
 

 

 
 
 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

  سالم صبار مالك نصيف الجوعاني االسم
 Sasss182@yahoo.com البريد االلكتروني

  الخاصةالتربية  اسم المادة
 الرابعةالمرحلة الفصل الدراسي األول/  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

جات الخاصة وماهي التربية الخاصة ومن هم فئات معرفة الطالب بمفهوم االطفال ذوي االحتيا
 مج العالجية لهم نااالحتياجات الخاصة ووضع البر 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

ن , االعاقة العقلية , االعاقة السمعية , االعاقة البصرية , ية الخاصة , الموهوبين والمتفوقيمفهوم الترب
غة , االضطرابات االنفعالية والسلوكية , صعوبات التعلم , االعاقة الجسدية , اضطرابات الكالم والل

 , برامج التدخل المبكر والبرامج الوقائية والعالجية لفئات التربية الخاصةالتوحد 
 الكتب المنهجية

 
 ال يوجد 

 
 المصادر الخارجية

 

عمان االردن , ليف الدكتور جمال الخطيب والدكتورة منى الحديدي , أمدخل الى التربية الخاصة , ت
0202 

ليف الدكتور مصطفى نوري القمش, والدكتور خليل أسيكولوجية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة , ت
 0202عبد الرحمن , عمان االردن , 

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع االمتحانات اليومية المختبر االول  الفصل الدراسي

32  02  02 
 

 ةمعلومات اضافي
 

 

 
 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 العلوم التربوية والنفسية القســم :
 الرابعةالمرحلة :

 سالم صبار مالك نصيف المحاضر الثالثي :اسم 
 مدرس مساعداللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 العلوم التربوية والنفسية مكان العمل  :
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 جدول الدروس االسبوعي

بوع
الس

ا
 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   تعريف التربية الخاصة وفكرة مبسطه عن تاريخها   0
   الموهبة والتفوق   0
   االعاقة العقلية   3
   االعاقة السمعية   2
   االعاقة البصرية  5
   والجسمية االعاقة الحركية  0
   امتحان الشهر االول   7
   التوحد   8
   اضطرابات الكالم واللغة   9

   االضطرابات االنفعالية والسلوكية   02
   صعوبات التعلم   00
   البرامج الوقائية والعالجية لفئات التربية الخاصة  00
   برامج التدخل المبكر   03
   امتحان الشهر الثاني   02
   مراجعة شاملة للمادة  05
00     

 عطلة نصف السنة
 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 االنبار الجامعة :
 سانية التربية للعلوم االنالكلية :

 العلوم التربوية والنفسية اسم القســم :
 الثالثةالمرحلة :

  سالم صبار مالك نصيفاسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 التربية للعلوم االنسانية مكان العمل  :


