
 جامعة سوهاج

        

التوصيف المختصر للمقررات االجبارية 

في خطة برنامج ليسانس اآلداب في 

 الفئات  الخاصة
 

 

  



 *التوصيف المختصر للمقررات االجبارية في خطة برنامج ليسانس اآلداب في الفئات  الخاصة*
 
  Psych111 مدخل عام في سيكولوجية الفئات الخاصة  -1

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باللتطرر التالري ل لمعماا رامهتمالو  اذرئ الالالص ال لاايه فمال يهادف 
إلى إلملمه بماهرو الاللص ال لاي ه رماهرو ال يلي األقا قياردا،ه رالعماا ماال ام،ارذه فاذلا يتهالرا هاذا المقارر 

رااللقاي الباااريي رااللقاي ال،اامعاي رااللقااي  أهارا  الالاالص ال لااي رهاال االلقاي العقماااي رامللقالص المتعااددذ
ااي  ااتعموه رامااارا  الت لطااابه رالمرهبا ااعربلص الا اامرفايه راا ااي رال،ا ااي رالااااحايه رامتاااطرابلص امهاعللاا الحرفاا
رالتاار  العقماال ه رالترحااد راتااطرابلص الهمار اللاالممي رالقاالا التاارا لماال الهادف مااص درا،ااي الالاالص ال لاااي 

رمااد ا مااركل لئااا  لااي مااص حيااال التعريااف رام،اابلب رالتلاا ات رال اااللت رطاار  التاادريب  –رأهميتهاال 
 رالعالج رالتأهيا.
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فمل  –يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمالهاو الاحي رالمر  ردركلص رمعليير ال،راا رامتطراب 

ال،مرا الاحل  الطر  ال،مامي لتقداو ال دملص لذرئ الاللص ال لاي    –قلاي  يتهلرا هذا المقرر م،ترالص الر 
تعرياف الطاالب   -درا،ي العراماا الها،ااي التال تقاف رراا امتاطرابلص الها،ااي  –طر  الئلف رالتد ا   –

اايص الااااحي رالمااار     االدا  ا ااأ ير المتبا االرا مرتااار  -بللتا ااراد ماااص الهاااراحل  تها اال لماااى األ ا التااا رت رتأ يرها
اا اامرفايالا،ا االص حااارا امتاااطرابلص    - يرلركاي رال،ا ااد الطاااالب بللمعمرما ااي المقااارر الااال تلريا اال يهااادف درا،ا فما

اااا اتاااطرابلص امئاااا  ااي م ا االص ال لاا ااي  اااذرئ الالا ااارو  –المتعمقا اااذ   –اتاااطرابلص الها ااه ها ااي التعلماااا ما رفاااا
 امتطرابلص .
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يهدف هذا المقرر الل تلريد الطالب بمعلرف لص ماهرو الهمر رمظلهر ركراهب الهمر الط اعل ه رذلا مص  

حيال العراما المؤ رذ  اهه رمراحا الهمر الط اعل ر اللت فا مرحميه مظلهر الهمر غير الط اعل  ل فا 
 ل أئ كلهاب ماص كراهاب الهماره مرحميه مال الترفيل لمى األ،بلب التل امفص أص تؤدئ إلى ظهرر ملفالص 

مرترللص غمو هاس همر الاللص ال لاي . الهظريلص رالمدارس الافريي  ل رتأ ير تما الملفالص  ل الهمره 
ااي . االص ال لاا اار الالا ااؤ رذ  اااى هما ااي  ااال  -ه رالعراماااا الما االص الحدي ا ااي رامتكلها االص . التطااارراص العمماا اار الالا هما



 همر الاللص ال لاي . العمرو ذاص العالقي  -همر الاللص ال لاي  ى  الظراهر رالمؤ راص الم تماي ال لاي .
 م ا لمو هاس الهمر ه راأل،س ال يرلركاي  .

الخاصة    -4  Psych114االضطرابات االرتقائية العصبية  للفئات 
امتطرابلص مبفرا، يهدف المقرر الل درا،ي مكمرلي مص الحلمص ت دأ  ل المرحمي امرتقللاي .رت دأ همطال، هذ  

اااي   اال الهماار ق ااا أص ياااد ا الطاااا المدر،ااي ه رتتمياال بقاااارر ارتقااللل يااؤدا إلااى  ماااا  اال الاعللاااي الل اا
رامكتمللاي راألئلداماي رالمههاي . ريتهر  مدا القارر مص تأ ر محدرد  ل التعمو رتبط الرظللف التهايذاي  

تهلرا هذا المقرر الكراهب امرتقللاي العا اي  ل اررتهل  إلى  ما فمى  ل المهلراص امكتمللاي رالذفلا ه ري
االا . اااي  الط اعاااي رغياار الط اعاااي  ااال فااا امللقاالص التااال تظهاار مبفاارا لماال امطاا ا،ااتاعلب المااالهاو األ،ل،ا

تحاايا المعمرماالص ماص مااالدر  - اال مكالا امتااطرابلص امرتقللااي العااا اي لمالالص ال لاااي. رالهظريالص 
امتاطرابلص امرتقللااي لتاللا مال الم،تكداص رالمت يراص العللماي التال لهال اامي بمكالا ا - معر اي متهرلي.

 .العا اي لماللص ال لاي
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اابل هله ااهاالتهل رأ،ا ااي رتاا ااي العقماا اارو االلقا ااذا المقااارر إلاااى تعرياااف الطللاااب بماها ااال الترفيااال لماااى   يهااادف ها ما
العقماي )الب،اطي رالمتر،اطي راللاديدذ ه رطار  تقاداو ال ادملص المهل،ابي لهال ماال  اللت  للص ذرئ االلقي 

اا  ياالاالرذ لتاالريك تمااا ال اادملص. فماال يهاادف المقاارر إلااى تعريااف الطللااب باالل رامل رالمهاالهل التر راااي رالتأهيماا
اار القاال ميص لمتااادريب   ااتعموه رالتاادريبه رغيا ااي )القاال ميص لما االص ذرئ االلقااي العقماا مااال الترفيااال لماااى ال لاااي بالا

 - اال مكاالا االلقااي العقماااي ا،ااتاعلب المااالهاو األ،ل،اااي رالهظريالص   -امتكلهالص الحدي ااي  اال هااذ  ال ارامل
 -الاللص ال لاايتط يق البحرال العمماي الحدي ي  ل مكلا  -تحايا المعمرملص مص مالدر معر اي متهرلي

 االلقي العقماي.ي بمكلا التاللا مال الم،تكداص رالمت يراص العللماي التل لهل ام
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يهدف هذا المقرر الل تعريف الطالب بللمالهاو رالماطمحلص الم راي لماللص ال لاي مص القراماس رالمعلكو  
الم راي ه رمدئ ظهرر راهللر هذ  الماطمحلص  ل الم ي مص امقدو الل امحدال  ردملي فا ماهرو مص اهرا  



درا،ي الم ي بأ،مرب لممله  تااهيف الم اي فمرتار  ماص  الاللص ال لاي رالمقلطال الارتاي  ل لمو الم ي .
ااراص  ااي األاا االه رمعر ا االص  يها ااريص الئمما االه رتئا ااي ترفياااب مارداتها اايه رفاااا االا الم ا اايه  يااادرسل  ها المراتاااال العمماا

ي ااتت  درا،اتهله رت،االهو  ال تميياال ال لااي بفاا فمماايه رط اعاي هطقهاال.  تعرياف الطااالب بللمكالمص التال 
الم لص لص بعتهل البع ه رتترل  هذ  المكلمص لمال األااراصه هال مال ال،امال ماص اارص لمئممالصه التال 
ياتو هطقهاله رتعااد كالاا، مااص أكالاا الئااالوه رر،ايمي مااص ر،اللا الترااااا  ايص األ ااراده ال هالاه هاار اللافا الااذئ 

مااه لاذلا تت ذ  الحررف بعد ر طهل معال،ه راعارف أاتا ل، بأهاهه الر،ايمي التال تعماا لماى تئاريص الئممالصه رالكل
 اق،و إلى هرليصه رهمله  هلا الئمميه ر هلا الكلممي.

 الدمليه هل المعهى الذئ تدا لماه الئمميه رالاهو مص  الا ،ال  الهت.
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تعريف الطالب بللقراهيص التلريعي رالتهايذاي التل ت ت الاللص ال لاي رالحقر  رالراكبلص التل ت ت فاا 
ااي   االص ال لاا اارالو الالا االا ركا االلاي  ااال ألما ااي رالقتا ااي رالقلهرهاا االرلاي الكهللاا ااي ه رالم،ا ااي  - لا ال،اااالمي المعر اا

بللحفمااي ماص ركاارد ألا لت ذرئ  لاالص  يهادف هااذا المقارر إلااى تعرياف الطاالب. رامكتمللااي لهاذ  الالاالص .
 لايه رفذلا حقرقهو رراكبلتهو  ل اللريعي اا،الماي رغيرهل مص الدالهلص ال،ملراي األ ارا. فاذلا تعرياف 
الطالب بللقراهيص رالمرا يق رامتالقالص الدرلاي ال لاي بحقر  ذرئ الاللص ال لايه هذا  تاال، لاص القاراهيص 

 ال، ر قل ال راكتمللاله رالترظيفه  ال لاي  رلليتهو تر رال راح
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ااذلا  اال رأهميتهاال  اال حااالذ ااه،االص رفا يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعرياااف الطااالب بحل،ااي اابااالر رفاااااي لممها
رر  فمل يهدف المق  إلملمهو  تعريف االلقي الباريي رتاهاالتهله رأهو أ،بل هله رطر  الرقلاي مههل رلالكهل.

إلى م،للدذ الطالب لمى  هو أ تا لذرئ االلقي الباارييه رذلاا  بمعر اي  اللااهو الم تمااي )الك،اماي 
الرقارف لمااى حلكاالص ذرئ   رالعقمااي رالدا عاااي رامهاعللااي رامكتمللاااي    ال مراحااا العماار الم تمااي. رفااذلا

المهالا رالمدر،اي رالمكتمااله  هادف  هاذ  الحلكالص  ال  االلقي الباريي  االا هاذ  المراحااه رفااااي مراكهاي
إلى إلطلا الطالب ال مااي الهظريي    األ راد. رباررذ للميه يهدف هذا المقرر  تحقيق الهمر المتئلما لهؤما



المهل،اابي  اال تااأ ير االلقااي الباااريي لمااى ل ااااي الااارد  كماااال كراه هااله رلمااى حالتااه  اال المكتمااال رذلااا 
 ر راي رالتأهيماي الم تماي التل احتلكهل ذرئ االلقي الباريي.ب ر  إلدادهو لدرا،ي ال رامل الت
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ااهاالتهل يهاادف  ااي ال،اامعاي ر للتهاال المتعااددذ رتاا هااذا المقاارر إلااى تعرياااف الطللااب المت ااات بماهاارو االلقا
ااال  االص الم تماااي رأ،اابل هل رطاار  التعاارف لميهاال رتل ااااهل. ما الترفياال لمااى  اااللت راحتالكاالص تمااا الالا

رطار  رلليتهال رال اادملص المهل،ابي لهااو رفااااي ام،ااتالدذ ماص المعيهالص ال،اامعاي  لتهمااي رتئااريص الم اي لااديهو 
ر ق  رامل التأهيا الت لط ل . فمل يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بطر  لمماي الترااا مال الترفيل  

 اال همار الكراهااب الم راااي رامهاعللاااي رامكتمللااي رالتحااايا الدرا،اال. را لطاالا  لماى درر الترااااا اللاااهل
االص  اااهله رتعريااف الطاااالب بأرفا اامعاي  اال التراااااا اللا ااأ ير االلقااي ال،ا االرف رمعمرماالص لاااص تا الطااالب  معا
الطريقاي ام،ااتمللاي رماال تتطمبااه ماص تاادريبلص رأكهاالذ م تماااي. رتاادريب الطاالب لمااى طاار  ائت،االب الئااالو 

ااذ اللال  رالطريقي الئتل اي. رتعريف الطالب بطر  الترااا المهل،بي لدركي  قداص ال،مال. ربأ،س طر   رقر 
ئ،الب الطاالب المهالرذ العممااي  ال تأدااي طار  التراااا اليادرئ رالئمال. رتعرياف  التراااا اليادرئ رالئمال. را 

 الطالب بلألهماي التر راي رامكتمللاي لطر  الترااا اليدرئ رالئمل.
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يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطللب بماهرو االلقي الحرفاي رالاحايه رالاللص الارلاي دا ا هذ  االلقايه 
رأ،بل هله مال الترفيل لمى  اللت رحلكلص أ رادهل.  رمظلهر التأ ر  ل الهمر الحرفل راممرا  الاحاي  

 .  بو والقلب وتأثيرها النفسي علي الطفال واسرهموالر م ا امرا  الدو رال،فر 
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ااي  فيتتاامص هااذا المقااارر تعرياا االل الهطااقه رفاااا ااي الئااالوه ه رترفيااب كها الطااالب بمراحاااا هماار الم ااي ر لمماا
حاادر هله رهماار لمماااي الئااالو لاادا الطااااه رماهاارو اتااطرابلص الهطااق رالئااالو رتل ااااهله ره،اابي اهتلاالرهله 
رأ،ابل هله رتاااهااهله مااال درا،ااي بعاا  أهاارا  اتااطرابلص الهطاق رالئااالو رالااارص رالم ااي مااص حيااال تعرياهااله 

ل ااهله رأ،بل هله رلالكهل. رهذا المقرر امفص ام،تعلهي بفماي الطاب مما ال  ال رحادذ امارا  الت لطاب رت
لتعريف الطالب بللكراهب الط اي رالتلريحاي لكهلل الهطق رمفرهلته رامدراص الط اي  ل تل ات هذ  امهرا  

الطاالب لمال فااااي طار  القاالس  رطر  التد ا رالعالج ه مال درر ق،و لمو الهاس بفماي اآلداب  ل تعرياف



رالتل ات لحللبلص الم ي رالئالو رالارص رالهطق رفتلبي التقريار الها،ال المعر ال رامرلالد الها،ال رام،ارئ 
 لهذ  الاللص .
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اللاالممي م اا اتااطراب  يتتامص هاذا المقاارر تعرياف اتاطراب طيااف الترحاد ه رغيار  مااص اتاطرابلص الهمار
اااطرابلصه  اااذ  امتا ااالص تلااا ات ها اااذلا محفا ااددذه رفا ااار المحا اااي غيا ااا يركره رامتاااطرابلص الهمللاا رياااصه رأ،ا
رالتل ات الالر   يههل ر يص غيرهل مص امتطرابلص. فمل يهدف إلى تعريف الطللب   اللت هذ  الاللص  

ااي رالم   ااي رامكتمللاا االلت المعر اا اابي ه رال اا االليب التاااد ا المهل،ا اامرفاي ه رال ااارامل رأ،ا ااي رال،ا ااي رامهاعللاا راا
التدري ااي ه رتعرياف هقاات امهتبال  لاادئ الطاالا رالماااحرب باارت الحرفااي  ماص حيااال الم،ا بلص راملاارا  

 رطر  التد ا رالعالج .
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مال الترفيل لمى المااطمحلص يهدف هذا المقرر الل تعريف الطالب بللمالهاو األ،ل،اي لم ي امهكميليي  •

مكالا لماو الاهاس رالالالص ال لااي ه تحاايا المعمرمالص  ال مكالا لماو الاهاس رالالالص  لالم،ات دمي  اا
ال لااي بللم اي امهكميليايه التاللاا ماال الم،اتكداص رالمت ياراص العللمااي بللم اي امهكميلياي  ال مكالا لمااو 

 الم اي ل ا اللاللعي راألد ال الم ارئ التع يار أ،الليبالاهاس رالالالص ال لااي ه فمال يتهالرا هاذا المقارر 
 رر طهل بمكلا لمو الهاس رالاللص ال لاي    ااهكميلّيي

بللم ي   ااهكميليي الم ي الهارت رفاااي اللدذ فتلبي  .ااهكميلّيي بللم ي المفتربي تلريد الطالب بللهارت •
بطار  رالاالص تركمااي الهاارت امهكميلياي المتعمقااي بللماالهاو رالمرتاارللص .تعرياف الطااالب  العر ااي

 رالقتلال  ل مكلا لمو الهاس رالاللص ال لاي .
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االلت  ااتعمو. رالتعااارف لماااى  اا االا اااعربلص الا اال مكا ااي التطاارراص التااال مااار  ها ااذا المقااارر إلاااى درا،ا يهاادف ها

االص  االلت رامحتالكا اال  ااال ذلاااا ال اا ااتعمو بما ااعربلص الا االهرص ماااص اا ااذيص اعا االص الطاااالب الا ااماي راحتالكا الك،ا
  رالها،اي رالعلطااي رامكتمللاي رالافريي راألئلداماي  رالاحاي



حيال التطرر التلري ل لهذ  الهظريالص رفياف   فمل يهدف إلى درا،ي الهظريلص المتعمقي باعربلص التعمو مص
تحص  أ رص هذ  الهظريلص رالبحرال التل ترت ص لميهل  ل  هو ط اعي اعربلص التعمو. ماهرو اعربلص التعمو 

تر ااي رتعمااو األطاالا  هالا لماى تماا الهظريالص. فمال يهادف هاذا المقارر إلاى   ظا فا هظرييه ردرا،ي أهمالت
تعريف الطللب باعربلص التعمو الهمللاي لهد أطالا مل ق ا المرحمي ام تدالاي بأهرالهله )الحرفاايه المعر اايه 

ااي  . رفااذلا طااار  التعاارف لماااى اااعربلص ااي  امكتمللااايه رامهاعللاا ااتعمو امئلداماااي  م اااا اااعربلص الئتلبا الا
 رالقرااذ رالح،لب رالهكلا رطر  التل ات رغرف المالدر رال رامل التر راي المهل،بي .

 Psych212االضطرابات السلوكية واالنفعالية    -  15
ال،اامرفاي   يهادف هااذا المقاارر إلااى تلريااد الطااالب   اابع  المعمرماالص رالمعاالرف حاارا ماهاارو امتااطرابلص

تااهاالتهل رأ،ابل هله رفااااي تل اااهله مااال الترفيال لماى بعا  امتااطرابلص المهتلارذ  ايص األطاالا غياار ر 
العالدييص م اا العدراهاايه رامهد للااايه رالهلالت اللالاده رالعهاالد رالتهمار رال،ارقي رالئااذب رقتاو امظال ر رماات 

كلا ه رالترا ق امكتمللل رالها،ال لهاؤما امالبال رالت را الالإرادئ ه ر للماي ال رامل التدري اي  ل هذا الم 
 .  يامطالا مص ذرئ امتطرابلص ال،مرفاي رامهاعللا

 Psych213الموهبة والتفوق العقلي    -  16

ااه  اارو التااار  العقماال رام تئاالر رالهظرياالص الم تماااي التاال تهلرلتا يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بماها
المرهر يص ه رال اللت المعر اي رامكتمللاي رالم راي رال،مرفاي لهاذ  الالاي . ر االص رالمرهبي ر رامل رللاي 

ااذلا التعااارف لماااى  اات دمي  ااال ذلاااا. رفا االلا الم،ا اال رالم تئاااريص رالر،ا اارقيص لقماا االص التعااارف لماااى المتاا محفا
فمال  امئتلالف المبفار لممرهار يص رطار  رلاليتهو ه   لقماال رالم تئاريص رطار  ص اللت راحتالكلص المتارقي

 الما المقرر التعريف بللتافير ام تئلرئ رام دالل رطر  حا الملفالص  ل مكلا المرهبي راأل دا  . 
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ااه  ااه رمكلمتا ااه رأهميتا ااه رأهدا ا ااهاس المعر ااال رتلري ا ااو الا اارو لما ااذا المقااارر الااال تعرياااف الطاااالب بماها يهااادف ها

 –امح،لس  –امدراا  –ترللته ه رتلريد الطالب بللعممالص  العقماي المرتبطي بللمعر ي رمههل التذفر رمر 
حا الملفالص ه رتعريف الطالب  تط اقلص لمو الهاس المعر ل  ل مكلا الاللص    –ات لذ القرار    -التافير  



  –ه ربطلريي ام تبلراص المعر اي لئا الاللص ال لاي ه الرظللف التهايذاي  ل مكلا الاللص ال لاي  ال لاي
 للص ال لاي .قارر الرظللف المعر اي لذرا الا  –امهتبل    –التبط المعر ل  رامهاعللل . الاررذ الذههاي  

 Psych215ديناميات الجماعة الخاصة  لذوي الفئات الخاصة    -  18

امكتمااللل التط اقاله رالتعريااف  الهظريالص رالمادارس الافريااي  ال مكاالا لماو الاهاس  تلرياد الطاالب بأحاادال
ااؤ رذ ب اايالتاللااا   ااالللعرامااا الما االص ال لاا اابي لمعاالديص رذرئ الالا االلل بلله،ا االريك.  امكتما ااراهر ا يرتاات تا لظا

أهماااي امكتماللل رمههال ظالهرذ امللقاي  ال المكتمعالص رال قل الص الم تمااي ه  الم تمااي  ال مكالا لماو الاهاس
االي ه  التهلاالي امكتمللاااي ه األهماااي رالتعرياافه  مكاالمص الحااالذ الم تماااي   اال امكتمااللللمااو الااهاس  التهلا

امتكلهلص الها،ااي ه األهمااي  - رآلالص التهلليرال،مرا الكلهت ,  الكه،لامكتمللاي رتئريص الذاص رالدرر 
هحر  لالص م تمااي ماص المكتماال  تعديا امتكلهلص رطر  قالس امتكلهلصر  رالتعريف رمفرهلص امتكلهلص 

 رمهاه امتكال  هحار الالاالص ال لااي . تعرياف الطااالب  هرااي ذرئ الالالص ال لااي فماال يتهالرا المقارر ماهاارو
ااتهل ر  االليب درا،ا ااي رأ،ا اايالكمللا االحل الهظريا اال التااال المها اا -تحفمها ااار الاا االص ه رتئا ااراد رالكمللا اايص األ ا  يصرر   ا

 يلي    ر ال يلي الايليقاي لمكملللص رال يلي الل ااي رال يلي امكتمللاي  -الكملللص رارتقلؤهل "لمماي التاللا"  
م ا ذرا   ل مكلا الاللص ال لاي . رتعريف الطالب بطر  التاللا امكتمللل لذئ الاللص ال لاي العما

 اتطراب الترحد رالمتمع ميص ......
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يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بطر  الئلف المبفر لكراهب التأ ر لدئ امطالا ه ردرر األ،رذ  ل 
المبفر رفاااي تط اقهل راألحاداال التال تاؤ ر الئلف ر التد ا المبفره بلاتل ي إلى أ،لليب ر رامل التد ا 

ماهارو الئلااف ر  التااد ا  لماى التااد ا المبفار ر امتكلهاالص المعلاارذ  اال التاد ا المبفاار رتلرياد الطااالب
 المبفر رأهميتهه ر مراحا لمماي الئلف ر التد ا المبفر ه هملذج لبع   رامل التد ا المبفر .

ااال أ،اار ذرا الالاالص ال  ااي رالتااد ا المبفاار ما ااي رمراكهااي التاا رت األ،ااارييه ر الملاالرفي  اال رللاا لاا
  . لرهملذج ل رامل التد ا الها،ل ،راا ال،مرفل ار امكتملله   امطالا
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مكاالا يهادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بللمرتارللص الم تماااي المرتبطااي باالادارذ راالااراف  اال 
ه  رتلرياادهو بللمعمرماالص رالمهاالراص التاال ت،االلد لمااى  هااو الراقااال اادارئ ل اادملص الالاالص  الالاالص ال لاااي

 ال لاي رت،هو  ل تطرير هذا الراقال.
المؤ،،الص التر رااي  لر تلرياد الطاالب بلأل،الليب رالتهظامالص اادارياي الم تمااي ل ادملص الالالص ال لااي  ا

ماار العر ااي ه  األدرار  يالتعماملص المهظمي ل دملص الاللص ال لاي  ال كمهررياالم تماي ه ااهو القراهيص ر 
 الم تماي رالراف الرظاال لئا درر مص أدرار  ريق العما  ل مكلا الاللص ال لاي .
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الم،ات دمي  ال تم ااي احتالكالص  ذالتئهرلركاال الم،اللدذ راألكهال الاما المقارر تلرياد الطاالب بللمعمرمالص لاص 
 الاللص ال لاي رتعريف الطالب  بماطمحلص بللتئهرلركال الم،للدذ.
 ر أهماي التئهرلركال الم،للدذ  ل تم اي احتالكلص ذرئ الاللص ال لاي

ااي  ااال ال يلا اااق رالتئياااف ما اال  ااال تحقياااق الترا ا االهمي أدراص رأكهااالذ التئهرلركاا اااي  رمااادئ م،ا رذلاااا لتعليااال الحرفا
ااالذ  ااادال امكها ااارا  أحا ااي. راها اااتقاللاي ذرئ االلقا ااال ا،ا االلدذ  ا اااي الم،ا ااالذ التئهرلركاا اات داملتهل ه ر درر األكها را،ا

 رالمعيهلص  ل مكلا الاللص ال لاي .
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ل تادريب ذرئ الالاالص ال لااي  را،ات داو مهاالراص يهادف المقارر الال تعريااف الطاالب  ادرر الحل،ااب املال  ا
االد  الحل،اااب املااال  ااي ه رتط ياااق مبا ااتعمو رالتافيااار رحاااا الملااافالص رذلاااا ح،اااب هااار  امللقا الحل،اااب  ااال الا
بل،ت داو طريقي  رايا رل اي املالرذ ماص  االا املتمالد لمال حل،اتل المماس لممفاار يص رال،امال لاذرئ امللقاي 

ااتلهاررد   MMPIا تباالر الل ااااي متعاادد األركااه املئتررهاال ال،اامعاي . تاادريب الطااالب لماال   ر بطلريااي ،ا
 يهاه لقالس الذفلا الاررذ ال لم،ي بل،ت داو الحل،ب أآللل. بطلريي رف،مر لقالس الذفلا بل،ت داو الحل،ب  

 اآللل.



رهاي .ا،ت داو  رهلمل ا تبلر الذائرذ العلممي املئتررهل. ا تبلراص امهتبل  امهتقللل ال،معاي رالباريي املئتر 
لتاماو التكلرب ام تراتاي  ل إدملص ا،ت داو امهترهص رالمت يراص الها،ااي المرتبطاي   E-Primeالمكرب 

باه. ا،اات داو بطلرياالص ام تبالراص الها،اااي املئتررهاااي   ال مكاالا الالاالص ال لااي ه تط يااق هظرياالص الااتعمو 
 –الاتعمو  –التافيار  – ال تط ياق بطلريالص مقالياس التاذفر  بل،ت داو الحل،ب املله ا،ت داو الحل،ب املل

 ام تئلر 
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ااي  ااأهو القتاالال رالمرتاارللص المعلااارذ  اال مكاالا الالاالص ال لاا يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب با
التأهيا ه ال رامل التر رااي رالعالكااي ه   -الدمل –التل ات  –الئلف رالتد ا  –ر لاي قتلال الت،ماي 

 امتكلهلص .
    Psych225طريقة برايل    -  24

حتاى امفهااه  لب بللمهالراص األ،ل،اااي حارا الئتلبااي رالقارااذ بالل ط الباالر يهادف هاذا المقاارر إلاى تلريااد الطاال
ااالألدراص  اااف الطاااالب با اااي رتااااحاحهه  تعريا ااه التحريريا ااارااذ ألمللا ااا ت الئايااافه رقا اال بلللا التراااااا تحريريا
االلمفار يص ه  ااي با ااي رالقااارااذ ال لاا االص الئتلبا االري ل  لعمماا االلتطرر التا ااي  راياااا ه تعرياااف با الم،اات دمي  ااال فتلبا

االراص رتعريااف ا ااي ه إتقاالص القاارااذ رالئتلبااي الباالرلذ بل،اات داو ام تاا لطااالب بعمماااي إتقاالص رماارل  رايااا العر اا
ااي ه   ااي ام تدالاا اات دمي  ااال المرحما ااالص الم،ا االو  رمااارل الريلتا ااي ه رتعرياااف الطاااالب ر االما اااطي رالمرفبا الب،ا

هتلج  رايا.  التعرف لمى الر،للا الحدي ي الم،ت دمي  ل قرااذ رفتلبي را 
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رتعماقهاال رقتاال  تعممهاال رائت،ال هلللمهالراص األدالاااي التال تحتاالج  ال يهادف هااذا المقارر إلااى تعرياف الطااالب ب
اايص لقاااا  ااو رحرا،اااه رلتاااالته ر ا االا الك،ا اادد ماااص ألتا اايص لا اال  ا اااقل دقاقا اال رته،ا اادا رتهظاما االل   الااااردركها ركها

اااقايه  اات داو اآلمص المر،ا االه ا،ا االل الحل،اااب املاااللماااى رالئتلبااي  العااا له رماااص أم متها االريص كها ه رأداا التما
ااي رأهماالت ال،اامرا المرتباالريلتااايه رمهاالراص التر  اات داو ااااا غياار الماظاا االص راااماالااص را،ا ااي  هاال فللحرفا طا

أهاارا  المهاالراص  –ه تعريااف الطاالب بفاااااي تهمااي المهاالراص الدقاقااي لاذرا الالاالص ال لااي  األكهالذ راألدراص
 المطمرب تعممهل لذرا الاللص ال لاي ه رالمراحا العمريي المهل،بي لتعمو هذ  المهلراص .
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الر،للا التعماماي المهل،بي لئا  لي مص الاللص ال لااي  ،اراا  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بأهرا 
ااي ر  ا،اات دامهل مااص المرلاااي ار المممر،ااي ار المح،ر،ااي رالهااادف االجفاااااي ا تااالر لااذرا الالاالص ال لاا هتا  را 

تحديد الر،للط التعماماي   -للا التعماماي لهذ  الاللص ح،ب هر  امللقي ردركتهل ر اللاهلرا،ت داو الر،
 .المهل،بي لئا  لي مص الاللص ال لاي
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االص  ااي  هللااه بماال يتهل،ااب مااال فااا  لااي مااص الالا يهاادف هااذا المقاارر إلااى تعريااف الطااالب بماهاارو المااههل رفاااا
 لااي ماص حيااال ام،اس رام،االليب ه رطار  تاااماو الماههل ه رماالدر  هاالا الماههل ر ااق قرالاد رمباالد  ال

 العما مال الاللص ال لاي .

 Psych313لغة االشارة    -   28

ااد  اال لها ااد التااال يكااب مراللتها اال راأل،ااس رالقرالا االرذ رتلري ها ااذا المقااارر إلااى تعرياااف الطاااالب  م ااي االا يهاادف ها
االلرذ هراارلالداص التال يكاب إتبللهال لهاد ا،ات داو ل اي االالرذ رليارب رمميالاص ل اي االالرذ ا،ت داو ل ي 

فمال يهاادف هااذا المقاارر إلاى تهماااي قاادرذ الطااالب لماى ا،اات داو ل ااي االاالرذ رترظااهال  اال تعماااو ذرئ االلقااي 
 االا التاادريب  صذ مااال،امعاي همااص  االا هاادف رلا،ال رهاار إتقالص طااالب م،الر االلقااي ال،امعاي ل ااي االالر 

 لمل  القلمرس العر ل االلرئ . 
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يهادف هااذا المقاارر إلاى إئ،االب الطااالب المهالراص رالمااالهاو األ،ل،اااي المرتبطاي بعمماااي القااالس رالتلاا اته 
ا،ير هتللكهل راملتملد لميهل  ل فتلبي التقلرير  رتعرياه فذلا بلللررت الاللمي لتط يق أ،لليب التل ات رت

ريترقاال أص احقاق الطاالب بعاد امهتهالا ماص درا،اي هاذا المقارر  الها،اي ررتال ال طاط العالكااي رامرلالداي. 
ااهل  اا اااي ر اللاا اااا ات الم تماا ااالليب التلا اااي أ،ا اااا اته رمعر ا ااالس رالتلا اااي القاا اااارئ لعمماا ااالر الهظا اااي ااطا معر ا

يق بع  المقلياس رام تبلراص المهل،بي لئا  لي مص الاللص ال لايه رمعر ي را،ت داملتهله رالقدرذ لمى تط 



المقلياس التل تهل،ب فا  لي ح،ب هر  امللقي ردركتهل ر اللهل رال ر  مص لمماي القالس رالتل ات ه 
 امتكل  التئلممل .  –امكتمللل   –التر رئ    – ئال،افر متر  –رفذلا تلريد الطالب بطر  التل ات الط ل  
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يهدف هذا المقرر إلى إئ،لب الطللب مهلرذ التحدال رالقرااذ  ل مكلا ذرئ الاللص ال لاي بللم ي امهكميليي  
 ل الت اته رفذلا إتقلص قرااذ رفتلبي الماطمحلص رالمالهاو ذاص الامي بمكلا الاللص  حذاص اماطال

اااارللص  اااال مرتا اااي  ا ااي المت ااا اا اااال امكه اا االدر رالمراكا اا اااى الماا ااااال  لما ااايه رامطا ااي امهكميليا اا اااي بللم ا ال لاا
ااي ا ااالاه معر ا ااذا المكا ااال ها ااي  ا االص متهرلا ااالرت ااا اال العمما ااااي رمعهلها بعاااا   يرتااات  ر لمااااطمحلص الها،ا

رالمااالهاو األكه ااي الحدي ااي  ال مكاالا لماو الااهاس رالالالص ال لاااي ر يرتات بعاا  الهظرياالص المااطمحلص 
 .معر ي الماطمحلص الت اااي مص  الا القراماس رالمعلكو  الحدي ي مص  الا تركمي الهارت األكه اي.

  Psych321التوجيه واالرشاد النفسي ألسر ذوي الفئات الخاصة   -  31

ااذا المقااارر إلاااى  االد يهاادف ها اارو امرلا ااه رماها االد رالتركاا ااترالص امرلا ااي رم،ا تعرياااف الطاااالب   ااارامل الرقلاا
امرللد الها،ل رطر  امرللد لئا  لي مص  الاللص ال لاي ه رفاااي تعلماا ام،ار  لرالتركاه الها،ل ر رام 

لالالص مال أطاللهو مص ذرئ الاللص ال لاي ه رليالدذ معر اي الطاالب باللمرائل رالمؤ،،الص التالئ ترلال ذرئ ا
 ال لايه رطر  امحللي رالعالج ر ق  رامل امرللد 

   Psych322برامج تعديل السلوك لذوي الفئات الخاصة  -  32

يهدف هذا المقرر إلاى تعرياف الطاالب بماالهاو  ال ارامل رالاهاالص رام،الليب رطار  تعاديا ال،امرا رالتطارر 
ل ا،اتهد إليهال ماال الترفيال لماى فااااي ا،اات داو التالري ل لماهارو تعاديا ال،امراه األ،اس رامطار الهظرياي التاا

،اراا  ال  هالا ال،امرا الكدياد المرغاربه  -مص األ راد  -أ،لليب تعديا ال،مرا مال العلدييص رغير العلدييص 
ر ق ال رامل الماممي ذاص الهدف رالمتمرص  اأر تدلامه رتعمامه أر  ل تعديا ال،مرا غير المرغرب رذل

 ل .المرتر  مص أكمه ال رهلم 



  Edu323تعليم القراءة والكتابة  والحساب لذوي الفئات الخاصة    -  33 

يهادف هاذا المقارر إلاى تعرياف الطاالب بالاكراااص رالطار  المتبعاي  ال تعمااو ذرئ الالالص ال لااي مهالراص 
ذ رالئتلباي القارااذ رالئتلباي رالهكالاه رفااااي تطارير  ارامل امفاص أص ا،اتالد  هال  ال تهمااي مهالراص الم اي رالقاراا

رمال يارتبط بفاا مههال ماص أهلاطي را،ات داو الطاار  المههكااي  ال تعمااو الالالص ال لااي مبالد  را،اس القاارااذ 
 بتعرياف الطااالب بلأل،االلي -رالئتلباي رالهكاالا ر اق  اارامل متهرلااي رماص ق ااا المت اااايص  ال هااذا المكاالا

الح،لبه رفاااي تطرير  رامل امفص أص رالطر  المتبعي  ل تعماو ذرئ الاللص ال لاي مهلراص الريلتالص ر 
 ا،تالد  هل  ل تهماي مهلراص العد رالعممالص الح،ل اي األ،ل،ايه رمل يرتبط بفا مههل مص أهلطي.

 Psych324دراسة الحالة في مجال الفئات الخاصة    -  34

التعرف لمى ماهرو درا،ي الحللي رالتطرر التلري ل لهل رلمى أهو األ،س العمماي التل تقرو إلل يهدف المقرر  
رماص أهمهال  ر التدريب لماى إكاراااص درا،اي الحللاي رأ،الليب كماال ال الهالص رالمعمرمالصه لميهل درا،ي الحللي 

حاا درا،ااي الحللاي مااال ذرا ر هااو  طاراص رمرا كمااال ال الهالصه رماالدرالمالحظاي بأهرالهال رالمقل مااي بأهرالهاله 
رالتدريب لمى فتلبي تقرير لص حلمص  عمااي تعار  لماى الطاالب رتا،اير هتاللل الحالمص   الاللص ال لايه

 رأهو الكراهب المتعمقي  هل .

 Psych325مناهج البحث وتطبيقاتها في الفئات الخاصة    -  35

لعمماال رالتافيار ال را ال رالااار   يههمال  اال يهادف هاذا المقاارر إلاى تقااداو معمرمالص رمعالرف تتعمااق باللتافير ا
قتلال الاللص ال لايه مرتحل،  اللت التافير العممله رماهرو المههل العممله ر طراص المههل العممال 
 دااي مص ملفمي البحال مرررا، هدف البحال رأهميتهه  رااطلر الهظرئه رالارر  أر أ،المي البحااله رأدراص  

رتا،يرهله رفاااي التر يق الدقيق لممراكال  ل متص البحال رقللمي المراكال. فمل  كمال ال الهلصه رلر  الهتللل  
ه معر اي  ليتهلرا المقرر همالذج لمهالهل البحاال م اا الماههل الراااله رالماههل التكري اله رالماههل اائميهافا

ااافمي االهرذ أر الملا ااي الظا ااال تالف ط اعا االهل ت تماااف با اااذ  المها ااالهل البحاااال ه رفياااف أص ها اات داو مها ااي ا،ا  فاااا
 .الم،تهد ي



االا  اال امفاااص الطللااب ماااص قاارااذ البحااارال رالدرا،االص  ااال مكا ااي التط اقاااي ه بما االراص البح اااي العمماا رمعر ااي المها
فا ذلا  اط ق التافير الهلقد  ل هقد ر،للي لمماي ،راا، فلهص ملك،تير أر دفتررا  .ا تالاه راهتملمه . ر 

  ل مكلا الاللص ال لاي .

 Psych326جودة الحياة في مجال الفئات الخاصة وأسرهم    -  36
تطرر الماطمحلص تمفيص هؤما األ راد مص كردذ الحالذ ر ق مل ت،مت به قدراتهو ه  يهدف درا،ي المقرر الل

الها،ال رامكتماللل  ه طار   مص مالهاو لير مق رلي الل مالهاو مق رلاي رذاص كاردذ لللااي بمال احقاق الترا اق
ه رالتلاريعلص رالقاراهيص التال  ه معاليير الكاردذ  ال مكالا الالالص ال لااي  Quality ofتح،ايص كاردذ الحاالذ 

 طر  تح،يص كردذ الحالذ مال الاللص ال لاي رأ،رهو .ت،ص لحملاي هؤما األطالا ه 
 Psych327أنماط التعلم والتفكير لذوي الفئات الخاصة وأسرهم    -  37

 –هماط الاتعمو ال،امعل  –تعريف الطالب  هرلاي أهملت التعمو لذرا الاللص ال لاي م ا همط الاتعمو الباارئ 
مل أهمالت الاتعمو رال طاط رال اارا –الاارر  الاردااي رأهمالت الااتعمو لاذرا الالالص ال لااي  -هماط الاتعمو الحرفال  

تعرياف الطاالب بطار  التافيار لاذرا الالالص ال لااي  رأ،ارهو  –التدري ااي لئاا  لاي ماص ذرا الالالص ال لااي 
 رطر  حا الملفالص . الكراهب الا،يرلركاي رأهملت التعمو رالتافير لذرا الاللص ال لاي .

  Psych411سيكولوجية الشخصية ألسر ذوي الفئات الخاصة   -  38
 لمو هاس الل ااي.الهظريلص رالمدارس الافريي  ل مكلا يتعرف  الطللب لمى    -
يتعرف لمى األ،س امكتمللاي رال،ملص الل ااي ر اللت الل ااي لدئ الاللص ال لاي ه ر،ملص   - 

الل اهي لذرئ الاللص ال لاي ر،ملص ل ااي الرالديص رالمحاايص يهو ه تعريف الطالب ب،ملص ل ااي  
كلا الاللص ال لاي ه تا،ير هظريلص الل ااي لذرئ الاللص ال لاي ه هملذج رل االص مص العلمميص  ل م 

 ذرئ الاللص ال لاي .
 Psych412اخالقيات المهنة في مجال الفئات الخاصة    -  39

يهادف هاذا المقارر الاال تعرياف الطاالب بللمي اال  ام القال لمههاي ا االلل الالاالص ال لااي ه ،اراا ال لاااي 
االص ال ااال بأ القاا االص اداد رترليا االرير ه ا القاا ااي التقا االص التط ياااق رالتااااحات رفتلبا قاااالس  رالتلااا ات ه ا القاا

ااد  االا ه تلريا ااذا المكا االمميص  ااال ها ااي رالعا االص ال لاا االلل الالا االلت ا اا االراص ه ،اااملص ر اا االياس رام تبا المقا
ي لعمو الهاس ه الطالب بللمعليير ام القاي التل رتعتهل الكمعالص رالمؤ،،لص الها،اي م ا الكمعاي األمريفا



المؤ،،ااي العر اااي لممقاالياس رام تباالراص الها،اااي . ا القااالص المههااي مااص حيااال ال،ااريي رامملهااي رالاااد  ماااال 
 الاللص ال لاي را،رهو ه ا القالص مدذ رهرلاي ال رامل المقدمي . ا القالص امحللي رالمتلبعي .

  Psych413هااتجاهات المجتمع نحو الفئات الخاصة وأسرهم وطرق تعديل  -40
بلمتكلهلص الم تماي لممكتمال هحر الالالص ال لااي ه ليالدذ الارلل رال قل اي  الطالبالمقرر إلى تعريف   يهدف

تعريف الطالب بقتاي امتكلهلص رتئريههل راهرالهال   –ام،ريي رالمدر،اي رالمكتمعاي بمكلا الاللص ال لاي 
 رطر  قال،هل ه رطر  ت ير امتكلهلص .

 Psych414االحصاء النفسي وتطبيقاته في مجال الفئات الخاصة   -  41
تط ياق البحارال المهماي  ال لماو الاهاس ااحااللله  ا،اتاعلب الماالهاو األ،ل،ااي رالهظريالص يهادف المقارر   

 رالعممالص ااحاللاي المهل،بي  ل مكلا لمو الهاس ااحاللل.  العمماي الحدي ي
كلهلص الحدي ي  ل  التطرراص العمماي رامتحدد اماهرو رتلريك ااحالا  ل لمو الهاس رطر  كمال ال الهلصه  

احدد مقلياس الهللي المرفليي الر،اط رالمتر،ط رالمهراا ه يهدف الل تعرياف  ااحاللل ه مكلا لمو الهاس
 طر  كمال ال الهلصر   تلريك امحالار  ماهرو امحالاالطالب ب
التئاارارئ ه المتامال التئاارارئ ه المادرج ر  التئاارار المتكماال الهاالبطر  التئارار المتكمااال الااللدالتئاارارئ ر الترلياال 

........ ا،تاعلب المالهاو األ،ل،اي  المهراار   الر،اطر   المتر،طر  الهللي المرفليي  التئرارئ رمقلياسالمهحهى  ر 
االدر  -رالهظرياالص   اال مكاالا لمااو الااهاس ااحاااللل  تا،ااير فاااااه تحااايا المعمرماالص ااحاااللاي مااص ماا

،ابي مااص مكالا لماو الااهاس ااحااللل  ال مكاالا البحارال الها،اااي تط ياق المعاالرف رالمهالراص المفت  -هظرياي
 رتط اقلتهل  ل مكلا الاللص ال لاي .

 
 Psych415مشاهدة وخبرات مبكرة في مجال الفئات الخاصة   -  42

ماص  ال لااي  الالالصالعماا المبللار ماال ذرئ  إئ،لب الطاالب المهالراص األ،ل،ااي  اليهدف هذا المقرر إلى 
راعت ر هذا ه   رمؤ،،لص رمرائل رللاي الاللص ال لاي   ل فا مص معلهدحتئلا المبللر  الا المللهدذ رام

 ل ههلاي هذا المقرر أص   الطالبريترقال مص ه مص مقرراص أئلداماي   الطالبلمل در،ه   مللهدذ لممايالمقرر  
رتقيااو امحتالكالص  تلا اترالتعرف لمل طار    يتمقرههلالتل  ال لاي رال دملص الاللصيتعرف لمى راقال 



امحتالكلص رتهايذهل رتط اقهل  التر راي ال لاي لمتالميذ ررتال ال طط التر راي رالتعماماي الارداي لتم اي هذ 
 .األئلداماي  الاااي  التر راي ل المراقف 

    Psych421البرامج والخطط في مجال الفئات الخاصة  -  43

بماهارو لمميتاال الرللااي ر التأهياا ه فمال يهادف إلاى ترتاات أهماااي  تعرياف الطاالبيهادف هاذا المقارر إلاى 
ال رامل التأهيماي  ل مكلا الاللص ال لاي مص الهراحل الها،اي رامكتمللاي رال قل ااي رالرظااااي رال،ال،ااي ه 

االلل  اامرا را اا ااديا ال،ا االلل تعا االلل التأهياااا را اا اال أ اا اارو  ها االألدرار التااال اقا العاااالج رتعرياااف الطاااالب با
ذرئ الالالص ال لاااي ه   رللااي رتأهيااا  الارظااله ماال الترفياال لماى امتكلهاالص العللمااي الحدي ااي  ال مكاالا

 رفااااي  هللهاال لرمفرهلتهاا الاردااي رالكمللااي ال طاط رال ااراملبماهارو  الطااالبيهادف هاذا المقاارر إلاى تعرياف 
ه تعريف الطالب  بااي  لاي  الارداي رالكمللاي  رال راملال طط  لميهل   تقروبلأل،س التل   الطالبرتلريد  

ال طاط تحديد أهاو األ،اس الهظرياي التال اقارو لميهال تااماو مهظرماي ه ال طي الارداي  العما رألتلا  اريقب
هطااق الاتاطرابلص  -الترحاد -العقماااي -ال،امعاي -ذرا االلقااي البااريي لاي لماال حادذ م اا )لئاا  رال ارامل 

ااي ر  ئااالوالر  ااتعمو -الاااارصرالم ا ااعربلص الا ااي  ..... اا االلت العلما االص رالتعااارف لماال ال اا االبقلمالا اال ال،ا ي ه فما
يهادف هاذا المقارر إلااى تعرياف الطاالب بلأل،اس العمماااي التال تقارو لميهال  طااط التعمااو الاردااي ماال الترفياال 

ااار لماى ماهارو تماا ال طااط رم رراتهاله فمال ا،ااعى هاذا المقارر إلااى إلطالا الطاالب  مااااي هظرياي لاص لهل
رمحتراالص  طااط التعمااو الارداااي رالكمللااي ر طااراص إلادادهل رمحتراهاال راألدراص الم،ات دمي  اال تهاياذ هااذ  

 ال طط الارداي أر الكمللاي .

   Psych422الدمج الشامل لذوي الفئات الخاصة   -  44

بعاا   لاالص  ذرا امحتالكاالص  رللاااي رتأهياااالتعريااف بلأل،ااس التاال تقاارو لميهاال يهادف هااذا المقاارر الاال  
الم تماااي رمتطمبلتااه  رأهرالااهماهاارو الاادمل تعرياف الطااالب ب ال لااي  اال الماادارس العلداااي رذلااا مااص  ااالا 

اادملرملاافالته رالتعااارف   اارامل  ااو  الا ااتعمو ر رهاالمل المعما ااا  اارامل غااارف المااالدر الا اادارس العلداااي م ا  اال الما
لقلاالم،تللر رمعمو الظا ر المتكرا ر رهلمل المعمو  ماص  الترا لمى اايكل الص رال،م الص  ال فاا  رهالمل ا 

الدمل     ل تكلرب الدرا العللاي رامقمامايرفذلا الدمل مل  يص الراقال رالمأمرا مص  الا تقياو   ه  رامل الدمل
. 



 Psych423  التوظيف في مجال الفئات الخاصة  -  45
ئا  لي مص  للص ذرئ امحتالكلص ال لاي ه يهدف هذا المقرر الل تعريف الطالب بمكلمص ،ر  العما ل 

رمكلمص الترظيف  ل مؤ،،لص ركمعالص رمرائل تهتو  رللاي هذ  الاللص ه رال اللت رال،ملص الراكب  
ترا رهل  ل أ اللل الاللص ال لاي ه رالمهلراص المههاي رالل ااي المطمرب ائ،ل هل لمطالب هحر مكلمص 

اال يهااادف ا ااي ه فما االص ال لاا اابي ترظياااف الالا االلف المهل،ا ااي  ااال الرظا االص ال لاا اايص الطاااالب ذرئ الالا لااال تمفا
 رالماللمي لهر  رط اعي ملفالتهو . 

 Psych424مهارات السلوك التكيفي للفئات الخاصة وأسرهم    -  46
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بلل،مرا التئاال مص حيال الماهرو  رأبعلد ال،مرا التئاال ه رااطلر 

لم،امرا التئااال, رفااااي تا،اير هتااللل مقالياس ال،امرا التئااال رفااااي تااحاحهل رام،ااتالدذ الهظارئ المحادد 
تاالريك  –مههال  اال  هالا  اارامل تعااديا ال،امرا ررتااال ال طااي التأهيمااي المهل،اابي. رمحاادداص ال،امرا التئاااال 

تمللااي رالترا اق الل ااال اقتبالس الماهارو ماص العمارو ال يرلركااي الال العماارو الها،ااي رالتر رااي ه الئاالاذ امك
 رامكتمللل رالها،ل أل،ر ذرئ الاللص ال لاي .

 Psych425تدريب ميداني ومشروع تخرج في الفئات الخاصة    -  47
يهادف هااذا المقارر إلااى دماال ر تادريب الطااالب تاادريبل، مياداهال،  اال مكالا الالاالص ال لاااي ماص  ااالا  تط يااق 

حلمص مرتاي  عماي  ل مؤ،،لص رمرائل ركمعالص تهتو  رللاي    ذللهدرم   ميداهلالراقال   ل ال  الدرا،ي الهظريي
هذ  الاللص ه تدري هو لمل فاااي ادارذ الكم،لص را،ت داو المراد رامدراص  ل تدريب الحلمص ه رمعليهي ال يلي  

المهل،اابي  الر،اللا التعماماايرتادريب الطااالب لمال فااااي  ملالهدذ ا،ات داو , الايليقااي التال ياتو  يهال التادريب 
دارذراملتلاو التلو  كدرا الليلراص الميداهاي رام،تالدذ مص تركيهلص الملرف رمعمو غر ي المالدر  , المدر،ي  را 

راص يتعرف الطالب لمى فاااي التعلما مال األل لت ذرا الاللص ال لاي ركهل لركهه رالتعرف لمى ال رامل  
تط اقلص لمماي  ل مكلا تدريب األلا لت ذرئ الالالص  الم،ت دمي  ل الميداصه ه فمل الما التدريب أاتل، 

االص  ال لاااي  ررؤاااي المقاالياس رام تباالراص رفاااااي فتلبااي التقريااار رذلااا مااص  ااالا رحمااي لمماااي للياالرذ مؤ،،ا
تادريب الطاالب لمال فااااي فتلباي التقالرير رالتعلماا ماال ذرا الالالص ال لاااي  –رمرائال ذرا الالالص ال لااي 

 لممال  .


