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 1. المادة اسم اإلعاقة السمعية 

 2. المادة رقم 0205321

 (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 

 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

 تاريخالمادة الدراسية/  مخططاستحداث  تاريخ 2015/2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 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 ُٔجذ: انٍاذف سقم

 ( 00:21-00:11( )ن،س 00:11-00:11)ح، ز، خ : انمكرثٕح انساعاخ ،

 s.alali@ju.edu.joاالنكرشَوٓ  انثشٔذ 
 

 المادة وصف .71

ذرعمه ٌزي انمادج ذعشٔف تأٌم انمصطهحاخ َانمفإٌم األساسًٕ فٓ مجال اإلعاقح انسمعٕح،َكزنك انرعشف عهّ أوُاعٍا َعالقرٍا     

تثعط انمرغٕشاخ انرٓ ذحذد غشق انرقٕٕم َانعالج، كما ذرعمه انمادج انرعشض نعُامم انخطش راخ انعالقح تحذَز االعاقح انسمعٕح، 

انرذخم. كما ذشمم انمادج أثاس اإلعاقح انسمعٕح عهّ مجاالخ انىمُ انمخرهفح، َأٌمٕح انثقأا انسمعٕح عىذ انرذسٔة َإجشاءاخ  انُقأح َ

انسمعٓ نذِ ظعاف انسمع. ذرىاَل انمادج غشق انرُاصم انمرثعً مع انطهثح انصم، َظعاف انسمع، كما أوٍا ذحذد انثشامج انرشتُٔح 

رَْ االعاقح انسمعٕح، َأخٕشاً ذراتع ٌزي انمادج انرطُس انراسٔخٓ انرشتُْ  نهصم فٓ األسدن، َأٌم  تما فٍٕا انثذائم انمىاسثً نهطهثح

 أخالقٕاخ معهم انرشتٕح انخاصح عىذ انرعامم مع انطهثح انصم.
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 :ونتائجها المادة تدريس أهداف 19.

 :األهداف
أًالً: النتاجات العامة    

ٍٔذف ٌزا انمساق نمساعذج انطانة عهّ معشفح انمفإٌم األساسٕح راخ انعالقح تاإلعاقح انسمعٕح َإكساتً انقذسج عهّ معشفح ذأثٕش       

االعاقح انسمعٕح عهّ حٕاج انفشد األصم َظعٕف انسمع، َمه ثم ذمكٕه انطانة مه اكرساب انمٍاساخ انالصمً نهرعامم مع انصم 

 َظعاف انسمع. 

اً: النتاجات الخاصةثاني  

ٍٔذف ٌزا انمساق عهّ ذمكٕه انطانة تانمعاسف َانمٍاساخ األساسٕح نهرعامم مع انطهثح رَْ االعاقح انسمعٕح، ٌَٓ:      

 انرعشف عهّ أوُاع االعاقح انسمعٕح َذعاسٔفٍا انمخرهفح تاخرالف َقد حذَثٍا َشذذٍا.  -

 اقح انسمعٕح.انرعشف عهّ انطشق انمسرخذمً فٓ ذقٕٕم َذشخٕص االع -

 انرعشف عهّ أسثاب اإلعاقح انسمعٕح َعُامم انخطش انمشذثطً تٍا.  -

 ذمٕٕض األثاس انمرثأىً نإلعاقح انسمعٕح تاخرالف شذذٍا ََقد حذَثٍا عهّ مجاالخ انىمُ انمخرهفح.  -

 انرعشف عهّ غشق انرُاصم انمسرخذمً مع انطهثح رَْ االعاقح انسمعٕح.  -

 انرعشف عهّ اخالقٕاخ معهم انرشتٕح انخاصح كمعهم نهطهثح رَْ االعاقح انسمعٕح .  -

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

 أن يتعرف الطالب عمى أجزاء األذن وآلية السمع-
 أن يتعرف الطالب عمى تعريفات االعاقة السمعية -
 أن يتعرف الطالب عمى طرق تقييم وتشخيص االعاقة السمعية-

 التحميمية:المهارات  .2

 أن يحدد الطالب شدة االعاقة السمعية اعتمادًا عمى موقعها-
 أن يحدد الطالب طرق التواصل المناسبة لشدة االعاقة السمعية  -
 ثهاأن يحدد الطالب أبعاد اإلعاقة السمعية وتأثيراتها باختالف موعد حدو -

 
 المهارات اإلبداعية / القابمة لمتحول: .3

 أن يممك الطالب القدرة عمى إجراء التقييم التربوي لمطمبة الصم  -
 أن يحدد الطالب مستوى األداء الحالي لمطالب ذي االعاقة السمعية  -
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 المراجع
أساليب 
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

زريقاااااتر هتاااا اىي   -

( مقدماااااااااو 2113)

فااااااااااا  ا  ا اااااااااااة 

الساايعيةر رار ًا اا  

 للنش  

الخطيااااةر جيااااا   - -

(2113) 

Smith, D. (2004), 

Introduction to 

Special Education: 

Teaching in an Age 

of Opportunity, 

الفي   

 ًاالستيعاب

 حاسة السمع  األول د.صفاء العمي 

الفي   

 ًاالستيعاب

 التعريف -اإلعاقة السمعية  الثاني ≠

  

الفي  

 التحليلية

 التحٌيلية

 التصنيف  –االعاقة السمعية  الثالث ≠

الفي   

 ًاالستيعاب

 التصنيف –االعاقة السمعية  الرابع ≠

الفي   

 ًاالستيعاب

التحٌيلية 

ًالييارات 

 التحليلية 

 نسبة االنتشار  الخامس ≠

الييارات  

التحليلية 

 ًالتحٌيلية

 أسباب االعاقة السمعية  السادس ≠

الفي   

ًاالستيعاب 

 التحليلية

 التحٌيلية

 أساليب تقويم السمع  السابع ≠

الفي   

 ًاالستيعاب

الثامن و  ≠
 التاسع

 تأثير االعاقة السمعية عمى النمو

الييارات  

 التحليلية

 التقييم النفسي والتربوي العاشر ≠

الفي   

 ًاالستيعاب

 طرق التواصل  الحادي عشر ≠

الفي   

 ًاالستيعاب

 الثاني عشر ≠
 والثالث عشر

أسر االشخاص ذوي االعاقة 
 السمعية 

  

الفي  

 التحليلية

 التحٌيلية

تاريخ تربية ذوي االعاقة السمعية  الرابع عشر ≠
 في األردن 
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 واالستراتيجيات التدريسية النشاطات .21

 التدريسية التالية: واالستراتيجيات النشاطاتتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة  -
 العصف الذهني - -
 تحميل نتائج الدراسات باسموب البحث العممي  -

 
 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليب خالل مننتاجات التعمم المستهدفة  تحققإثبات  يتم
 المتطمبات االجبارية لجميع الطمبة: -

 ( عالمة 02االمتحان األول : اختيار من متعدد ) -1
 (عالمات 02االمتحان الثاني: اختيار من متعدد )  -0
 ( عالمات12المدرس داخل المادة )مهمة يعرضها  -3
 ( عالمة 52امتحان نهائي اختيار من متعدد ) -4

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

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

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

 عمى كشف الحضور والغياب.

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

أو  حان،ن يقبل أي عذر آخر مهما كان نوعو لتقديم االمتول ،وفاة من الدرجه األولى، زواج مستشفى، الجامعة، دخول

 عرض المهمة.

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

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

 رة ألي سبب كان. إطالقًا استخدام الهاتف النقال داخل المحاض يمنع .6

 مراجعة وعرض المهام الخامس عشر ≠  
 عرض مهام السادس عشر ≠   
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 مداخالت الزمالء وعدم االستهزاء بها اطالقًا . إحترام .7

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

 : القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير.ةفي دراسة الماد تسهم والتي بالجامعةالخدمات المتوفرة  -و

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

 

 المتوفرة المعدات واألجهزة  .24

 السبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير 

 Data showأداة العرض  -
 
 

 اليصارر ًالي اجع

( مقدمو ف  ا  ا ة السيعيةر رار ًا   للنش  2113زريقاتر هت اىي  )  

  ال ة تا  ا ة السيعيةمكتثة الجامعة األررنية ر  ا ة ال سا   االلكت ًنية ر أي رسالة ماجستي  أً ركتٌراه ذات -

- Marchark,m( 2001) . Educating deaf students: from research to practices. Oxford 

University press. 

 

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

(5
th

  ed), Boston: Person Education, Inc.  
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------------------: اريخالت - ------------------------التوقيع:  -------------------منسق المادة:  اسم

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

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

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

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

  
 

    :إلى نسخة                                                                                   
                  القسم رئيس                                                                                  
 العميد لضمان الجودة     مساعد                                                                                                    
 المادة ممف                                                                                


