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 1. اسم المادة االعاقة العقمية

 2. رقم المادة (0205320)

 (ت،عًهيتانساعاث انًعتًذة )َظزي 3
.3 

 (ت، عًهيتانساعاث انفعهيت )َظزي 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يىجذ

 5. اسم البرنامج االرشاد وانتزبيت انخاصت 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة انجايعت األردَيت 

 8. الكمية انعهىو انتزبىيت 

 9. القسم االرشاد وانتزبيت انخاصت 

 10. مستوى المادة بكانىريىس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2016/2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس انهغت انعزبيت 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2013-2014
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّسق انًادة .16

 .: رقى انًكتب، انساعاث انًكتبيت، رقى انهاتف، انبزيذ اإلنكتزوَييا يهي انزجاء إدراج
 ال يىجذ

 مدرسو المادة.71

 .: رقى انًكتب، انساعاث انًكتبيت، رقى انهاتف، انبزيذ اإلنكتزوَييا يهي انزجاء إدراج
   :e.ali@ju.edu.jo انبزيذ االنكتزوَي . ، خًيسثالثاء، أحذ 01 -2، انساعاث انًكتبيت:92922رقى انهاتف: 

 
 

 وصف المادة .71

 .يذكىر في انخطت انذراسيت انًعتًذة هى كًا
العقميية ووجييات   واالجتماعيية لععاقيةوالنفسيية الموضوعات المتضمنة في مجال االعاقة العقمية وخاصة من حيث التعريفات الطبية 

انتشيار االعاقية العقميية ، واسيبابيا وطيرس قياسييا وتشخيصييا ، والخصيا ص ف ، ومين ميم ظياىرة ميدى النظر المختمفة في ذلي  التعريي
المرتبطيية  الشخصييية واالكاديمييية واالجتماعييية لممعييوقين عقميييا ، بييرامج ومنيياىج المعييوقين عقميييا وطييرس تنظيميييا ، القضييايا والمشييكعت

 .ة االعاقة العقمية ، وواقع خدمات التربية الخاصة لممعوقين عقميا في االردنبظاىر 
 

mailto:e.ali@ju.edu.jo
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :األهذاف

، نسبة اإلنتشار اإلعاقة العقلية مثل: تعريفات اإلعاقة العقلية تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية في ميدان  -1
 . اإلعاقة العقليةوتصنيفات 

  . اإلعاقة العقليةتعريف الطلبة بالخصائص المعرفية، التعليمية والسلوكية لألفراد ذوي  -2
 . اإلعاقة العقليةألحد الطالب ذوي تربوية فردية اكساب الطلبة مهارات في كتابة خطة  -3
 .قليةاإلعاقة العتعريف الطلبة بأفضل الممارسات التربوية والمناهج المستخدمة مع األفراد ذوي    -4     

 
 عهى... ا  يكىٌ قادر أٌانًادة  إَهاءَتاجاث انتعهّى: يتىقع يٍ انطانب عُذ 

 الفهم واالستيعاب: .1

 .تربية األفراد ذوي اإلعاقة العقميةالمعرفة باألسس التاريخية لتطور حركة  1-1
 .اإلعاقة العقميةالمصطمحات الر يسية في ميدان معرفة وفيم  1-2

 معرفة وفيم الخصا ص السموكية و المعرفية لألفراد ذوي اإلعاقة العقمية. 1-3
 فة بالتعريفات المختمفة لمفيوم اإلعاقة العقمية.المعر  1-4

 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية: .2

 .البرامج التربوية لألفراد ذوي اإلعاقة العقميةتحميل ونقد   2-1

 .التخطيط لمبرامج الفردية لألفراد ذوي اإلعاقة العقمية 2-2

 التخطيط لبرامج اإلحالو و الكشف و التقييم  2-3
 المهارات الخاصة التطبيقية:

 .اب الميارات الخاصة ببناء برامج تربوية فرديةاكتس 3-1

 .اب الميارات الخاصة بأساليب تدريس الطعب ذوي اإلعاقة العقميةاكتس 3-2
 اإلبداعية / القابمة لمتحول: المهارات .3

 ميارة القراءة وتمخيص الموضوعات ذات ععقة في المقرر / الجديد في المجال. 4-1

 ميارة تقديم العروض ومخاطبة اآلخرين. 4-2

 ميارة تنفيذ الزيارات الميدانية والمعحظة والتحميل والنقد لمبرامج. 4-3

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 الكتيييييييييييييييياب المقييييييييييييييييرر  .1

الروسيييييييييييييييييييان، فيييييييييييييييييييياروس 
( مقدميييييييييييية فييييييييييييي 2015)

اإلعاقيييييييييييية العقمييييييييييييية، دار 
الفكيييييير لمطباعيييييية والنشيييييير 

 والتوزيع، عمان. 
2. Richards, Brady, 
Taylor 2015. 

الوحدة األولى   مفيوم  و الماني األول د.عماد عمي  
 الصعوبات العقمية

يف الطبي و التعر 
إلجتماعي، السيكومترى، ا

وتعريف الجمعية األمريكية 
 لمصعوبات النما ية والعقمية.

 

الوحدة المانية   التطور  لث و الرابعالما د.عماد عمي  
التاريخي واإلتجاىات 
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Cognitive and 
Intellectual 
Disabilities. Historical 
perspectives, current 
practices, and future 
directions(2nd  
ed.) Routledge, NY.  
3. AAIDD Ad Hoc 
Commttee. (2010). 
Intellectual Disability: 
Definition, 
Classification, and 
Systems of Supports 
(11th ed.). AAIDD. 

  
 

المعاصرة في تعميم األفراد 
  الصعوبات العقميًة.ذوي 

 
Richards, Brady, 
Taylor 2015 
(Chapter 1) 

 

  خامس ال د.عماد عمي  
الوحدة المالمة   نسبة إنتشار 

 ةالعقمي الصعوبات
إنتشار  نسبة 

الصعوبات العقمية ، 
والعوامل المؤمرة في نسبة 
  إنتشار الصعوبات العقمية

الرابعة   تصنيف الوحدة  السادس و السابع د.عماد عمي  
 الصعوبات العقمية 
تصنيف مبني عمى 

المظاىر و الخصا ص 
الجسمية، القدرة العقمية 

 العامة،
و التصنيف الحديث 
لمجمعية األمريكية 

 لصعوبات النما ية والعقمية.ا

 
 

الوحدة الخامسة  قياس  المامن و التاسع د.عماد عمي  
وتشخيص الصعوبات 

التكاممي في  اإلتجاه. العقمية
قياس وتشخيص الصعوبات 

  العقمية.
ة  أسباب سادسال الوحدة العاشر د.عماد عمي  

 الصعوبات العقمية 
أسباب ما قبل الوالدة، 

أسباب أمناء الوالدة، أسباب 
  ما بعد الوالدة
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 انتانيت: انُشاطاث واالستزاتيجياث انتذريسيتتطىيز َتاجاث انتعهى انًستهذفت يٍ خالل  يتى

 
 

امتحان 
منتصف 
 الفصل 

حادي عشر و ال د.عماد عمي 
 الماني عشر 

 ة  سابعالوحدة ال  
خصا ص األفراد ذوي 

 الصعوبات العقمية 
الخصا ص         

المعرفية، و التعممية، و 
السموكية لألفراد ذوى 
   الصعوبات العقمية.
 
Richards, 
Brady, 
Taylor 2015 
(chapters 6, 
7, & 8) 

 
مالث عشر و ال د.عماد عمي  

 الرابع عشر
   اإلعتبارات مامنةالوحدة ال

التربوية في تدريس الطعب 
 ذوي الصعوبات العقمية

الخطة التربوية الفردية،  
أساليب التدريس، الخطة 

 التعميمية المعدلة.
 

خامس عشر و ال د.عماد عمي  
 السادس عشر 

 

الوحيييييييدة التاسيييييييعة  أسييييييياليب 
تييييييييييدريس ميييييييييييارات الحييييييييييياة 

 اليومية 
ميييييييارات العناييييييية 
الذاتييييية، ميييييارات 
  المغة و التواصل
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 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 انتقييى وانًتطهباث انتانيت: أسانيبخالل يٍ انًستهذفت َتاجاث انتعهى تحققإثباث  يتى
 عالياث 5قصيز :  إيتحاٌ

 عاليت 25ايتحاٌ يُتصف انفصم: 

 عالياث 10انًشاركت انصفيت و واجباث شهزيت 

 : انب واحذة يٍ َشاطيٍ او انطهبت( يختار انط)َشاط/ تقذيى عزض أي عالياث 10االيتحاٌ انثاَي: 

 عزض دراست يٍ انذراساث انًُشىرة و انحذيثت في يجال اإلعاقت انعقهيت
 زسائم انًىجىدة في انًكتبت في يجال اإلعاقت انعقهيتعزض رسانت يٍ ان

 

 عاليت 50 إيتحاٌ َهائي : 

 السياسات المتبعة بالمادة.22

   أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة والغياب سياسة الحضور -أ

  الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغا ب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

   متوفرة في القاعةوالصحة إجراءات السعمة -ج

   ال يوجدالغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء اإلجابات الصحيحة إعطاء الدرجات -ه   يتم إعادة أوراس االمتحان لمطالب ليطمع عمى ععمتو، تتم مراجعة األس مة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن مم يتم استعادة أوراس االمتحان من قبل المدرس. 

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

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 أجهزة العرض الضوئي.  القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقعم السبورة والطباشير و

 

 المراجع.22

 

 المراجـــــع الرئيسية 
 

 ( مقدمة في اإلعاقة العقمية، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان. 2015الروسان، فاروق )
 

Richards, Brady, Taylor 2015. Cognitive and Intellectual Disabilities. Historical perspectives, 
current practices, and future directions(2nd ed.) Routledge, NY.   

 
 باإلضافة إلي أوراق موثقة بالمراجع يتم توزيعها خالل الفصل الدراسي
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 المراجع اإلضافيه
 

( مقدمة في األعاقة العقمية، دار وائل لمنشر و التوزيع، عمان.2010الخطيب، جمال )  
 
AAIDD Ad Hoc Commttee. (2010). Intellectual Disability: Definition, Classification, and 
Systems of Supports (11th ed.). AAIDD.  

 
Hallahan, Kaufman, & Pullen, 2012, Exceptional Learners: An Introduction to special 
Education. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc.   
 
Ryndak, D. L. & Alper, S. (2003). Curriculum and instruction for students with significant 

disabilities in inclusive settings (2nd ed). Boston: Allyn and Bacon. 

 معمومات إضافية .26

 
 
 
 

 
 

 
 

------------------اريخ  الت - ------------------------التوقيع   -------------------اسم منسس المادة  

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

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------ر يس القسم  

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

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد  

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالر يس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


