
    
 

 
 

 

 

 

 

 األردنية الجامعة

االعتماد وضمان الجودة مركز  

 

 

 

 

 المادة الدراسية مخطط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

1 
 

 1. المادة اسم اضطرابات السموك 

 2. المادة رقم 0105311

 (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
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 13. األخرى المشتركة في تدريس المادة األقسام -
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 المادة منّسق .16
 .ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني إدراج الرجاء

 يوجد ال

 المادة مدرسو .71

 المدرس: د.صفاء العمي 
 ال ٠ٛجذ: اٌٙبتف سلُ

 ( 4:33-3:33( )ْ،س :::4-:::3)ح، ث، خ : اٌّىتج١خ اٌغبعبد ،

 s.alali@ju.edu.joاالٌىتشٟٚٔ  اٌجش٠ذ 
 

 المادة وصف. 71
تتضّٓ ٘زٖ اٌّبدح تعش٠ف ثأُ٘ اٌّصطٍحبد ٚاٌّفب١ُ٘ األعبع١ٗ فٟ ِجبي االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ ٚاإلٔفعب١ٌخ، تذاخً االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ 

ٚاالٔفعب١ٌخ ِع األِشاض ٚاإلعبلبد األخشٜ، وّب تتٕبٚي اٌّبدح األعظ إٌظش٠ٗ الضطشاثبد اٌغٍٛن ثبٌتفص١ً ٚاٌتعشف عٍٝ أثشص اٌطشق 

ٌّغتخذِٗ فٟ اٌتشخ١ص ٚتى١ٕىبد اٌتذخً ٚفمبً ٌٍٕظش٠بد اٌّختٍفخ. اٌتعشف عٍٝ أوثش األدٚاد اٌتشخ١ص١خ ش١ٛعبً ٚخصبئص ٘زٖ ٚاألدٚاد ا

 األدٚاد ٚاٌّمب١٠ظ ٚأثعبد٘ب اٌّختٍفخ.
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 :ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.
 المخرجبث النهبئيت للمبدة

 أوالً: النتبجبث العبمت 

٠ٙذف ٘زا اٌّغبق ٌّغبعذح اٌطبٌت عٍٝ ِعشفخ اٌّفب١ُ٘ األعبع١خ راد اٌعاللخ ثبالضطشاثبد اٌغٍٛو١خ ٚاإلٔفعب١ٌخ، وّب تٙذف إٌٝ إوغبة       

اٌطبٌت اٌّعبسف اٌّشتجطٗ ثبألعظ إٌظش٠ٗ ٌتفغ١ش اضطشاثبد اٌغٍٛن، ِٚب ٠تشتت عٍٝ ٘زٖ األعظ ِٓ اختالف فٟ تى١ٕىبد اٌعالج ٚاٌتذخً. 

ب تغعٝ ٌّغبعذح اٌطٍجخ عٍٝ األٌّبَ ثأُ٘ اٌخصبئص اٌتٟ تغبعذٖ فٟ اٌتعشف عٍٝ األطفبي رٚٞ االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ فٟ اٌج١ئخ اٌصف١خ. وّ  

 ثبنيبً: النتبجبث الخبصت

الٔفعب١ٌخ، ٟٚ٘: ٠ٙذف ٘زا اٌّغبق عٍٝ تّى١ٓ اٌطبٌت ثبٌّعبسف ٚاٌّٙبساد األعبع١خ ٌٍتعبًِ ِع اٌطٍجخ رٚٞ االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ ٚا     

 اٌتعشف عٍٝ تعش٠فبد اضطشاثبد اٌغٍٛن اٌّختٍفخ ٚأوثش٘ب اعتّبداً فٟ ا١ٌّذاْ اٌتشثٛٞ.  -

 اٌتعشف عٍٝ أعجبة اضطشاثبد اٌغٍٛن ٚفمبً ٌألعغظ إٌظش٠خ اٌّختٍفخ -

 اٌتعشف عٍٝ تى١ٕىبد اٌتذخً اٌتٟ تٕذسج ضّٓ ٔظش٠بد اٌشخص١خ ٚاٌغٍٛن.  -

 مبئّخ عٍٝ اٌشخص١خ ٚتٍه اٌّغتٕذٖ عٍٝ اٌغٍٛو١خ. اٌت١١ّض ث١ٓ أدٚاد اٌتشخ١ص اٌ -

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءالتعّمم: يتوقع من الطالب عند  نتاجات
 الفهم واالستيعاب: .1

 أن يتعرف الطالب عمى مفهوم اضطرابات السموك-   
 أن يتعرف الطالب عمى التعريفات المختمفة الضطرابات السموك  -  
 أن يتعرف الطالب عمى التصنيفات المختمفة الضطرابات السموك  -  
 أن يتعرف الطالب عمى األسس النظرية لتفسير اضطرابات السموك  -  

 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية: .2

 أن يفسر الطالب أسباب االختالف في مسميات اضطرابات السموك -
 لالساس النظري المناسب أن يوظف الطالب التكنيكات العالجيه وفقاً  -

 أن يميز الطالب بين بين مبادىء النظريات المختمفة -

 

 المهارات اإلبداعية / القابمة لمتحول: .3

 يوظف الطالب االختبارات التشخيصية لالضطرابات السموكية أن  -
 اتخاذ القرار المناسب في تحديد مستوى حاجة الفرد لمخدمات المهنية -

 لالساس النظري إعداد برامج وقائية وفقًا  -
 

 

 المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى .20

 المراجع
أساليب 
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

( تع١ٍُ 8002ِحّذ، عبدي ) 

األطفبي ٚاٌّشا٘م١ٓ رٚٞ 

 االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ 

اٌتغ١ّبد اٌّختٍفخ الضطشاثبد  األول د.صفاء العمي   

 اٌغٍٛن 

ِعب١٠ش اٌحىُ عٍٝ اٌغٍٛن  الثاني ≠  
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 واالستراتيجيات التدريسية النشاطات. 21

 التدريسية التالية: واالستراتيجيات النشاطاتتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 
 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليب خالل مننتاجات التعمم المستهدفة  تحققإثبات  يتم
متطلببث المبدة   

 طريقت التقىيم                        العالمت كنسبه مئىيت                      صفت الطريقت                         

عؤاي اخت١بس ِٓ ِتعذد 55%                             تمذ٠ُ اِتحبْ ٠تضّٓ 55اِتحبْ أٚي                                    

%                             فُٙ ٘زٖ اٌّصطٍحبد ٚاجت١بص االختجبس اٌّتعٍك ثٙب5ِصطٍحبد إٔج١ٍض٠ٗ راد عاللخ            

% ِٓ أعئٍتٗ ِمبٌٟ 50%                            تمذ٠ُ اِتحبْ 80اِتحبْ ثبٟٔ                                  

%                            اخت١بس ٔشبط  ِٓ األٔشطٗ اٌّزوٛسح فٟ اٌخطخ ٚتمذ٠ّٗ أِبَ اٌضِالء50                          عشض ِّٙٗ     

اٌصّبدٞ، ج١ًّ، ٚاٌغشطبٚٞ، 

( فصً: 8050عجذ اٌعض٠ض )

 االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ . 

Yell, M., Meadows,N., 

and Shriner,j.( 2009) . 

Evidence – Based 

Practices for 

Educating Students 

with Emotional and 

Behavioral Disorders. 

United State.  

 

 اٌغٛٞ ٚاٌغٍٛن غ١ش اٌغٛٞ

تعش٠ف االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ  الثالث ≠  

 ٚاالٔفعب١ٌخ

تص١ٕف االضطشثبد اٌغٍٛو١خ  الرابع ≠  

 ٚاالٔفعب١ٌخ

االتجبٖ اٌج١ٛف١ض٠بئٟ فٟ تفغ١ش  الخامس ≠  

 اضطشاثبد اٌغٍٛن

االتجبٖ اٌغ١ىٛد٠ٕبِٟ فٟ تفغ١ش  والسابع  السادس ≠  

 اضطشاثبد اٌغٍٛن

االتجبٖ اٌغٍٛوٟ ٚاالتجبٖ فٟ  الثامن والتاسع  ≠  

 تفغ١ش اضطشاثبد اٌغٍٛن

االتجبٖ اٌج١ئٟ فٟ تفغ١ش  العاشر   

 اضطشاثبد اٌغٍٛن

االتجبٖ اٌّعشفٟ اٌغٍٛوٟ فٟ  الحادي عشر  ≠  

 تفغ١ش اضطشاثبد اٌغٍٛن 

إجشاءاد اٌتذخً اٌعالجٟ ٚفمبً  الثاني عشر   

 ٌألعظ إٌظش٠خ اٌّختٍفخ 

أدٚاد اٌم١بط ٚاٌتشخ١ص  الثالث عشر  ≠  

 اٌّغتٕذٖ ٌٍشخص١خ

أدٚاد اٌم١بط ٚاٌتشخ١ص  الرابع عشر  ≠  

 اٌّغتٕذٖ عٍٝ اٌغٍٛو١خ 

الخامس  ≠  
 اٌتم١١ُ اٌٛظ١فٟ ٌٍغٍٛن  والسادس عشر 
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 األنشطه والمهمبث

ٚاحذح ِٕٙب ٠ُٚتٛلع ِٕٗ أْ ٠ؤد٠ٙب ثشىً فشدٞ، ٚثخظ ا١ٌذ عٍٝ أْ ٠ىْٛ  ف١ّب ٠ٍٟ ِجّٛعخ ِٓ األٔشطٗ ٚاٌّّٙبد اٌتٟ ٠حك ٌٍطبٌت إخت١بس

 ٚاضحب، ِٚٓ ثُ عشضٗ أِبَ اٌضِالء ِع ثذا٠ٗ شٙش ١ٔغبْ ثبٌتٕغ١ك ِع اٌّذسط : 

ِمبثٍخ ِع ِعٍّت١ٓ عٍٝ األلً حٛي أوثش اٌغٍٛو١بد إصعبجبً ِٓ ٚجٙخ ٔظش اٌّعٍّبد ،  ص٠بسح إحذٜ ِشاوض اٌتشث١خ اٌخبصخ  ٚإجشاء .5

 ٚاٌطش٠مخ اٌّعتبدح ٌضجطٙب فٟ اٌّشوض. ِٚب ٟ٘ حبجبد اٌّعٍّبد فٟ ٘زا اٌّجبي ،ِٚٓ ثُ وتبثخ تمش٠ش ٚعشضٗ أِبَ اٌضِالء . 

ٌٍصفٛف األٌٚٝ حٛي أوثش اٌغٍٛو١بد إصعبجبً ِٓ ٚجٙخ ٔظش ص٠بسح إحذٜ اٌّذاسط اٌعبد٠خ  ٚإجشاء ِمبثٍخ ِع ِعٍّت١ٓ عٍٝ األلً  .8

اٌّعٍّبد ، ٚاٌطش٠مخ اٌّعتبدح ٌضجطٙب فٟ اٌّشوض. ِٚٓ ثُ وتبثخ تمش٠ش ٚعشضٗ أِبَ اٌضِالء ، ثبإلضبفخ ٌحضٛس حصخ ٚتغج١ً أوجش 

 عذد ِٓ اٌغٍٛوبد غ١ش اٌّشغٛثخ ٚاٌتٟ تظٙش أثٕبء اٌحصخ اٌذساع١خ. 

ِٓ ِعٍّبد اٌتشث١خ اٌخبصخ فٟ  5طبٌت ِٓ طٍجخ و١ٍخ اٌتشث١خ، أٚ عٍٝ 55اد اٌعاللخ ثبٌّفب١ُ٘ إٌفغ١ٗ عٍٝ تطج١ك أحذ االختجبساد ر .3

 ا١ٌّذاْ. 
 % أعئٍخ ِمب١ٌخ.50% ٠تضّٓ ٠30ّىٓ ألٞ طبٌت فٟ حبي عذَ سغجتٗ ثبخت١بس أٞ ِٓ األٔشطٗ اٌغبثمٗ، تمذ٠ُ اِتحبْ ثبٟٔ ٔغجتٗ  .4
عاللخ ثبٌطٍجخ رٚٞ االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ فٟ األسدْ، عٍٝ أْ ٠عشض رٌه ِغجمبً عٍٝ ِذسط ٠ّىٓ ألٞ طبٌت التشاح ٔشبط آخش ٌٗ  .5

 اٌّبدح إلثذاء اٌّٛافمٗ. 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

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

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

 الحضور والغياب.

 موحد في الجامعة، دخول امتحانت التالية فقط: تقديم أو تقديم مهمة(  في الحاال امتحانأعذار الغياب ) في حال تغيب عن  تقبل .3

 أو عرض المهمة. حان،ولن يقبل أي عذر آخر مهما كان نوعو لتقديم االمت ،وفاة من الدرجه األولى، زواج مستشفى،

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

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

 إطالقًا استخدام الهاتف النقال داخل المحاضرة ألي سبب كان.  يمنع .6

 مداخالت الزمالء وعدم االستهزاء بها اطالقًا . إحترام .7

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

 ورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير.: القاعة والسبورة الخضراء والسبةفي دراسة الماد تسهم والتي بالجامعةالخدمات المتوفرة  -ج

 يحق لكل طالب إبداء رأيو ما دام لو عالقة بالمادة المقرره -د

و غرفة الوسائل : والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير ةفي دراسة الماد تسهم والتي بالجامعة المتوفرةالخدمات  -ه
 والعرض
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 المتوفرة  المعدات واألجهزة .24

 السبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير 

 Data showأداة العرض  -

 المجموعات  -

 العصف الذهني -

 
 

 المصبدر والمراجع

 ( تع١ٍُ األطفبي ٚاٌّشا٘م١ٓ رٚٞ االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ 8002ِحّذ، عبدي ) 

 ( فصً: االضطشاثبد اٌغٍٛو١خ . 8050اٌصّبدٞ، ج١ًّ، ٚاٌغشطبٚٞ، عجذ اٌعض٠ض )

Yell, M., Meadows,N., and Shriner,j.( 2009) . Evidence – Based Practices for Educating Students 

with Emotional and Behavioral Disorders. United State.  

 

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

ed), Boston: Person Education, Inc.  
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