنون ا 11/ب
  .الخاصة

 المهارات العملية والمهنية  .ج 
 :نأ قادًرا علىالبرنامج  ن يكون خريجأإلى جانب المهارات العملية والمهنية العامة يجب 

 المناسبة للتشخيصواألدوات  ، ا األدوات واألساليب العلميةاالحتياجات الخاصة مستخدمً  ذويُيقوم  1/ج
              .والعالج

   .االحتياجات الخاصة ذوياحتياجات  إلشباع ؛عداد برامج وقائية وتشخصية وعالجيةإ فييشارك  2/ج
 .المجتمع فياالحتياجات الخاصة  ذويلدمج  ؛الحديثة التأهيليطبق أساليب  3/ج
 .الثقة بالنفس الذات وتنميةوحماية  ، االحتياجات الخاصة على المهارات الحياتية ذوييدرب  4/ج
 .االحتياجات الخاصة ذويمجال رعاية  الثقافية فييوظف الفنون والوسائط  5/ج
االحتياجات الخاصة  لذويل العالج المناسبة جهزة الفنية ووسائألحداث اأيتدرب على استخدام  6/ج

 .المتعددة اإلعاقات ذوي
 ذويالقدرات العقلية للطالب من  زيادةتعمل على  التي ، ساليب العالجية الحديثةأليطبق ا7/ج

  .االحتياجات الخاصة
  .االحتياجات الخاصة ذويثناء التدريس للطالب من فى أطرق تدريس حديثة  يبتكر 8/ج
االحتياجات  ذوي األطفالسر أ والتواصل معساليب االرشادية الحديثة للتعامل ألعلى ا يتدرب 9/ج

  .الخاصة
االحتياجات  ذويعالج طالب  فيبداعية المستخدمة إليتدرب على استخدام الفنون الموسيقية وا11/ج

 .الخاصة
 :العامةلمهارات ا -أ 

  :أن قادًرا علىن يكون الخريج أيجب 
 .، واالتصاالتومهارات تكنولوجيا المعلومات الشخصية،يتواصل بفاعلية؛ مستخدًما قدراته 1-د
شبكات التواصل : مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، واالتصاالت؛ ومن بينها –بمهارة -يتعامل 2-د

 .االجتماعي
تحقق التكامل بين المجاالت  متنوعة،وتعلم  تعليم،ي تصميم أنشطة يتعاون مع زمالئه ف 3-د

 .المختلفة
 .وكتابًيا شفهًيا،يتواصل بلغة عربية سليمة  4-د
 .وكتابًيا شفهًيا،يتواصل بطريقة سليمة بإحدى اللغات األجنبية  5-د
 .والمجتمع المحلي األمور،ياء أولو  زمالئه،يبني عالقات إيجابية مع  6-د
 .  ومجموعات عمل مهنية فرق،في  –بفاعلية  –رك يشا 7-د
 .والمعنيين المتعلمين،وآدابها في تعامالته مع  التعليم،وأخالقيات مهنة  اإلنسانية،يلتزم القيم  8-د
 .وقبول اآلخر والتسامح، والديمقراطية، الوطني،االنتماء : يشارك في تنمية قيم9-د



 

 .ر حبه لهاويظه التعليم،يفتخر بانتمائه لمهنة 11-د
 .والثقة بالنفس لدى المتعلمين بالكرامة،ينمي الشعور 11-د
  .واقتصاد المعرفة القائم على معايير الجودة الشاملةيثمن دور العلم  12-د



 

 


