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 1. المادة اسم لمتربية الخاصة  مدخل
 2. المادة رقم (0205880)
 (ة،عمميةالمعتمدة )نظري الساعات 3

.3 
 (ةعممي ة،الفعمية )نظري الساعات 3
 4. المتزامنة المتطمبات/ةالسابق المتطّمبات يوجد ال

 5. البرنامج اسم والتربية الخاصة  االرشاد
 6. البرنامج رقم 05

 7. الجامعة اسم األردنية  الجامعة
 8. الكمية التربوية  العموم
 9. القسم والتربية الخاصة  االرشاد

 10. المادة مستوى  بكالوريوس
 11. الجامعي/ الفصل الدراسي العام 2015/2016

 12. العممية لمبرنامج الدرجة 
 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام -

 14. التدريس لغة العربية  المغة
الدراسية/  ةالماد مخططاستحداث  تاريخ 2016\2015

 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية تاريخ

 
 منّسق المادة .61

 إدراج ما يمي: الرجاء
 المدرس: د.صفاء العمي  اسم

 ن،ر  4:30-3:30ح،ث، خ  و  4-3المكتبية:  الساعات
 تمفون المكتب: ال يوجد  رقم
 s.alali@ju.edu.joالبريد االلكتروني:  رقم

 المادة مدرسو .61

 
 إدراج ما يمي: الرجاء
 : د.صفاء العمي سالمدر  اسم

 ن،ر  4:30-3:30ح،ث، خ  و  4-3المكتبية:  الساعات

mailto:s.alali@ju.edu.jo
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 تمفون المكتب: ال يوجد  رقم
s.alali@ju.edu.jo 

 وصف المادة .62
ىذه المادة تعريف بأىم المصطمحات والمفاىيم األساسيو في ميدان التربية الخاصة، والتي تتعمق بأكثر الفئات شيوعًا مثل،  تتضمن 

اإلعاقة العقمية، وصعوبات التعمم، اضطرابات النطق والكبلم، اإلعاقات الحسية، واإلعاقات الجسمية والصحية، إضافة إلى الموىبة 

صل أىم المحاور ذات العبلقة بكل فئة بدًء من التعريف، التقييم والتشخيص، التصنيف، وطرق العبلج. والتفوق بحيث يتضمن كل ف  
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 ونتائجيا: المادة تدريسأىداف  19.

 النيائية لممادة المخرجات
 : النتاجات العامة أوالً 

ييدف ىذا المساق لمساعدة الطالب التعرف عمى أكثر فئات التربية الخاصة التي ُيتوقع منو التعامل معيا في الميدان بعد       
التخرج، كما يتضمن المساق مساعدة الطالب عمى تبني اتجاىات إيجابية، ومعمومات صحيحة حول األفراد ذوي اإلعاقة ومساعدتو 

لمعمومات  لآلخرين في مجتمعو، كما تيدف ىذه المادة عمى إكساب الطالب لمخصائص الرئيسيو التي عمى إيصال ىذه االتجاىات وا
 اآلخرين في فريق العمل.  ؤلخصائيينتميز كل فئة عن األخرى، وأشير طرق التقييم المستخدمو ومعرفة دوره بالنسبو ل

 : النتاجات الخاصةثانياً 
 لمتعامل مع الطمبة ذوي الحاجات الخاصة، وىي:  ألساسيةلمعارف والميارات اييدف ىذا المساق عمى تمكين الطالب با   

 عمى المفاىيم األساسية والتعريفات وجذورىا المختمفة لكل فئة إعاقة.  التعريف -
 عمى مرحمة و طرق التقييم والتشخيص لكل فئة إعاقة عمى حده، ودور كل أخصائي في ىذه المرحمة.  التعرف -
 التي تميز كل فئة إعاقة .  ةلخصائص الجسميو، واالجتماعية، والسموكيعمى أبرز ا التعرف -
 عمى طرق التدريب والعبلج والتأىيل لكل فئة ودور كل أخصائي في فريق العمل في ىذه المرحمة.  التعرف -

 
 عمى... اً يكون قادر  أن المادة إنياءالتعّمم: يتوقع من الطالب عند  نتاجات 

 واالستيعاب: الفيم .1
 يتعرف الطالب عمى مفيوم التربية الخاصة وتعريفيا، ومضامين التعريف.أن -
 أن يتعرف الطالب عمى أكثر فئات التربية الخاصة شيوعًا وتعريفاتيا المختمفة. -
 أن يتعرف الطالب عمى المفاىيم األساسية في التربية الخاصة مثل التشخيص والتصنيف والبدائل التربوية. -
 عمى الخصائص المختمفة لكل فئة من فئات التربية الخاصة.أن يتعرف الطالب  -

 التحميمية: الميارات .2
 أن يميز الطالب بين فئات التربية الخاصة المختمفة اعتمادًا عمى الخصائص الفارقو ليا.-
 أن يحدد الطالب البديل التربوي المناسب لئلعاقات وفقًا لشدتيا -
 أن يقرر الطالب نوعية التعديبلت البلزمة لكل فئة  -

 اإلبداعية / القابمة لمتحول: الميارات .3
 أن يكتسب الطالب ميارات معمم التربية الخاصة الفعالة-
 تقرير عنيا ابةأن يستطيع الطالب عمل دراسة حالة وكت-
 ائصيا المختمفة.أن يمتمك الطالب القدرة عمى التعرف عمى فئة االعاقة اعتمادًا عمى خص-
 

 
 

 والجدول الزمني ليا لدراسيةالمادة ا محتوى .80

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات أساليب المراجع
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 واالستراتيجيات التدريسية النشاطات. 86

التعّمم  التقييم
 المتحققة

مقدمة في تعميم الطمبة ذوي 
خاصة، الخطيب الحاجات ال
(0202وزمبلؤه )  

   .صفاء العمي د  

الفهممممممممممممممممممم   

 واالستيعاب

إلى التربية الخاصة  مقدمو والثاني األول 

 ومفاىيميا 

الفهممممممممممممممممممم   

 واالستيعاب

التعمم صعوبات والرابع الثالث   

  

الفهممممممممممممممممممم  

 التحليلية

 التحىيلية

 والسادس الخامس 

العقمية  اإلعاقة  

الفهممممممممممممممممممم   

 واالستيعاب

السموكية  االضطرابات  السابع 

 واالنفعالية 

الفهممممممممممممممممممم   

 واالستيعاب

التحىيليممممممممة 

والمهممممما ا  

 التحليلية 

  الثامن 

وضعاف السمع الصمم  

المهمممممممما ا   

التحليليممممممممممة 

 والتحىيلية

   التاسع 
البصرية  اإلعاقة  

الفهممممممممممممممممممم   

واالسممتيعاب 

 التحليلية

 التحىيلية

والحادي  العاشر 
 عشر 

الجسمية  اإلعاقات

 والصحية 

الفهممممممممممممممممممم   

 واالستيعاب

  التوحد عشر الثاني 

 المهمممممممما ا  

 التحليلية

عشر  الثالث 
 والرابع عشر

والتفوق  الموىبة  

والسادس  الخامس   
 عشر 

الميمات ومراجعو  عرض

 عامة 
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 واالستراتيجيات التدريسية التالية: النشاطاتتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خبلل  يتم
  المحاضرة -
 الذىني  العصف -
 ومناقشتيا  نشطةاأل عرض -

 

 ومتطمبات المادة يمالتقي أساليب. 88

 التقييم والمتطمبات التالية أساليب خبلل مننتاجات التعمم المستيدفة  تحققإثبات  يتم
 المادة اإلجبارية متطمبات
 تحريرية . سئمةعبلمات أ 10عبلمة اختيار من متعدد و  15( عبلمة مقسمو كالتالي: 25) األول االمتحان -1
 ( عبلمة اختيار من متعدد. 15الثاني)  االمتحان -2
 ( عبلمة اختيار من متعدد 50النيائي ) االمتحان -3
( عبلمات يختارىا الطالب من بين األنشطة والميمات االختيارية المذكورة الحقًا، أو تقديم امتحان ثاني من 10ميمة ) عرض -4

 اختيار من متعدد.   25
 والميمات االختيارية األنشطة 

واحدة منيا وُيتوقع منو أن يؤدييا بشكل فردي، وبخط اليد عمى أن  اختياروالميمات التي يحق لمطالب  األنشطةيمي مجموعة من  فيما
 شير نيسان بالتنسيق مع المدرس :  بدايةيكون واضحا، ومن ثم عرضو أمام الزمبلء مع 

ي المركز، يتضمن التجول داخل المراكز، والتعرف عمى إحدى مراكز التربية الخاصة ، وقضاء ساعتين عمى األقل ف زيارة .1
 ومن ثم كتابة تقرير وعرضو أمام الزمبلء.  الدراسي،والجدول اليومي  المخدومة،والفئات  المقدمة،مرافق المركز، والخدمات 

 دراسة حالة لطفل يعاني من اإلعاقة العقمية، وكتابة تقرير وعرضو أمام الزمبلء.  عمل .2
جميعيا التي يتضمنيا المساق، ومن ثم الحديث عن ىذه الصور  الخاصةمجموعة من الصور ذات العبلقة بفئات التربية  جمع .3

 أمام الزمبلء.
 % .25تقديم امتحان ثاني نسبتو  ،ألي طالب في حال عدم رغبتو باختيار أي من األنشطو السابقو أو تعذر عميو ذلك يمكن .4
لو عبلقة بالطمبة ذوي الحاجات الخاصة في األردن، عمى أن يعرض ذلك مسبقًا عمى  ألي طالب اقتراح نشاط آخر يحق .5

 مدرس المادة إلبداء الموافقو. 
 

 

 

 

 المتبعة بالمادة السياسات .82

 سياسة الحضور والغياب:  -أ
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 بموعد الحضور عمى المحاضره ، وسيعتبر كل من تأخر عن الحضور غائبًا عمى كشف الحضور والغياب  االلتزام .1

أن ذلك ال يعني أن يسجل حاضرا  الألي طالب دخول المحاضره حتى بعد وصولو متأخرًا )مع تقديم عذر مقنع( إ يحق .2

 عمى كشف الحضور والغياب.

موحد في  امتحانأو تقديم ميمة(  في الحاالت التالية فقط: تقديم  امتحانأعذار الغياب ) في حال تغيب عن  تقبل .3

أو  حان،ولن يقبل أي عذر آخر ميما كان نوعو لتقديم االمت ،وفاة من الدرجو األولى، زواج مستشفى، الجامعة، دخول

 عرض الميمة.

 يتم احتساب غيابات الطمبة بالعبلمات سواء كان في حالة الغياب أو الحضور.  لن .4

 الطالب المتوقع حرمانو قبل تجاوزه عدد الغيابات المقررة بغيابين فقط. يبمغ .5

 إطبلقًا استخدام الياتف النقال داخل المحاضرة ألي سبب كان.  يمنع .6

 مداخبلت الزمبلء وعدم االستيزاء بيا اطبلقًا . إحترام .7

عطاء اإلجابات  إعطاء -ه الدرجات: يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عبلمتو، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 الصحيحة ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 ورة البيضاء وأقبلم السبورة والطباشير.: القاعة والسبورة الخضراء والسبةفي دراسة الماد تسيم والتي بالجامعةالخدمات المتوفرة  -و
 يحق لكل طالب إبداء رأيو ما دام لو عبلقة بالمادة المقرره .  -ز

 المعدات واألجيزة المطموبة .82

 والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقبلم السبورة والطباشير و القاعة

 
 

 

 
 المراجع .85

 
( . مدخل إلى التربية الخاصة. دار الفكر  8062الخطيب، جمال وزمالؤه ) -  
( . مدخل إلى التربية الخاصة  .8060الصمادي، جميل، والسرطاوي، عبد العزيز )-  

-  Smith, D. (2004), Introduction to Special Education: Teaching in an Age of 
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Opportunity, (5th  ed), Boston: Person Education, Inc.  

 

 

 

 

 معمومات إضافية .81

 
 
 
 

 
 
 
 

-----------: اريخالت - ------------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة:  اسم

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

-------- 

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

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

- 

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

------ 
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    :إلى نسخة                                                                                   
                  القسم رئيس                                                                                  

 العميد لضمان الجودة     مساعد                                                                                                    
 المادة ممف                                                                                


