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 الجامعة األردنية
 كلية العلوم التربوية

 قسم اإلرشاد والتربية الخاصة

 التربية الخاصة المعاصرة  اسم المادة 
8085375 

 د جميل الصمادي .أ اسم المحاضر
 

 ساعات 7: عدد الساعات المعتمدة أسبوعا 61 عدد األسابيع
 
 

 وصف المادة
 

قة المختلفة والحاجات التربوية الخاصة األخرى تقدم هذه المادة معلومات متقدمة حول فئات اإلعا
. وتعرض التوجهات المعاصرة في تخطيط وتنفيذ برامج التربية الخاصة والخدمات الداعمة لها

في الفئات العمرية  من حيث االحتياجاتفي ميدان التربية الخاصة الحديثة  الممارساتل المادة حلتو
اإلعتبارات الخاصة المتعلقة خدمات والبرامج، وأنماط الووالتشخيص والتصنيف، المختلفة، 

سرية  واالجتماعية والنفسية، وتقييم الوضع الراهن والتطلعات ساليب، واالبعاد األالمناهج واألب
  .المستقبلية

 
 المخرجات النهائية

 
 ( المعرفة والفهم)المهارات األكاديمية األساسية  :أوال

 ات العالقة باالعاقة والتربية الخاصةمعرفة وفهم المصطلحات والمفاهيم ذ- 1 
 معرفة وفهم الممارسات التعليمة والتدريبية المستخدمة مع ذوي الحاجات الخاصة- 2 

 في المجتمعات المعاصرة                
 

 التحليلية/ المهارات المعرفية  :ثانيا
 و معرفة وتحليل التأثيرات المحتملة لالعاقات المختلفة على مظاهر النم- 1

 المختلفة
 معرفة وتحليل التحديات الراهنة في مجال التربية الخاصة- 2 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع :ثاليا
 فهم أليات تطوير وتعديل المناهج واألساليب لتلبية حاجات الطلبة المعوقين وذوي- 1

 الحاجات الخاصة األخرى        
 في ( وية، والطبية، واالجتماعيةالنفسية، والترب)فهم دور التخصصات المختلفة - 2 

 تقديم الخدمات لذوي االعاقات المختلفة
 

 التحويلية/ المهارات العامة :رابعا
 تطوير اتجاهات واقعية نحو مهنة التربية الخاصة ونحو األفراد ذوي الحاجات- 1 

 التعلمية الخاصة                
 إعداد أوراق عمل علمية وعرضها بطريقة مقبولة -2
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 ول اللقاءات األسبوعيةجد
  

 الواجبات والقراءات الموضوع االسبوع
 تعريف عام بالمادة ومفرداتها ومتطلباتها  1

 (1)مقدمة عامة إلى التربية الخاصة 
 مصطلحات ومفاهيم أساسية - 
 تعريف اإلعاقة - 
 نسبة حدوث اإلعاقة -
  

 

 (2)مقدمة عامة إلى التربية الخاصة  2
 الخاصةتعريف التربية  - 
 تاريخ التربية الخاصة - 
 أسس التربية الخاصة - 
  

 محاضرة -
تحديددد عندداوين أوراق العمددل  -

 والواجبات الدراسية
   Chapter 1  Smith, 

 محاضرة - التحطيط والتنفيذ: عملية التربية الخاصة 3
Smith, Chapter 2  

 محاضرة - التنوع الثقافي في التربية الخاصة 4
Smith, Chapter 3   

 محاضرة - صعوبات التعلم 5
 Smith, Chapter 4   

 محاضرة - اضطرابات الكالم واللغة  6
 تسليم الواجب األول -

Chapter 5   Smith,  

 محاضرة - التخلف العقلي 7
Chapter 6   Smith, 

 محاضرة - الموهبة والتفوق 8
Chapter 7   Smith, 

 امتحان نصف الفصل -  9
 

 محاضرة - االضطرابات السلوكية واالنفعالية  11
  Smith, Chapter 8   

 محاضرة  - اإلعاقات الجسمية والصحية 11
Chapter 9   Smith, 

 محاضرة  - اإلعاقة السمعية 12
 تسليم الواجب الثاني -

Chapter 10   Smith, 

 محاضرة  - اإلعاقة البصرية 13
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Chapter 11  Smith, 

 محاضرة - ىإعاقات أخر 14
 تسليم أوراق العمل -

Chapter 12  Smith, 

 توجهات التربية الخاصة 15
 في مطلع األلفية الثالثة

 محاضرة  -
CEC, 2000  

Maroney, 2000  

 
 االمتحان النهئي  16

 
 

 مالحظات مهمة
  

 يجب أن تقتصر المراجع التي يستعان بها في إعداد ورقة العمدل والواجبدات الدراسدية لهدذه (1)
 المادة على المراجع اإلنجليزية فقط

 
احترامدا ومواعيد اإلمتحاندات يجب احترام مواعيد تسليم أوراق العمل والواجبات الدراسية  (2)

 تاما، وأي أعذار لن تكون مقبولة

 

 الطالب وال أحد غيره مسؤول عن سالمة لغة وطباعة أوراق العمل والواجبات الدراسية (7)

  

( الحضدور والغيداب: مثدل)يدة ذات العالقدة بالدراسدات العليدا جميع تعليمدات الجامعدة األردن (4)
  ستكون قيد التنفيذ في هذه المادة وليس هناك استثناءات ألي سبب كان

 
 التقييــــم

 
 عالمة 21                  ورقة عمل- 1
 عالمات 11واجبات دراسية                              -2
 عالمة 31   امتحان نصف الفصل- 2
 عالمة 41    امتحان نهائي- 3
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