
 الجامعة االردنية 
 العلوم التربوية: الكلية
      االرشاد والتربية الخاصة:القسم

 

 

 اسم المادة ورقمها
 6505080/االعاقات الشديدة والمتعددة

 : اسم المحاضر

 

  3 عدد الساعات المعتمدة

  68 عدد االسابيع

 
 

 وصف المادة
كحذل  0توضح  ابحباب،او واتات،حاو وئصاتصح،اتتناول هذه المادة طبيعة االعاقات الشديدة والمتعددة و

تتنححاول المححادة طححيب تححدييع ذوت االعاقححات الشححديدة والمتعححددة والئححدمات الصحح ية واال تماعيححة 
وتصف المحادة ييضحاا األوضحال التحد تفحدم اي،حا الئحدماتو والكحوادي 0والنفبية الالزمة ل،م وألبيهم

 0ة والمتعددة اد الدول العيبيةالتد تفدم،ا وطيب ت بين يوضال ذوت االعاقات الشديد
 

 األهداف
 0اتات وئصاتص االعاقات الشديدة والمتعددة عان يعيف الطال- 1
 0ان يعيف الطالع ابباع االعاقات الشديدة والمتعددة- 2
يف،ححم الطالححع ا تيا ححات االطفححال ذوت االعاقححات الشححديدة والمتعححددة ال بححمية والطبيححة ان - 3

 0والتيبوية واال تماعية
 0ان يدي  الطالع الئدمات والبيامج التيبوية- 4
 0والتدئل العال د ان يعيف الطالع طيب التفييم- 5
ان يتححديع الطالححع عحححد ت ديححد مححواطن الضححعف والفححوةو الئطححة الفيديححة و ابححتياتي يات  - 6

 0التعحيم الفيديه
ات الئاصححة نيححة واالعتبححاي ،ححزة المعدلححة الشئصححية والتياي،يححه والم،ان يعححيف الطالححع اال- 7

 0بابتئدام،ا
 0ان يطوي الطالع بيامج ل،ا عالقة بالنمو الحغوت وباالنشطة ال ماعية- 8
 ان يطوي الطالع طيب لت بين اوضال ذوت االعاقة الشديدة والمتعددة اد الدول العيبية- 9
 

 المخرجات النهائية
 تعلممخرجات ال

 (المعرفة والفهم) مهارات اكاديمية - 6
 مفاهيم األبابية الئاصة بفتات وئصاتص االعاقات الشديدة والمتعددةبتيعاع الا- ي 
 0وئصاتص االعاقات الشديدة والمتعددة ت ديد ومعياة ابباع- ع 
 ت ديد ومعياة الئدمات الص ية واال تماعية والنفببية الالزمة ل،م وألبيهم- ج 
 
 



 :مهارات ادراكية تحليلية- 2
 0قات الشديدة والمتعددةاية لفتات االعالمفاينة بين المفاهيم األباب- ي 

المفاينة بين اباليع التدييس والئدمات والبيامج التيبوية المفدمة لحذوت االعاقحات - ع
 0الشديدة والمتعددة

المفاينححة بححين التعححديالت البيتيححه واال ،ححزة المعدلححة الشئصححية والتياي،يححة والم،نيححة - ج
 0المئتحفة

 
 :مهارات خاصة بالموضوع- 3

تبحححاع الم،حححايات والكفايحححات الميتبطحححة بكحححل اتحححة محححن اتحححات االعاقحححات الشحححديدة اك- ي
 0والمتعددة

 0الفدية عحد تطويي بيامج ل،ا عالقة باالنشطة ال ماعية- ع 
 0معياة اال ،زة المعدلة الشئصية والتياي،ية والم،نية- ج 
 
 مهارات انتقالية تحويلية- 4
 ول اتات االعاقات الشديدة والمتعددة زيادة قدية الطالع عحد ا ياء ديابات  - ي 

زيادة قدية الطالع عحد ابتئدام ابتياتي يات التعحيم الفيدية وتطويي ابتياتي يات - ع
 0لفياس مبتوى التفدم

زيححادة قححدية الطالححع عحححد تطححويي طححيب لت بححين اوضححال ذوت االعاقححة الشححديدة - ج
 0والمتعددة اد الدول العيبية

 
 :طرق التدريس 

 0ية وال واي والمناقشةالم اض- 1
 0الب ث واالبتفصاء- 2
 التعحيم التعاوند والنفاش اد م موعات صغيية- 3
 0التدييع عحد الم،ايات- 4
 

 المهمات والواجبات والعالمات
    قياءة ياداعة وإغاتية لحموضول - 1
     ائتياي موضول من موضوعات الئطة وكتابة تفييي  وله- 2
  اقات الشديدة والمتعددةميا عة كتاع  ول االع- 3
 تي مة لديابتين  ديثتين  ول موضوعات الئطة - 4
 

  :التقييم 
 عالمة 30   ائتباي نصف الفصل  -1
 عالمة  30 عيض ب وث وم،مات ووا بات ومناقشة  -2
 عالمة  40    االئتباي الن،اتد  -3

 ةـــالخط

 طرق التعليم الساعات الموضوع االسبوع
 الم اضيه وال واي 3 اكيه عامه عن المباب ومفيدات الئطةالتعايف واعطاء  1
 الب ث والم اضيه والنفاش 3 اتات وئصاتص االعاقات الشديدة والمتعددة 2



 الب ث والم اضيه والنفاش 3 ابباع االعاقات الشديدة والمتعددة  3
 ا تيا ات االطفال ذوت االعاقات الشديدة والمتعددة 4

 بوية واال تماعيةال بمية والطبية والتي
 الم اضية والب ث 3

 الئدمات والبيامج التيبوية 5
 ئدمات اليعاية الص ية عبي الفييب الشمولد

 الب ث والنفاش 3

 ة تالتواصل وينظم م،ايات التواصل و اباليع 6
 تصوييتاالبحوع الصوتدو االيماتد و ال
 االبحوع ال بمد والتعديل البيتد

 الم اضيه والنفاش 3

  3  انامت 7
 التفييم والتئطيط والتدئل العال د 8

 اباليع التدييس و العمل ال ماعد لحفييب
التعحم التعاوند والنفاش اد  3

 م موعات صغيية
 م،ايات تناول الطعام 9

طيب التدئل العال د و تعديل الوضعو االطعمه و األواند 
مواعيد الغذاء و تفديم الطعام و بيتة الطعام و المباعدة ال بمية  

 توايي ابتثاية  بيهو تفديم تدييع معين

 التدييع عحد الم،ايات 3

 م،ايات العناية الذاتية 10
 طيب التدييع عحد ابتعمال ال مام -

 ال مام طيب بديحه البتعمال     

 المالبسم،ايات ايتداء  -

 ابتياتي يات تعحيم م،ايات ايتداء المالبس
 ائتياي  المالبس وتعديح،ا

 م،ايات االعتناء بالمظ،ي الشئصد -
 م،ايات االعتناء بالص ة الشئصية -

 التدييع عحد الم،ايات  3
التعحم التعاوند والنفاش اد 

 م موعات صغيية

 المن،اج والتعحيم 11
 ت ديد مواطن الفوة والضعف -ي   المن،اج 
 ت ديد الت ديات التد بيتم التعامل مع،ا -ع           
 كتابة اهداف معتمدة عحد النشاط -ج           

 
 ت ديد الئطة الفيدية -التعحيم     ي
 ت ديد ابتياتي يات التعحيم الفيدية -ع           
 تطويي ابتياتي يات لفياس مبتوى التفدم -ج           

 
 

الم اضي وال واي والب ث  3
 والنفاش

 التعديالت البيتية 12
 اال ،زة المعدلة الشئصية
 اال ،زة المعدلة التياي،ية
 اال ،زة المعدلة الم،نية

 الم اضية والنفاش والب ث 3

 اعتبارت تتعلق باستخدام االجهزة المعدلة - 13
 المشايكة النشطة -

 الب ث والنفاش 3



 اليغبة الشئصية -

 المدة الزمنية لحتعحيم -

 التصميم والتيكيع -

 ر االجهزة المعدلةدمصا   -
 ي الم تمع الم حددمصا -     
 المصادي المكتوبة -     

 تعددةمابتياتي يات التدئل المبكي لذوت االعاقات الشديدة وال 14
 بيامج النمو الحغوت لذوت االعاقات الشديدة والمتعددة

الم اضية والمناقشة  3
 والب ث

 االنشطة ال ماعية 15
 اليقصو  فالت عيد الميالد والت ضيي ل،او  حبات الموبيفد 

 االلعاع ال ماعية

الم اضية والمناقشة  3
 والب ث

  3 االمت ان الن،اتد 16
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