
 ماجستير التربية الخاصة في صعوبات التعلم

 
 ماجستري الرتبية اخلاصة يف صعوبات التعلم درجةمسمى البرنامج ودرجته :

 بالدمام. الرتبيةالكلية : كلية 

 احلرم اجلامعي : الدمام

 الرتبية اخلاصة.قسم القسم : 
 األديب والرتبوي تتبع:

 املستوى الدراسي: الدراسات العليا

 ماجستري :الدرجة العلميه 

 مستويات(. 4سنتني دراسيتني ) :سنوات الدراسة

 42  :الساعات املعتمدة

 مقررات دراسية، وخربة عملية مزامنة هلذه املقررات. :نظام البرنامج

 : الوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج
 للمشروع البحثيوحدات  3  +  39

  



 الخطة الدراسية وتوصيف المقررات : 
سوف تتم دراسة المقررات على مدار عامين دراسيين بواقع أربعة مستويات دراسية عدا الفصل التكميلي مقسمة على 

 النحو التالي:

 :أوالً: الفصل التكميلي 

المستوى 

 الدراسي
 اسم المقرر

رقم 

 المقرر
 مجموع عملي نظري رمز المقرر

 التكميلي

 LEDI 3 _ 3صعب  501 مدخل إلى صعوبات التعلم

 LEDI 3 _ 3صعب  502 صعوبات التعلم النمائية

 LEDI 3 _ 3صعب  503 صعوبات التعلم األكاديمية

تعديل السلوك لذوي االحتياجات 

 الخاصة
 SPED 3 _ 3خاص  504

 :ثانيًا: المستويات الدراسية األربعة 

 السنة
المستوى 

 الدراسي
 اسم المقرر

رقم 

 المقرر
 مجموع عملي نظري رمز المقرر

 األولى

 األول

 وحدة دراسية  إجبارية 12

علم النفس العصبي لذوي 

 صعوبات التعلم
 LEDI 2 1 3صعب  551

االضطرابات المصاحبة 

 لصعوبات التعلم
 LEDI 2 1 3صعب  552

دراسات وأبحاث في مجال 

 صعوبات التعلم
 LEDI 3 _ 3صعب  553

تكنولوجيا التعليم في 

 التربية الخاصة
 TECH 3 _ 3تقن  554

 الثاني

 وحدة دراسية  إجبارية 12

أساليب قياس وتشخيص 

 ذوي صعوبات التعلم
 LEDI 2 1 3صعب  555

 EDU 3 _ 3ترب  556 مناهج البحث في التربية



 PSY 3 _ 3نفس  557 اإلحصاء التربوي 

  
تصميم برامج عالجية 

 لذوي صعوبات التعلم
 LEDI 2 1 3صعب  558

 الثانية

 الثالث

 وحدة دراسية  إجبارية 6

تعليم ذوي صعوبات التعلم 

 في المدرسة العادية
 LEDI 3 _ 3صعب  561

أساليب التدريس لذوي 

 صعوبات التعلم 
 CUR 2 1 3نهج  562

 وحدات دراسية  اختيارية من بين المقررات التالية 6مقررين بواقع 

قضايا معاصرة في 

 صعوبات التعلم
 SPED 3 _ 3خاص  563

 الموهوبون

 ذوو صعوبات التعلم 
 LEDI 3 _ 3صعب  564

الصحة النفسية لذوي 

 صعوبات التعلم
 LEDI 3 _ 3صعب  565

نظريات التعلم وتطبيقاتها 

 في مجال صعوبات التعلم
 LEDI 3 _ 3صعب  566

 الرابع

 وحدات دراسية  إجبارية 6

 LEDI 2 1 3صعب  567 مشروع بحثي

 LEDI _ 3 3صعب  568 تدريب ميداني

 42 المجموع

 (  من بين المقررات الخمسة االختيارية .  6على الطالب اختيار مقررين )وحدات دراسية 

 
 


