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 1. اسم المادة            استراتيجيات التدريس في التربية الخاصة

 2. رقم المادة 0305080

 (ة،عمميةالمعتمدة )نظريالساعات  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج االرشاد والتربية الخاصة 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم االرشاد والتربية الخاصة 

 10. مستوى المادة  ماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / الدراسيةمخطط المادة تاريخ استحداث  2015-2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد

 مدرسو المادة.71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ibrahimz@ju.edu.jo :، البريد االلكترونياالحد 4-2، الساعات المكتبية:42422رقم الهاتف: 

 
 

 وصف المادة .71

تتناال هذهاالمذدة االيفذتباٌتاالذجلاااتادتٌيٌلفذدةتااياٌ ذلااًذدةتاجٌاااذدةالفااااذدةنتاٌاالفذ دةتلاااتلفذدةتاج ٌاااذدة تبل اااذ
إثادءذ  الئ اذذدة حت ىذدةتبلٌ اًاذ ذدةتط ٌا دألالاٌاذةلتياٌ اذذجلةتياٌ ذدة اتصذ عذدةتاكٌزذعلىذدة جلييء

دةتبلٌمذدة بالًذ دةال كًذطج الذةكاهذإعل،اااذ دةت ي الفذدةبلة ٌااذدةحيٌثااذجلةنااجاذةتبايٌهذدة ناله اذذ داتاتٌيٌلف
 دألاالةٌ،اذ دتتيلهالفاذ دةتيااٌبلفذدة تبل اا ذ اعذ نل،يااذ  ااباذةنتالئ ذدةياداالفذدةبل ٌااذلدفذدةبال،ااذعلااىذ
 دة ات ٌٌنذدةباجًذ دةي ةً ذ
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 دافـــااله
ذ ففذداتادتٌيٌلفذتياٌ ذل يذدةحليلفذدةالفاذ-1
ذذتحلٌهذحليلفذل يذدةحليلفذدةالفاذ داتادتٌيٌلفذتياٌا مذ-2
ذتك ٌنذدة تلهٌمذدتالاٌاذلًذتبلٌمذل يذدةحليلفذدةالفاذ-3
ذدكال،ذدةطلجاذ  لادفذتط ٌاذدة ن لجذدةالصذذ-4
ذدةالفادكال،ذدةطلجاذ  لادفذتياٌ ذل يذدةحليلفذذ-5
ذ اديباذدتي،ذل ذدةفلاذجتياٌ ذل يذدةحليلفذدةالفاذ-6
ذ

 المخرجات النهائٌة
 مخرجات التعلم

 :مهارات اكادٌمٌة ) المعرفة والفهم( -1

 جحليلفذل يذدةحليلفذدةالفاذ داتادتٌيٌلفذتياٌا مذداتٌبل،ذدة تلهٌمذدألالاٌاذدةالفا 

 ذذ ففذداتادتٌيٌلفذتياٌ ذل يذدةحليلفذدةالفا

 ذدة تلهٌمذدتالاٌاذلًذتبلٌمذل يذدةحليلفذدةالفاذتك ٌن
 
 مهارات ادراكٌة تحلٌلٌة: -2

 ذ استراتيجيات التدريس في التربية الخاصة دة  لاناذجٌن

 ذتحلٌهذحليلفذل يذدةحليلفذدةالفاذ داتادتٌيٌلفذتياٌا م
ذ
 مهارات خاصة بالموضوع: -3

 ذدكال،ذذ  لادفذتط ٌاذدة ن لجذدةالصذ

 تياٌ ذل يذدةحليلفذدةالفادكال،ذ  لادفذ 
 
ذ
 
ذ

 :مهارات انتقالٌة تحوٌلٌة -4

 ذ  لادفذتياٌ ذل يذدةحليلفذدةالفا ذذزٌليفذ،يافذدةطلة،ذعلىذديادءذيادالفذح ه

  ذزٌليفذ،يافذدةطلة،ذعلىذداتايدمذداتادتٌيٌلفذدةتبلٌمذدةتايٌاذ تط ٌاذداتادتٌيٌلفذة ٌل ذ ات ىذدةت يم

 
 

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

الوحدة االولى: تعلٌم  األول    المراجـــع
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Journals 

International journal 

of special education 

Exceptional children 

Council for 

exceptional children  

Teaching Exceptional 

children  

( 2115الزريقات، ابراهيم )

 ذوي الحاجات الخاصة
دةتئلفذدة ات يلاذاذ
دةتبلٌمذدةتبلهاذ بلمذ

 دةتاجٌاذدةالفاذ

الوحدة الثانٌة:  الثاني   
استراتٌجٌات ادارة 
 الصف

دةتنتٌمذ دةتاطٌطاذذ
ديدافذدةجٌئاذدة ليٌااذ
تف ٌمذدةتبلٌمذدةتايياذ
تنتٌمذ تاطٌطذدةتبلٌماذ
دةيي ةهاذدةتاطٌطذ
دةتبلٌ ًاذتنتٌمذ
 داتب لهذدتي دفذ
 دةتبلٌ ٌا

 

الوحدة الثالثة:  الثالث   
استراتٌجٌات ادارة 
 الصف

داتادتٌيٌلفذتغٌٌاذذ
دةال كاذعنلفاذ
دتيدامذدةنليحهاذدةت ٌٌمذ
دةال كًذدة تٌتًاذ
داتادتٌيٌلفذزٌليفذ
دةال كاذداتادتٌيٌلفذ
اتضذدةال كاذاطاذ
 دةتياهذدةال كٌاذ
 

 

ة: رابعالوحدة ال الرابع   
استراتٌجٌات تطوٌر 
 المنهاج وتصمٌم
 البرنامج
دةت ي لفذدةائٌاٌهاذ
دةتبلٌمذدة اتنيذدةىذ
دة بلٌٌااذت ي لفذ
دةجانل  اذدتاللذدة ادااذ
تطجٌ لفذتط ٌاذدة ن لجذ
  عذدة نله ذدة اتلتا

 واختيار المنهج
المكان والتجهيزات، 

 الجدولة، البيئة التعميمية
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طرائق التدريس في التربية 
 الخاصة، عمان، دار وائل

 

: خامسةالوحدة ال الخامس   
 التعلٌم الفّعال
  لاالفذدةتياٌ ذ
دةتبلهاذتكٌفذدةففاذ
 دعتجلادفذع لٌا

 
سة: سادالوحدة ال السادس   

 استراتٌجٌات التعاون
ن للجذ   لادفذ

دتاتيلامذ دةتبل ناذ
دةتبل نذ عذدةطلجااذ
دةتبل نذ عذدتاااذ
دةتبل نذ عذدة بلمذ

  دةبليياذت ٌٌمذدةتبل ن
الوحدة السابعة: التقٌٌم  السابع   

 غٌر الرسمً
 حكٌهذدتاتجلادفذ

دة ايعاذدة ٌل ذدة اتنيذ
دةىذدة ن لجاذت ٌٌمذ
  دةايالفذدة  ث ا
الوحدة الثامنة: 
 االدوات التعلٌمٌة

داتٌلاذدتي دفذ
دةتبلٌ ٌااذتكٌفذ
دتي دفاذتط ٌاذ

 دتي دف
امتحان 
منتصف 
 الفصل

  الثامن  

 التاسع   
 
 
 
 
 

 العاشر

الوحدة التاسعة: 
 الدائرة التعلٌمٌة

دةباضاذدةتاطٌطاذ
 دةت ٌٌماذتاطٌطذدةيا 
 

الوحدة العاشرة: تعلٌم 
محتوى ال  

دةتبلٌمذدة جليااذدةتبلٌمذ
دة ت دزناذ ن  ذدة حيمذ
اذ ن  ذدة حت ىذ
 دة نتاي
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الوحدة الحادي عشر:  الحادي عشر   

االستراتٌجٌات 
  المعرفٌة

دتاتادتٌيٌلفذ
دة بالٌااذ لذ ادءذ
دة بالااذتبيٌهذدةال كذ

دةتياٌ ذدة بالًاذ
دة تجليهاذن  لجذدةتبلمذ
دتاتادتٌيًاذ
 داتادتٌيٌاذتنتٌمذدةلدف

 
 
 
 
 
 
 
 

االمتحان 
الثاني تقديم 

 عروض

 
 
 
 
 
 
 

الوحدة الثانٌة عشرة:  عشر ثانيال 
 مهارات الدراسة
دن دعذ  لادفذدةياداااذ
ت ٌٌمذ  لادفذدةياداااذ
تبلٌمذ  لادفذدةيادااذ
 ةل يذدةحليلفذدةالفا
 
الوحدة الثالثة عشر: 
استراٌتٌجات التعلٌم 
 المستنده الى الرفاق
دة  لادفذدتيت لعٌااذ
تبلٌمذدةاللقاذدةتبلٌمذ
 دةتبل نً

 
 

 
 
 
 

االمتحان 
الثاني تقديم 

 عروض

الوحدة الرابعة  1 عشرلث الثا  
عشر: الكفاءة 
االجتماعٌة ومهارات 

  ذاتتقرٌر ال
دةت ٌٌماذدة  لادفذ

 نله ذدتيت لعٌااذ
تبلٌمذدة  لادفذ
دتيت لعٌااذجانل  ذ

لدف  لادفذت اٌاذدة  
 

 
 

الوحدة الخامسة  3 عشر الرابع   
عشر: استخدامات 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 

 طرق التدرٌس
ذدة حلضافذ دةح داذ دة نل،يا ذ-1
ذدةجحث ذ-2
ذدةتبلٌمذدةتبل نًذ دةبففذدةلهنً ذ-3

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 المهمات والواجبات

ذذذذ،ادءدفذ تاففاذة  ض علفذدةاطاذذ-1
ذذذذذكتلجاذت اٌاذة  ض عذ نذ  ض علفذدةاطاذ  نل،يتهذ-2
ذذ اديباذكتلجلنذحيٌثلنذح هذداتادتٌيٌلفذدةتياٌ ذلًذدةتاجٌاذدةالفاذ-3

 استعراض لدراسات حديثة حول موضوعات الخطة -4
 

 التقييم:
 ذعال اذذ31ذذذذذذذذذذذذداتجلاذنففذدةتفهذ

 ذعال اذذ31ذعاضذجح ثذ    لفذ  ديجلفذ  نل،ياذ

 التكنولوجٌا فً التعلٌم
دةتكن ة يٌلذ دة ن لجاذذ
دةتكن ة يٌلذ دةطلجااذ
دةتكن ة يٌلذ دة بلماذ
دةتكن ة يٌلذدة العيفاذ
 ةت دفهذدةيدعمذ دةجيٌه

الوحدة السادسة  5 عشر الخامس   
عشر: الخدمات 
 االنتقالٌة
دةاي لفذدتنت لةٌاذعجاذ
ان دفذدة يااااذ
دتتفلهذ نذدة ياااذ
دةىذدة يت عاذتاطٌطذ
دتنت لهاذتبلٌمذ  لادفذ
 دةحٌلف

 
  السادس عشر امتحان نهائي   
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 عالمة 40              االختبار النهائي   

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 : أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة والغياب سياسة الحضور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 : متوفرة في القاعةوالصحة إجراءات السالمة -ج

 : ال يوجدالغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء اإلجابات الصحيحة : يإعطاء الدرجات -ه تم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمته، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 وأقالم السبورة والطباشير وسكرتاريا القسم ة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاءتسهم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير و

 

 المراجع.22

 

 
 Borich, G. (2011). Effective teaching methods: research-based practices. Boston: PEARSON. 

 McLoughlin, J. & Lewis, R. (2005). Assessing students with special needs Upper Saddle 

River: Merrill Printice Hall.  

 Polloway, E., Patton, J. Serna, C. (2005). Strategies for teaching learners with special Needs. 

Merrill: Upper Saddle River. 

 Olson,J., & Platt, J. (2008) . Teaching Children and Adolescents with special Needs Upper 

Saddle River: Merrill Printice Hall 

 Sitlington, P. Clark, G. (2006). Transition education and services for students with 

Disabilities 0 Boston: Allyn & Bacon. 

 

Journals 

1. International journal of special education 

2. Exceptional children 

3. Council for exceptional children  

4. Teaching Exceptional children  

 ( طرائق التدريس في التربية الخاصة، عمان، دار وائل2115الزريقات، ابراهيم )الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب 
 .التعميمية
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 معمومات إضافية .26
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