
املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

-4مقدمة في التربية الخاصةخاص100-2مقدمة في اإلحصاءاحص2140مبادىء الرياضياتريض130

-2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101-2المهارات الكتابيةعرب3140مهارات الحاسبتقن140

-2أصول التربية اإلسالميةترب102-3مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج2140مهارات االتصالعلم140

-3-1-علم نفس النمو نفس111-1(2)الصحة واللياقة صحه8150(1)اللغة االنجليزية نجم140

-3مقدمة في تأهيل المعوقينخاص180س-/نجم8140(2)اللغة االنجليزيةنجم150

-2الوسائل السمعية للتربية الخاصةوسل228

-3مقدمة في التعلم والتعليمنهج334
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املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

خاص266-3تعديل وبناء السلوكخاص2201المهارات اللغويةعرب101
االضطرابات السلوكية والتوحد في 

ضوء النظريات
3

س      -/خاص268

س-/خاص275  

خاص151
التقييم والتشخيص في التربية 

الخاصة
3إدارة وضبط السلوكخاص306-3اضطرابات النطق والكالمخاص4202

س      -/خاص268

س-/خاص275 

نهج3251االعاقة البدنيةخاص160
تطبيقات تقنية المعلومات واالتصال 

في التعلم والتعليم
-3مناهج غير العاديين واسس بنائهاخاص2-371

خاص170
االضطرابات السلوكية لدى االطفال 

غير العاديين
خاص385-3مدخل الى التخلف العقليخاص3253

تربية غير العاديين في المدارس 

العادية
3-

خاص2268علم النفس التربوينفس222
مدخل الى االضطرابات السلوكية 

واالنفعالية
خاص416س-/خاص3100

استراتيجيات التدريس والتعلم في 

مجال االضطرابات السلوكية 
2

س      -/خاص268

س-/خاص275

خاص417س-/خاص3100مدخل الى اضطرابات التوحدخاص2275دمج التقنية في بيئة التعلموسل242
استراتيجيات التدريس والتعلم في 

(1)مجال التوحد
2

س      -/خاص268

س-/خاص275  

1716

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

ساعات: سع

اجملموع

-

-

-

3: اإلصدار 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل138: ساعات اخلطة 

-

-

الثالثالثاني األول

المتطلب

 الرتبية اخلاصةSPLC: التخصص الرتبية اخلاصة:  اخلطة الدراسية لقسم 

البكالوريوس:الدرجة  االضطرابات السلوكية والتوحد: املسار 

جبارية 
إ

(1
)

-

-

مستوى: مس

السادس

جبارية 
إ

(1
)

اجملموع

-

اجملموع16

معدل:مع 

اجملموع

اجملموعاجملموع

اخلامسالرابع

المتطلب

رئيسي: نوع اخلطة

-

متزامن: م

-

15

الرتبية: كلية 

سابق:س



املستوى

اجملموعة

المتطلبساسم المقرررمز المقررساسم المقرررمز المقرر

خاص356
دراسة حالة في مجال االضطرابات 

السلوكية والتوحد
خاص3480

التدريب الميداني في مجال 

االضطرابات السلوكية والتوحد
12-

3العمل مع اسر غير العاديينخاص390

خاص411
االدارة واالشراف في التربية 

الخاصة
2

خاص418
استراتيجيات التدريس والتعلم في 

مجال االضطرابات السلوكية 
2

خاص419
استراتيجيات التدريس والتعلم في 

(2)مجال التوحد
2

خاص440
القضايا المعاصره في التربية 

الخاصه
3

2مناهج البحث في علم النفسنفس461

12

جامعة امللك سعود

عمادة القبول والتسجيل

الثامن

138: ساعات اخلطة  البكالوريوس:الدرجة االضطرابات السلوكية والتوحد: املسار 

-

-

-
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 الرتبية اخلاصةSPLC: التخصص 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل

مستوى: مس ساعات: سعمعدل:مع 

3: اإلصدار  الرتبية اخلاصة:  اخلطة الدراسية لقسم الرتبية: كلية 

-

-

-

رئيسي: نوع اخلطة

السابع

المتطلب

-

جبارية 
إ

(1
)

متزامن: م سابق:س

اجملموعاجملموع



المتطلبساسم المقرررمز المقررالمتطلبساسم المقرررمز المقرر

-2دراسات في السيرة النبويةسلم100-2مباديء تربية غير العاديينخاص101

-2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103-2المدخل الى التربية الفنيةترف109

-2النظام السياسي اإلسالميسلم104-2تطبيقات في البحث التربوينفس114

-2حقوق اإلنسانسلم105-2الصحة النفسيةنفس171

-2الفقه الطبيسلم106-2التربية الصحية المدرسيةترض300

-2اخالقيات المهنةسلم107-2االدارة التربوية واالشراف التربويادت360

-2قضايا معاصرةسلم108-2اسس التوجية واالرشادنفس371

-2المرأة ودورها التنمويسلم14109

18

عمادة القبول والتسجيل

جامعة امللك سعود

مستوى: مس ساعات: سع

(ساعة4) 1اختيارية: اجملموعة 

اجملموع

متطلبات الكلية: الفئة 

متزامن: ممعدل:مع سابق:س

اجملموع

متطلبات اجلامعة: الفئة 

( ساعات6 )1اختيارية : اجملموعة 

3: اإلصدار رئيسي: نوع اخلطة الرتبية اخلاصةSPLC: التخصص الرتبية اخلاصة:  اخلطة الدراسية لقسم الرتبية: كلية 

الطالب والطالبات:  اخلطة تشمل138: ساعات اخلطة البكالوريوس:الدرجة االضطرابات السلوكية والتوحد: املسار 


