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 1. اسم المادة اإلعاقـة البصرية   

 2. رقم المادة 3235000   

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 0   
 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 0    3.

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد    

 5. اسم البرنامج اإلرشاد والتربية الخاصة   

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية    

 8. الكمية العموم التربوية    

 9. القسم اإلرشاد والتربية الخاصة    

 10. مستوى المادة بكالوريوس     

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 0305/0302الفصل الدراسي األول    

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة _   

 14. لغة التدريس المغة العربية    

تاريخ / المادة الدراسية مخططتاريخ استحداث  0305/0302   
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .61

   

 مدرسو المادة .71

 د. غيد السالم 
 002رقم  مكتب 
 ح، ث، خ   أوبموعد مسبق  00 – 03 الساعات المكتبية 
   02520  /5055333   

  gheedmalsalem@gmail.com 
 

 وصف المادة .71

وتبين المادة التطور التاريخي  .نواعيا وأسبابيا وطرق الوقاية منياأعاقة البصرية وتعريف ساسية في مجال اإلتشتمل ىذه المادة عمى تعريف المصطمحات األ
وتتناول المادة   .عاقة البصريةصابة باإلالعالقة بالجياز البصري وحاالت اإلكذلك تعالج المادة المعمومات ذات  .البصر لرعاية وتربية المكفوفين وضعاف

 كذلك تتناول المادة تعريف الطمبة بالتقييم النفسي والتربوي لممعوقين بصريا .ثارتياإعاقة البصرية عمى النمو وأىمية الرؤية المتبقية وكيفية أيضا تحديد أثر اإل
يضا واقع أوتعالج المادة  .أساليب تدريسيم ومساعدتيم عمى التكيف االجتماعي وتدريبيم عمى ميارات التعرف والتنقلألدوات الخاصة بيم وباوبالمناىج و 

 ردن. خدمات المعوقين بصريا في الدول العربية واأل
 

mailto:gheedmalsalem@gmail.com
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  .71

 األهداف -أ
 . وتأثير اإلعاقة البصرية عمييم األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية خصائصو وأسبابيا، مفيوم اإلعاقة البصرية تعريف الطمبة ب -

 تعريف الطمبة بأىمية الكشف عن اإلعاقة البصرية ومؤشراتيا وطرق الوقاية منيا واالعتبارات الخاصة بتقييم األشخاص المعوقين بصريا. -

 ذوي اإلعاقة البصرية.بعناصر المنياج اإلضافي للطمبة تعريف ا -

 في الوطن العربي واألردن. ذوي اإلعاقة البصريةريف الطمبة بواقع تعميم الطمبة تع -

 ودمجيم. ذوي اإلعاقة البصريةتعريف الطمبة باالعتبارات الخاصة في تعميم  -

        .تنمية اتجاىات إيجابية نحو أىمية تقديم الخدمات التربوية الخاصة بالطمبة ذوي اإلعاقة البصرية -
 
 عمى... ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءتعّمم: يتوقع من الطالب عند نتاجات ال -ب 

الفهم واالستيعابأوال:    
عاقة البصرية.األساسية ذات العالقة بميدان اإل معرفة وفيم المفاىيم والمصطمحات -0   

عاقة البصرية.ية والمبررات المرتبطة ببرامج اإلمعرفة وفيم المبادىء األساس -0   
عاقة البصرية.معرفة وفيم مراحل تطور برامج اإل -0      

المعرفية/ التحميميةالفكرية/ ثانيا: المهارات    
عاقة البصرية.المقارنة بين الخصائص العامة والخاصة المرتبطة باإل -0      

عاقة البصرية. اىيم اإلالمقارنة بين مف -0    
عاقة البصرية.اإلالخاصة بإعداد الكوادر لميدان تحميل االعتبارات  -0    

عاقة البصرية.ميل االعتبارات الخاصة ببرامج اإلتح -2   
/ التطبيقيةثالثا: المهارات الخاصة بالموضوع  

لوقاية ا برامج إلعداد عاقة البصرية.وكيفية توظيف ىذه الميارات والكفاياتفايات الالزمة لمعمل في ميدان اإلاكتساب الميارات والك -0  
والتدخل المبكر.والكشف        

عاقة البصرية.اإل عن اكتساب الميارات والمعمومات الالزمة لمكشف -0   
عاقة البصرية.فريق متعدد التخصصات في مجال اإل اكتساب الميارات الالزمة لمعمل ضمن -0                 

البصرية.عاقة زمة لمعمل مع أسر األطفال ذوي اإلاكتساب الميارات الال -2                
البصرية. عاقةداركية والحركية والمغوية واالجتماعية والعناية الذاتية لؤلطفال ذوي اإلارات الالزمة لتنمية الميارات اإلاكتساب المي -5  

القابمة لمتحول اإلبداعية/ رابعا: المهارات   

عاقة البصرية.يجابية نحو ميدان اإلالتجاىات اإلتطوير ا -0    

عاقة البصرية باستخدام التقنيات الحديثة.النظري والبحثي الخاص بميدان اإل تحميل األدب -0   
.عاقة البصريةالعاممين في ميدان اإل عممية التواصل والعمل الجماعي مع اآلخرينلاكتساب الميارات الالزمة  -0  

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

التعّمم نتاجات  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

الفصل األول من 
 (0302الحديدي )

عامة في تاريخ تربية ذوي  مقدمة والثاني األول د. غيد السالم الفيم واالستيعاب 
 اإلعاقة البصرية

الفصل الثاني من  
 (0302الحديدي )

الفكرية/ الميارات  أنشطة صفية
 المعرفية/ التحميمية

المفاىيم والمبادئ األساسية في اإلعاقة  والرابع الثالث
 البصرية
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 واالستراتيجيات التدريسيةالنشاطات  .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم

 عميمية،المحاضرة ، المناقشة، الزيارات الميدانية، المقابالت والمقاءات مع األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية، عرض لقطات ومقاطع فيديو وثائقية ت
   صفيةأنشطة جماعية 

 

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

  (0305/     /الموافق                )يعقد يوم %03                                     اختبار نصف الفصل -
 

طالب باختيار أحد الميام التالية وعرض ممخص لمحتوى الميمة باستخدام أي من برامج الحاسوب المالئمة ألغراض 5-2 نشاط جماعي يتضمن قيام - عمى  
Power Point)أن يتم تحديد نوع النشاط خالل األسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي وتوثيق ذلك مع مدَرسة المادة:   ثل     )مالعرض  

(0305/      /% )يتم التسميم يوم          الموافق   03                                                                                                

بغي أن . ينبحجم خط مناسب وخال من األخطاء اإلمالئية والقواعدية تقرير حول الزيارة . زيارة مركزمختص باإلعاقة البصرية وكتابة0                 
يتضمن التقرير معمومات مفصمة حول المركز )الموقع والبناء، الخدمات والبرامج وآلية تقديميا، العاممين والفئات المستيدفة،                      
. االنطباعات حول الزيارة...الخ(                     

 
جوانب محددة من حياة أوميارات يقوم بيا األشخاص المعوقين بصريًا ويرغبون بالتعرف .  تحديد ثالثة أسئمة تستثير تفكيرالطمبة حول 0                 

. بعد إجراء من كال الجنسين لبصرية ضمن فئات عمرية مختمفةاأشخاص من ذوي اإلعاقة  2عمى إجابتيا وذلك من خالل  مقابمة                      
)بحجم خط مناسب وخال من األخطاء اإلمالئية والقواعدية( يتضمن وصف موجز لحالة  المجموعة تقريرًا مطبوعاً المقابالت، يقدم أفراد                      
    الذين تمت مقابمتيم من خالل فقرات واضحة منفصمة لكل حالة، وتمخيص يحمل اإلجابات التي تم الحصول عمييا لكل من  األشخاص                   

الفصل الثالث من  
 (0302الحديدي )

الفكرية/ الميارات  بيتيواجب 
 المعرفية/ التحميمية

 الخامس
 والسابع والسادس

 تأثيرات اإلعاقة البصرية عمى النمو

الفصل الرابع من  
 (0302الحديدي )

الميارات الخاصة  
 التطبيقية/ بالموضوع

 تقييم اإلعاقة البصرية الثامن

من  الخامس  الفصل 
 (0302الحديدي )

امتحان منتصف 
 الفصل

الميارات الخاصة 
 / التطبيقيةبالموضوع

      التدخل المبكر والوقاية من  التاسع
 اإلعاقة البصرية   

من  السادس الفصل 
 (0302الحديدي )

 الفكرية/ الميارات  - عرض الواجبات 

 المعرفية/ التحميمية   

الميارات الخاصة  -
 /التطبيقيةبالموضوع

العاشر والحادي 
 عشر

 ممعاقين بصرياً لالبرامج التربوية 
 تعميمالدمج و  واالعتبارات الخاصة في

 الميارات األكاديمية 

من  السابعالفصل 
 (0302الحديدي )

الميارات الخاصة  
 / التطبيقيةبالموضوع

 القراءة والكتابة بطريقة بريلتعميم  الثاني عشر

من     الثامنالفصل 
 (0302الحديدي )

الميارات الخاصة  
 / التطبيقيةبالموضوع

 ميارات التعرف والتنقل الثالث عشر

الفصل التاسع من 
 (0302الحديدي )

الميارات الخاصة  
 / التطبيقيةبالموضوع

 تنمية الحواس الرابع عشر
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ألسئمة المحددة سابقًا.ا                     

 
ومن ثم أخذ موافقة  من النشرة . إعداد نشرة إرشادية؛ حيث يقوم الطمبة باختيار إحدى موضوعات المساق الدقيقة وتحديد الفئة المستيدفة0                 

مع األخذ باالعتبار  ثالثة مراجع أحدىا بالمغة اإلنجميزيةمدرسة المادة قبل الشروع بكتابة النشرة؛ عمى أن يتم الرجوع لما ال يقل عن                      
     المعايير الالزمة إلعداد النشرة.                    

                                                                         
 %  03       واجبات صفية يومية / أسبوعية  أنشطة و  -
 

)يعقد في التاريخ المقرر من دائرة التسجيل(                               % 53                                   امتحان نيائي -               

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 .الحضور والغياب في بداية المحاضرة حيث يسجلااللتزام بموعد المحاضرة ينبغي . 1

 .سيبقى غائبا عمى كشف الحضور والغياب. في حال التأخر عن موعد المحاضرة يسمح لمطالب بالدخول إلى القاعة ولكن 2

 .. ال يحتسب غياب الطالب أوحضوره ضمن العالمات المستحقة في المادة3

 .فقط واحد بيابغالحد المسموح لغيابات اتجاوز عدد أن ي. يبمغ الطالب المتوقع حرمانو قبل 4
غيابات أيام  6) ساعات المادةعدد % من 15لمطالب في الحاالت الطارئة  المسموح بيامغ نسبة الغيابات بأول حيث تب رصد الغياب إلكترونيا أوالً يتم . 5

تجاوزىا يتم حرمان الطالب تمقائيا من المادة. وفي حال ر(  غيابات أيام ن، 4ح، ث، خ و   
االنتباه إلى ضرورة إغالق الياتف النقال فور الحضور إلى القاعة، وأن أي محاولة الستخدامو أثناء المحاضرة ألي سبب كان سوف  . ينبغي6  

يعرض الطالب لممساءلة.      
رأيو ومناقشة أي موضوع      حق في التعبير عن كما ويمنحو ال ،ت التي يشارك بيا الزمالءمداخالالو  ءرالآل. حضور الطالب يمزمو بإظيار االحترام 7

ثارة أية تساؤالت ذات عالقة بموضوعات المادة المقررة .وا    
 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 االلتزام بيا.لدى تسميم خطة المادة ومناقشتيا ولن يتم تغييرىا الحقا والبد من . يتم تحديد مواعيد االمتحانات وتسميم الواجبات 1      
 إال بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون  أوقبول الواجب يتم إعادة االمتحان لمطالب . في حال التغيب عن االمتحانات أوتسميم الواجبات؛ ال2      

 ستشفى، وفاة من الدرجة األولى، الزواج.؛ وتقبل األعذار فقط في الحاالت التالية: االمتحانات الموحدة في الجامعة أوالقسم، دخول المالطمبة         
     . في حال اضطر الطالب لمتغيب عن االمتحان النيائي في المادة ينبغي أن يستكمل الوثائق واإلجراءات المطموبة خالل ثالثة أيام من موعد3      

 وقبل بدء  األسبوع األول من الفصل في فترة السحب واإلضافة نجاز االمتحان غير المكتمل تكون خاللإل المتاحةاالمتحان؛ عمما بأن الفترة           
 التدريس.          

 حسب تعميمات الجامعة :والصحة إجراءات السالمة -ج

 : التقيد بتعميمات الجامعة وقوانينياالغش والخروج عن النظام الصفي -د

 : إعطاء الدرجات -ه

عطاء . 1                  يقوم المدرس بإعادة أوراق االمتحان لمطمبة بعد تصحيحيا لالطالع عمى عالماتيم، ومن ثم تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 

 س.استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرّ  اإلجابات الصحيحة ومن ثم            
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 القرار يتم إعالن تجميع الطمبة في المادة قبل التاريخ المحدد إلسقاط مادة أوأكثر، والمعمن من قبل دائرة التسجيل، حتى يتسنى لمطالب اتخاذ  .2         
 المناسب.            

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 (، مختبرات الحاسوب ومختبرات ومشاغل الوسائل التعميمية.السبورة الخضراء والسبورة البيضاءات التدريسية بمحتوياتيا )القاع. 1         

 شعبة مساندة الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ضمن دائرة اإلرشاد الطالبي في عمادة شؤون الطمبة . 2         

 

 المعدات واألجهزة المطموبة .22

 ، انترنت، أدوات خاصة بتعميم Data show)أداة عرض )الخضراء، السبورة البيضاء، أقالم السبورة والطباشير، كتاب المادة،  السبورة 
 ذوي اإلعاقة البصريةاألشخاص وتنقل  

 

 المراجع .22

 
 

 : عمان، األردن.دار الفكر لمنشر والتوزيع الرابعة.الطبعة  .عاقة البصريةمقدمة في اإل .(0302).منى  الحديدي،الكتاب المقرر:  -أ
 
  مصادر ومراجع إضافية -ب

 
- Erin, J. N., & Spungin, S. J. (2004). When You Have a Visually Impaired Student with Multiple Disabilities in  
  your classroom: A Guide for Teachers. 

 
- Barraga, N. C., & Erin, N. E. (2001). Visual Impairments and Learning. 
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

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

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

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

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

    :نسخة إلى 
                  قسمالرئيس   
     مساعد العميد لضمان الجودة  
 المادةممف   


