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يجب اجتیاز 48 ساعة بنجاح

"دبلوم القیاس والتشخیص الضطرابات التوحد"
خطة القیاس والتشخیص الضرابات التوحد2017

           متطلب جامعة اجباري
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
021703261 ادوات القیاس

والتشخیص
الضطرابات التوحد

3 021703221 اعداد االختبارات
والمقايیس وبنائھا

-

021703271 اعاقات النمو الشامله 3 021703131 علم نفس النم -
021703221 اعداد االختبارات

والمقايیس وبنائھا
3 021703121 القیاس والتشخیص -

021701111 االحصاء في التربیة 3 -
021703141 التأھیل المھني

وخدمات االنتقال
3 -

021703112 التدخل المبكر لذوي
اضطرابات التوحد

3 -

021703121 القیاس والتشخیص 3 021701111 االحصاء في التربیة -
021703182 المشكالت النفسیة

والسلوكیة لدى
االطفال

3 021703131 علم نفس النم -

021703291 تدريب المیداني 3 -
021703151 تعديل السلوك الصفي 3 -
021703181 تنمیة مھارات التفكیر 3 021700112 علم النفس التربوي -
021703113 سمات التوحد 3 021703111 مقدمة في اضطرابات

التوحد
-

021703262 عالج التوحد 3 021703111 مقدمة في اضطرابات
التوحد

-

021703131 علم نفس النمو 3 -
021701112 مدخل الى التربیة

الخاصة
3 -

021703111 مقدمة في اضطرابات 3 021701112 مدخل الى التربیة -
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يجب اجتیاز 6 ساعة بنجاح

يجب اجتیاز 3 ساعة بنجاح

يجب اجتیاز 6 ساعة بنجاح

يجب اجتیاز 12 ساعة بنجاح

التوحد الخاصة

           مواد مساندة
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
021700112 علم النفس التربوي 3 -
021700111 مدخل الى التربیة 3 -

           استدراكي (99) خارج الخطة
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
30152098 فحص مستوى اللغة

االنجلیزية
0 -

20901095 فحص مستوى اللغة
العربیة

0 -

20804097 فحص مستوى مھارات
الحاسوب

3 -

           متطلبات البرنامج
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
020000141 الصحة والسالمة والبیئة

المھنیة
2 -

020000231 ريادة االعمال 2 -
020000122 مھارات التواصل باللغة

االنجلیزية
2 -

           متطلبات الجامعة
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
020000131 التربیة الوطنیة 2 -
020000121 الثقافة االسالمیة 3 -
020000181 العلوم العسكرية 1 -
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يجب اجتیاز 9 ساعة بنجاح

020000111 المواطنة االيجابیة
ومھارات الحیاة

3 -

020000101 .مھارات لغوية /انجلیزي 3 -

           متطلب استدراكي
رقم

المادة
اسم المادة س.م رقم

المتطلب
المتطلبات وصف

المادة
020000992 اللغة االنجلیزية 3 -
020000991 اللغة العربیة 3 -
020009993 مھارات الحاسوب 3 -


