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 1. اسم المادة            في التربية الخاصةالتكنولوجيا المساندة 

 2. رقم المادة 9098080

 (ة،عمميةالمعتمدة )نظريالساعات  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/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  دكتوراة

 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
 د.إبراهيم زريقات

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

 
 وصف المادة .71

في تعميم وتأىيل ذوي الحاجات الخاصة، ودمجيم في المدارس العادية، وتقميل الحواجز. وتركز المادة  تتناول ىذه المادة تطبيقات التكنولوجيا
، والتقييم، عمى ادوات التكنولوجيا المساندة وخدماتيا وسبل اختيارىا، وتعديميا، وتوظيفيا. وتبين المادة الوظائف المتعددة لمكمبيوتر في التعميم

لوجيا ضمن المنياج التعميمي، ودور التكنولوجيا في تسييل التواصل. كذلك توضح المادة معوقات استخدام واالدارة وطرق إدماج التكنو 
 التكنولوجيا في التربية الخاصة وطرق التغمب عمييا.
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 االهـــداف
 التكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةوصف  -1
  المساندة فً التربٌة الخاصة التكنولوجٌاتحلٌل  -2
 التكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةتكوٌن المفاهٌم االساسٌة  -3
 التكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةاكساب الطلبة مهارات تطوٌر  -4
 مهارات التكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةاكساب الطلبة مهارات  -5
 بالتكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصة مراجعة االدب ذو الصلة -6
 

 المخرجات النهائية
 مخرجات التعلم

 مهارات اكاديمية ) المعرفة والفهم(: -1

  بالتكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةاستٌعاب المفاهٌم األساسٌة الخاصة 

  التكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةوصف  

  ًالتكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةتكوٌن المفاهٌم االساسٌة ف 
 
 مهارات ادراكية تحليلية: -2

 انواع تدرٌس ذوي الحاجات الخاصة المقارنة بٌن 

 تحلٌل حاجات ذوي الحاجات الخاصة والتكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصة 
             

 مهارات خاصة بالموضوع: -3

  المساندة فً التربٌة الخاصةالتكنولوجٌا اكساب  مهارات تطوٌر 

  استخدام التكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةاكساب مهارات 
 

 مهارات انتقالية تحويلية: -4

  بالتكنولوجٌا المساندة فً التربٌة الخاصةزٌادة قدرة الطالب على اجراء دراسات حول 

  التربٌة الخاصةبالتكنولوجٌا المساندة فً زٌادة قدرة الطالب على استخدام 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

الوحدة االولى: مبادئ  األول    
استخدام التكنولوجيا مع ذوي 
 االعاقة
التشريعات القانونية لذوي 
االعاقة، البرنامج التربوي 

االحتواء الشامل، اثر  الفردي،
حركة المعايير في التربية 
الخاصة عمى الطمبة ذوي 
 االعاقة.

 

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

 

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

 

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

 

الوحدة الخامسة: التكنولوجيا  الخامس   
المساندة لمطمبة ذوي 
 صعوبات التعمم
اساسيات صعوبات التعمم، 
استخدام التكنولوجيا في تعميم 
ذوي صعوبات التعمم، 
ايجابيات استخدام التكنولوجيا 
 مع ذوي صعوبات التعمم. 
 

 
الوحدة السادسة:التكنولوجيا  السادس   

المساندة لمطمبة ذوي االعاقة 
 العقمية والنمائية
اساسيات االعاقة العقمية 
والنمائية، استخدام التكنولوجيا 
في تعميم ذوي االعاقة العقمية 
والنمائية، ايجابيات استخدام 
التكنولوجيا مع ذوي االعاقة 
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 العقمية والنمائية. 
 

السابعة:التكنولوجيا المساندة  السابع   
لمطمبة ذوي االضطرابات 
 االنفعالية والسموكية

االضطرابات اساسيات 
االنفعالية والسموكية، استخدام 

التكنولوجيا في تعميم ذوي 
االضطرابات االنفعالية 

والسموكية، ايجابيات استخدام 
التكنولوجيا مع ذوي 

االضطرابات االنفعالية 
 والسموكية.

امتحان 
منتصف 
 الفصل

  الثامن  

 التاسع   
 
 
 
 
 

 العاشر

 الوحدة الثامنة:التكنولوجيا
المساندة لمطمبة ذوي 
 اضطرابات التواصل
اساسيات اضطرابات 
التواصل، استخدام التكنولوجيا 
في تعميم ذوي اضطرابات 
التواصل، ايجابيات استخدام 
التكنولوجيا مع ذوي 
 اضطرابات التواصل.
الوحدة التاسعة:التكنولوجيا 
المساندة لمطمبة ذوي االعاقة 
 السمعية
 اساسيات االعاقة السمعية،
استخدام التكنولوجيا في تعميم 
ذوي االعاقة السمعية، 
ايجابيات استخدام التكنولوجيا 
 مع ذوي االعاقة السمعية.

 
الوحدة العاشرة:التكنولوجيا  الحادي عشر   

المساندة لمطمبة ذوي االعاقة 
 البصرية
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اساسيات االعاقة البصرية، 
استخدام التكنولوجيا في تعميم 

البصرية، ذوي االعاقة 
ايجابيات استخدام التكنولوجيا 
 مع ذوي االعاقة البصرية.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

االمتحان 
الثاني تقديم 

 عروض

 
 
 
 
 
 
 

الوحدة احادي  عشر ثانيال 
عشر:التكنولوجيا المساندة 
لمطمبة ذوي االعاقة الجسمية 
 والصحية
اساسيات االعاقة الجسمية 
والصحية، استخدام التكنولوجيا 

ذوي االعاقة في تعميم 
الجسمية والصحية، ايجابيات 
استخدام التكنولوجيا مع ذوي 
 االعاقة الجسمية والصحية.
 
 

الوحدة الثاني 
عشرة:التكنولوجيا المساندة 
لمطمبة ذوي اضطراب طيف 
 التوحد
اساسيات اضطراب طيف 
التوحد، استخدام التكنولوجيا 
في تعميم ذوي اضطراب طيف 
 التوحد، ايجابيات استخدام
التكنولوجيا مع ذوي اضطراب 
 طيف التوحد.
 

 
 

 
 
 
 

االمتحان 
الثاني تقديم 

 عروض

الوحدة الثالثة عشر:  عشرلث الثا  
التكنولوجيا المساندة لمطمبة 
ذوي االعاقات الشديدة 
 والمتعددة
اساسيات االعاقات الشديدة 
والمتعددة، استخدام التكنولوجيا 
في تعميم ذوي االعاقات 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 طرق التدريس

 المحاضرة والحوار والمناقشة. -1
 البحث. -2
 التعاونً والعصف الذهنً. التعلٌم -3

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

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

    قراءات متخصصة لموضوعات الخطة  -1
     كتابة تقرٌر لموضوع من موضوعات الخطة ومناقشته -2
  فً التربٌة الخاصة التكنولوجٌا المساندةكتابان حدٌثان حول  مراجعة -3

والمتعددة، ايجابيات الشديدة 
استخدام التكنولوجيا مع ذوي 
 االعاقات الشديدة والمتعددة.
 

 
 

الوحدة الرابعة عشرة:  عشر الرابع   
التكنولوجيا المساندة في 
التربية الخاصة في الطفولة 
 المبكرة
اساسيات التربية الخاصة في 
الطفولة المبكرة، استخدام 
التكنولوجيا في التربية الخاصة 

الطفولة المبكرة، ايجابيات  في
استخدام التكنولوجيا في التربية 
 الخاصة في الطفولة المبكرة.
 

الوحدة الخامسة عشرة:  عشر الخامس   
التكنولوجيا المساندة لمطمبة 
 الموهوبين
اساسيات الموىبة، استخدام 
التكنولوجيا في تعميم الطمبة 
الموىوبين، ايجابيات استخدام 

الطمبة  التكنولوجيا مع
 الموىوبين.
 

  السادس عشر امتحان نيائي   
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 استعراض لدراسات حديثة حول موضوعات الخطة -4
 التقييم:
  عالمة  33    اختبار نصف الفصل 

  عالمة  33 عرض بحوث ومهمات وواجبات ومناقشة 

 عالمة 43                                       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 : يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب لإعطاء الدرجات -ه يطمع عمى عالمتو، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 وسكرتاريا القسمة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير تسيم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 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.  

 Robitaille, S. (2010). The illustrated guide to assistive technology and devices: Tools and Gadgets for 

living independently. New York: demos HEALTH. 

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

in the general education classroom. Boston: Allyn & Bacon.  
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 معمومات إضافية .26
 
 
 
 

 
 

 
 

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

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

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

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

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

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 د لضمان الجودةمساعد العمي
 المادةممف 


