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 1. اسم المادة تطبيماث هيذانيت في التربيت الخاصت

 2. رقم المادة 9508080

الساعاث الوعتوذة  3
 (ت،عوليت)نظري

.3 
، تالساعاث الفعليت )نظري 3

 (تعولي

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يىجذ

 5. اسم البرنامج االرشاد والتربيت الخاصت 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجاهعت األردنيت 

 8. الكمية العلىم التربىيت 

 9. القسم االرشاد والتربيت الخاصت 

 10. مستوى المادة دكتىراة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 1520/1526

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس اللغت العربيت 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  1520-1526
 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 

 هنّسك الوادة .26

 .: رلن الوكتب، الساعاث الوكتبيت، رلن الهاتف، البريذ اإللكترونيها يلي الرجاء إدراج

 ال يىجذ

 مدرسو المادة.71

 .: رلن الوكتب، الساعاث الوكتبيت، رلن الهاتف، البريذ اإللكترونيها يلي الرجاء إدراج

 د.إبراهيم زريقات

 ibrahimz@ju.edu.jo األربعاء، البريد االلكتروني 4-2، الساعات المكتبية:42422رقم الهاتف: 

 
 

 وصف المادة .71

٠تضّٓ اٌّغبق  تطب١مبث ػ١ٍّت ِّٚبسعبث ١ِذا١ٔـت ٌٍّٛضٛػبث إٌظش٠ت اٌتٟ دسعٙب اٌطبٌب، ح١ث ٠مضٟ 
فئبث اٌتشب١ت اٌخبصت أٚ عبػت ػًّ فٟ أحذ ِشاوض أٚ ِؤعغبث اٌتشب١ت اٌخبصت اٌتٟ تؼٕٝ بئحذٜ  300اٌطبٌب 

فٟ االٚضبع اٌّذسع١ت ٚاٌتشب٠ٛت اٌؼبد٠ت اٌتٟ ٠تٍمٝ اٌطٍبت رٚٚ اٌحبجبث اٌخبصت تؼ١ٍُّٙ ف١ٙب اٚ فٟ االٚضبع 
اٌؼذ٠ذة اٌتـٟ تمذَ خذِبث طب١ت ٚطب١ت ِغبٔذة، أٚ خذِبث تش٠ٚح١ت، ٚس٠بض١ت، ٚاجتّبػ١ت ٌألفشاد رٚٞ اٌحبجـبث 

طب١ؼٟ، ٔٛادٞ، ب١ٛث ... اٌخ (، ٠ٚتضّٓ اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ األبؼبد اٌّتصٍت  اٌخبصت ) ِغتشف١بث، ِشاوض ػالج
بئداسة  ٚتٕظ١ُ اٌخذِبث اٌتؼ١ّ١ٍت ٚاٌؼالج١ت ٚاإلششاف اٌفٕٟ ػٍٝ اٌّذسع١ٓ ٚاٌّذسب١ٓ، ٚتص١ُّ ٚحذاث  فٟ 

دُ٘ ٚتٕف١ز٘ب إٌّٙبج ٚبشاِج اٌتذخً اٌّبىش، ٚاٌتذس٠ظ، ٚاٌتٛاصً ِغ اٌٛاٌذ٠ٓ ٚتص١ُّ بشاِج ٌتذس٠بُٙ ٚإسشب
 ٚػمذ دٚساث  ٚٔذٚاث فٟ ِجبي اٌتشب١ت  اٌخبصت، ٚتخط١ظ ٚتٕف١ز بشاِج تؼذ٠ً اٌغٍٛن.
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.
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 االهـــداف
 في التربية الخاصة التطبيقات الميدانيةوصف  -1
 في التربية الخاصةللتطبيقات الميدانية تكوين المفاهيم االساسية  -2
 في التربية الخاصة العملاكساب الطلبة مهارات  -3

 المخرجات النهائية

 أوال: الوعلىهاث العاهت والفهن:

فُٙ ػ١ٍّت اٌتخط١ظ ٚاٌتذس٠ظ ٌٍّٛاد اٌتٟ تمذَ ػٍٝ ِغتٜٛ اٌتؼ١ٍُ اٌجبِؼٟ ٌتخصص اٌتشب١ت  .1
 اٌخبصت.

 فُٙ أ٘ذاف ٚفٍغفت ِبدة اٌتذس٠ب ا١ٌّذأٟ اٌتٟ ٠ٍتحك بٙب طٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط. .2
 ِؼشفت ِتطٍببث اإلششاف ٚاإلداسة ٚاٌتٕظ١ُ ٌبشاِج اٌتشب١ت اٌخبصت. .3
 

 ثانيا: الوهاراث الوعرفيت/ التحليليت:

 تح١ًٍ حبجت طٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط اٌّتذسب١ٓ فٟ اٌّذاسط ٌٍذػُ اٌّؼشفٟ ٚاٌفٕٟ.   .1

 تطب١مت. تط٠ٛش أٚ تؼذ٠ً أٚ تص١ُّ ِٕٙج  ٠تٕبعب ِغ احذٜ فئبث اٌتشب١ت اٌخبصت، ٚتح١ًٍ ِتطٍببث  .2

 تح١ًٍ اٌتحذ٠بث اٌّتؼٍمت بؼ١ٍّت تٕظ١ُ اٌبشاِج ٚإداستٙب.   .3

 ثالثا:الوهاراث الخاصت:
 
 إػذاد ٚتٕف١ز بشٔبِج تذس٠بٟ/ ٔذٚة/ بحث ١ِذأٟ ٌخذِت ِجتّغ اٌتشب١ت اٌخبصت. .1
 إػذاد خطظ دساع١ت ػٍٝ ِغتٜٛ اٌبىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌتشب١ت اٌخبصت. .2
 ط اٌّتذسب١ٓ فٟ ا١ٌّذاْ.  اإلششاف اٌّببشش ػٍٝ طٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛ .3
 إػذاد ٚتذس٠ظ ٚحذة دساع١ت ٌطٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط .4
 

 رابعا: الوهاراث التحىيليت)االنتماليت(:
 
 اٌتٛاصً ِغ األفشاد ٚاٌّؤعغبث راث اٌؼاللت بتخصص بشٔبِج اٌتشب١ت اٌخبصت.  .1
 اٌمذسة ػٍٝ اٌؼًّ اٌجّبػٟ. .2
 ِتطٍببث اٌؼًّ ػٕذ اٌششٚع ببٌتؼذ٠ً أٚ اٌتغ١١ش.  تح١ًٍ ٚدساعت .3

 

 :الوهام الوطلىبت
 لتحميك هذف الخبرة التذريسيت يمىم الطالب بالوهام التاليت:  -1

تط٠ٛش خطت دساع١ت فٟ ِٛضٛع ِٓ ِٛضـٛػبث اٌتشب١ت اٌخبصت اٌتٟ تذسط فٟ ِشحٍت   -       
اٌبىبٌٛس٠ٛط ٚفك األبؼبد اٌتب١ٌت:  ٚصف اٌّبدة، ٚأ٘ذافٙب، ِٚحت٠ٛبتٙب، ٚلشاءاتٙب، ٚطشق تذس٠غٙب، 
 ِتطٍببتٙب، ٚآ١ٌت اٌتم١١ُ اٌّغتخذِٗ ٚاٌّشاجغ ٚاٌّصبدس اإلثشائ١ت. 

ذس٠ظ ٚحذة دساع١ت ِغ ِشاػبة ٚضغ ا٘ذاف اٌٛحذة ِٚحت٠ٛبتٙب اٌم١بَ بتحض١ش ٚت -
 ٚأٔشطتٙب ٚطش٠مت تم١١ُ اداء اٌطٍبت ػ١ٍٙب.

     
للميام باإلشراف الفني وهتابعت طلبت التذريب الويذاني في هرحلت البكالىريىس  -1

 يمىم طالب الذكتىراه بالوهام التاليت:  

دة اٌتذس٠ب ا١ٌّذأٟ فٟ اٌتشب١ت ِٓ طٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط فٟ ِب ٠4ششف اٌطبٌب ػٍٝ  -
 اٌخبصت. 

٠تببغ طبٌب اٌذوتٛساٖ خطظ ٚاعتشات١ج١بث اٌتذس٠ظ اٌتٟ ٠ٕفز٘ب طبٌب اٌبىبٌٛس٠ٛط ِٓ  -
 خالي اٌض٠بساث ا١ٌّذا١ٔت ٚدساعت ٍِفبث اٌطٍبت ٚفك جذٚي صِٕٟ ِحذد ِٚؼٍٓ

ٟ اٌتغز٠ت ٠تببغ طبٌب اٌذوتٛساٖ اعب١ٌب اٌتم١١ُ اٌتٟ ٔفز٘ب طبٌب اٌبىـبٌٛس٠ٛط ٠ٚؼط -
 اٌشاجؼت إٌّبعبت.

٠تببغ طبٌب اٌذوتٛساٖ بشاِج  تؼذ٠ً اٌغٍٛن  إٌّفزة ِٓ لبً طٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط ٠ٚمتشح  -
 حٍٛي اضبف١ت  ٚتصح١ح١ت ِٕبعبت. 

 ٠تببغ طبٌب اٌذوتٛساٖ اٌخذِبث  اٌّٛجٗ  ألعش االطفبي رٚٞ اإلػبلت. -

غبث ِغ ا١ٌٚبء ٠ٚؼًّ ٠حضش طبٌب اٌذوتٛساٖ حصص دساع١ت ٌطٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط ٚجٍ -
  اٌّذاخالث اٌالصِت، ٠ٚىتب ِالحظبتٗ ٌٍطبٌب.

 

٠ؼًّ  ّٔزجت ٌطبٌب اٌبىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌّٙبَ اٌتذس٠غ١ت اٚ االسشبد٠ت اٚ اٌغٍٛو١ت فٟ  -
  ا١ٌّذاْ.

طبٌب اٌذوتٛساٖ جذٚي صِٕٟ ٌتحذ٠ذ ِٛاػ١ذ االٌتمبء بطٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط فٟ اٌى١ٍت  ٠حذد -
  إلػطبء اٌّض٠ذ ِٓ اٌّتببؼبث اٌجّبػ١ت.

٠ٛجٗ طبٌب اٌذوتٛساٖ طٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط بىً ِب ٠ٍضَ ِـٓ افىبس ِٚصبدس ٚأدٚاث ٚٚعبئً  -
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 تحذد اٌّشىٍت فٟ اٌٛضغ اٌتشبٛٞ  اٌزٞ ٠مذَ اٌخذِبث -

 االدب١بث راث اٌؼاللت جّغ ِؼٍِٛبث حٛي اٌّٛضٛع اٌتشبٛٞ، ٚتح١ٍٍٗ فٟ ضٛء -

 تط٠ٛش اداة ٌم١بط راث اٌؼاللت ببٌّٛضٛع   -

 تطب١ك األداة  ٚتح١ًٍ اٌب١بٔبث ٚوتببت إٌتبئج ِٕٚبلشتٙب ٚتمذ٠ُ اٌتٛص١بث إٌّبعبت. -
 

 :لتطىير كفاياث تتعلك في خذهت الوجتوع -5

 ٌفئت ِؼ١ٕت ِٓ اٌّجتّغ اٌّحٍٟ. / دٚسة تذس٠ب١ت٠مَٛ اٌطبٌب بئػذاد ٚتٕف١ز ٔذٚة -
 

 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.02

 التاليت: النشاطاث واالستراتيجياث التذريسيتتطىير نتاجاث التعلن الوستهذفت هن خالل  يتن

 

 طرق تناول الوادة:
ؼًّ اٌجّبػٟ فٟ ِٛضٛع إٌذٚة أٚ اٌذٚسة، ٚوزٌه فٟ تص١ُّ ٚاٌٚإػذاد اٌتمبس٠ش إٌّبلشت ٚاٌتطب١مبث 

اإلششاف١ت ػٍٝ طٍبت اٌبىبٌٛس٠ٛط، ٚاٌٍمبءاث إٌظش٠ت ِؼُٙ فٟ  ببإلضبفت اٌٝ اٌض٠بساث ا١ٌّذا١ٔتإٌّٙبج. 
 .اٌجبِؼت

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 :هعايير التميين
 تشصذ عبػبث اٌؼًّ ٚاٌؼالِبث ػٍٝ إٌحٛ اٌتبٌٟ:  
 اٌؼالِبث                          اٌغبػبث اٌّطٍٛبت ٌإلٔجبص     اٌّٙبَ 
 20               40  اٌخبشاث اٌتذس٠غ١ت 
  20               100  االششاف ا١ٌّذأٟ 
 20               60   تص١ُّ ِٕٙج  
  20               60   تٕظ١ُ اٌبشاِج ٚإداستٙب 
      ٚاٌبحث ٚاٌتىٌٕٛٛج١ب 
    20                                        40      خذِت اٌّجتّغ                 
 100             ِجّٛع اٌؼالِبث                                                             

 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

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

 المراجع

 التقييم أساليب

 نتاجات التعّمم المتحققة

 المدّرس

 األسبوع

 المحتوى

 األول
 الوحدة االولى: مبادئ استخدام التكنولوجيا مع ذوي االعاقة

اثر حركة المعايير في التربية الخاصة عمى الطمبة ذوي  التشريعات القانونية لذوي االعاقة، البرنامج التربوي الفردي، االحتواء الشامل،
 االعاقة.
 الثاني

 الوحدة الثانية: تكنولوجيا الخدمات المساندة
 تكنولوجيا الخدمات المساندة، تاريخ التكنولوجيا المساندة، مستقبل التكنولوجيا المساندة.

 الثالث

 الوحدة الثالثة: االدوات التكنولوجية لذوي االعاقة
 اساليب اختيار الوسائل التكنولوجية، فعالية استعمال التكنولوجيا المساندة، التكنولوجيا المساندة والتعمم.

 
 

 الرابع

 الوحدة الرابعة: االختيار التكنولوجيا ألغراض التعمم الصفي
 الوسائل التكنولوجية المعدلة. اتخاذ القرار حول الوسائل التكنولوجية، بيئات  التعمم المسندة الى التعمم من خالل االنترنت،

 الخامس
 الوحدة الخامسة: التكنولوجيا المساندة لمطمبة ذوي صعوبات التعمم

 اساسيات صعوبات التعمم، استخدام التكنولوجيا في تعميم ذوي صعوبات التعمم، ايجابيات استخدام التكنولوجيا مع ذوي صعوبات التعمم. 
 

 السادس
 المساندة لمطمبة ذوي االعاقة العقمية والنمائية الوحدة السادسة:التكنولوجيا

ع ذوي االعاقة اساسيات االعاقة العقمية والنمائية، استخدام التكنولوجيا في تعميم ذوي االعاقة العقمية والنمائية، ايجابيات استخدام التكنولوجيا م
 العقمية والنمائية. 

 السابع
 المساندة لمطمبة ذوي االضطرابات االنفعالية والسموكية السابعة:التكنولوجيا

اساسيات االضطرابات االنفعالية والسموكية، استخدام التكنولوجيا في تعميم ذوي االضطرابات االنفعالية والسموكية، ايجابيات استخدام 
 التكنولوجيا مع ذوي االضطرابات االنفعالية والسموكية.

 امتحان منتصف الفصل
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: 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 إعطاء الدرجات -ه : يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمته، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 ة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير وسكرتاريا القسمتسهم في دراسة المادالتي و الجامعة بلمتوفرةاالخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير و

 

 المراجع.22

 

 
 Belson, S. (2003). Technology for exceptional learners: Choosing instructional tools to meet students' 

needs. Boston: Houghton Mifflin Company. 

 Farrell, M (2008). Educating special children: An introduction to provision for pupils with disabilities 

and disorders. London: Routledge, Toylor& Francis Group. 

 Kauffman, J. &Hallahan, D. (2011). Handbook of special education. New York: Routledge.  

 Norwich, B & Lewis, A. (2007). How specialized is teaching children with disabilities and difficulties. 

Curriculum studies, 39(2), 127-150.  

 Vaughn, S., Bos, C. &Schumm, J. (2007). Teaching students who are exceptional, diverse, and at risk 

in the general education classroom. Boston: Allyn & Bacon.  

 

 معمومات إضافية .02
 
 
 

 
 

 

 

 



الجامعة األردنيةالدراسية ةمخطط المادمركز االعتماد وضمان الجودة  

 

6 
 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------المادة:  اسم منسق

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


