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 وصف المادة

تتناول هذه المادة تحليل االدبيات العلمية الحديثة ذات العالقة باالعاقات الجسمية والصحية من حيث 
أنماط الخدمات والبرامج التربوية والتأهيلية ، والمناهج واالساليب ، والتقنيات والوسائل  الخاصة ،  

في الفئات   واالجتماعية والنفسية ، واالحتياجاتوالتشخيص والتصنيف ، واالبعاد االسرية  
  0وتقييم الوضع الراهن والتطلعات المستقبلية على المستويين المحلي والعربي العمرية المختلفة ، 

 
 المخرجات النهائية

 ( المعرفة والفهم) المهارات األكاديمية األساسية  :أوال
 العالقة باالعاقات الجسمية والصحيةمعرفة وفهم المصطلحات والمفاهيم ذات - 5 
 معرفة وفهم التحديات المرتبطة بتعليم وتدريب ذوي االعاقات الجسمية والصحية- 2 
 

 التحليلية/ المهارات المعرفية  :ثانيا
 معرفة وتحليل التأثيرات المحتملة لالعاقات الجسمية والصحية على مظاهر النمو - 5

 المختلفة
 التحديات الراهنة في مجال االعاقة الجسمية والصحيةمعرفة وتحليل - 2 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع :ثاليا
 القدرة على تطوير وتعديل المناهج واألساليب لتلبية حاجات ذوي االعاقات - 5 

 0الجسمية والصحية 
 في ( النفسية ، والتربوية، والطبية ، واالجتماعية) فهم دور التخصصات المختلفة - 2 

 تقديم الخدمات لذوي االعاقات الجسمية والصحية
 

 التحويلية/ المهارات العامة :رابعا
 تطوير اتجاهات واقعية نحو ذوي االعاقات الجسمية والصحية- 5 
 0إعداد تقارير وأوراق عمل علمية وعرضها بطريقة مقبولة- 2 
 
 
 
 
 



 الخطــة
  

 المهمات/الواجبات الموضوع االسبوع
  بالمادة ومفرداتها ومتطلباتهاتعريف عام  5
مقدمةةةةة عامةةةةة إلةةةةى االعاقةةةةات الجسةةةةمية والصةةةةحية  2

 والخدمات الالزمة
 محاضرة -
تحديةةد عنةةاوين أوراق العمةةل  -

 والواجبات الدراسية
مناهج وأساليب تعليم وتدريب ذوي االعاقات الجسمية  3

 والصحية
 محاضرة -
 مشاركات الطلبة -

لةةةةةذوي االعاقةةةةةات الجسةةةةةمية التكنولوجيةةةةةا المسةةةةةاندة  4
 والصحية

 محاضرة -
 مشاركات الطلبة -

األبعةةةةاد النفسةةةةية واالجتماعيةةةةة لالعاقةةةةات الجسةةةةمية  8
 والصحية

 تسليم الواجب األول -
 مشاركات الطلبة -
 محاضرة -

دمةةج ذوي االعاقةةات الجسةةمية والصةةحية فةةي المدرسةةة  1
 والمجتمع

 محاضرة -
 مشاركات الطلبة -

 محاضرة - المساندة لذوي االعاقات الجسمية والصحيةالخدمات  7
 مشاركات الطلبة -
 تسليم الواجب الثاني -

 محاضرة - أسر األفراد ذوي االعاقات الجسمية والصحية 5
 مشاركات الطلبة -

الوقايةةة والتةةدخل المبكةةر فةةي مجةةال امعاقةةة الجسةةمية  9
 والصحية

 امتحان نصف الفصل -
 مشاركات الطلبة -

 أوراق العمل - التأهيل المهني لذوي االعاقات الجسمية والصحية 50
 مشاركات الطلبة -
 محاضرة -
 تسليم الواجب الثالث -

القضةةةايا المتصةةةلة بالسةةةكن، والمواصةةةالت ، والحيةةةاة  55
 العامة

 محاضرة  -
 مشاركات الطلبة -
 أوراق العمل -

 القضةةةايا المتصةةةلة بالعنايةةةة بالةةةذات ، وتنظةةةيم الحيةةةاة، 52
 والترويح

 محاضرة  -
 مشاركات الطلبة -
 أوراق العمل -

إزالةةة الحةةواجز، والةةدفاق عةةن حقةةوق ذوي االعاقةةات  53
 الجسمية والصحية

 محاضرة  -
 مشاركات الطلبة -
 أوراق العمل -
 
 

 محاضرة  - النساء المعوقات جسميا وصحيا 54



 مشاركات الطلبة -
 أوراق العمل -

الجسةةمية والصةةحية فةةي الةةدول األفةةراد ذوو االعاقةةات  58
 العربية

 محاضرة  -
 مشاركات الطلبة -
 أوراق العمل -

 االمتحان النهئي  51

 
 التقييــــم

 عالمة 30  ورقة عمل وواجبات ومشاركة- 5
 عالمة 30   امتحان نصف الفصل- 2
 عالمة 40    امتحان نهائي- 3
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