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 1. اسم المادة التأهيل المهني

 2. رقم المادة (          0904508) 

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج التربية الخاصة 

 6. رقم البرنامج 00

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم والتربية الخاصة  اإلرشاد

 10. المادة مستوى بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الولا 2010/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2010-2016
 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد

 مدرسو المادة.61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 د.بسام العبدالالت

 b.abdallat@ju.edu.jo البريد االلكتروني .  ،االثنين،الثالثاءاألحد 13:21 -11:11، الساعات المكتبية: 33422:رقم الهاتف
 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
التأىيل الميني وأىدافو، مبادئ التأىيل الميني لفئات اإلعاقة المختمفة. خدمات التأىيل الميني: التقييم واإلرشاد والتوجيو  تتناول ىذه المادة مفيوم

 .   تحميل ميارات العمل ، المشاغل المحمية، المتابعة في مجال تشغيل المعوقين،IPE جاىزية لمعمل، خطط العمل الفردية الالميني، 

 

 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.
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 :األهداف - أ
 الرئٌسٌة فً مجال التأهٌل المهنً والمبادئالتعرٌف بالمفاهٌم  -1
 المعاقٌن  لألفرادتحلٌل عناصر التأهٌل المهنً  -2
 االعاقات ألنواعتحلٌل خدمات التأهٌل المهنً وفقا  -3
 العلمً المرتبط بالتأهٌل المهنً األدبمراجعة  -4
 البحث العلمً مهارةالطلبة  إكساب -5
 الطلبة مهارة حل المشكالت إكساب -6

 ...عمى ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب
  :االستيعابالفهم و  -1

 المعاقٌن لألشخاصفً التأهٌل المهنً  األساسٌةمعرفة واستٌعاب المفاهٌم  :1-1

 .توفٌر فرص العمل للمعاقٌن بإجراءاتالتعرٌف  :1-2
  المعاقٌن لألشخاصوصف خدمات التأهٌل المهنً  :1-3

 

 : المهارات الفكرية و المعرفية و التحليلية -2

 المعاقٌن لألشخاصتحلٌل خدمات التأهٌل المهنً وفقا للحاجات الخاصة تنمية قدرة الطمبة عمى  :2-1
  أهمٌة المشاركة المجتمعٌة فً التأهٌل المهنً إدراك :2-2

 

  المهارات الخاصة/التطبيقية: -3

تنمية ميارة الطمبة في تحميل التقارير التشخيصية  من اجل تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة و توظيفيا في :3-1
 . التأىيل المينيبناء خطة 

 لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة دريبيةوكتابة األىداف التتأىيل ميني تنمية ميارة الطمبة في تصميم خطط  :3-2

 .تحدٌد الحاجات المهنٌة الخاصة للمعاقٌنتنمية ميارة الطمبة . :3-3
 
  المهارات اإلبداعية/ القابلة للتحىيل: -4

 .المين المختمفة أخصائييتنمية روح العمل التعاوني مع  :4-1
 .االمتثال لممعايير األخالقية والمينية في التربية الخاصة و تعزيز االتجاىات االيجابية لمعمل مع األفراد ذوي الحاجات الخاصة وذوييم :4-2
 تنمٌة قدرة الطلبة فً تحلٌل الحاجات المهنٌة الخاصة بالمعاقٌن فً سوق العمل وإشباعها: 4-3
 مفيوم التطور الميني من خالل البحث عن مصادر المعمومات ومتابعة الجديد في مجال تدريس ذوي االحتياجات الخاصة. تعزيز :4-4

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.00

 التقييم أساليب المراجع

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

  

 .الكتاب المقرر: 

 1(2113،ٌوسف،)الزعمط 

التأهٌل المهنً للمعوقٌن ، 

 عمان : دار الفكر.

   

د. بسام   
 العبدالالت

(  التأهيل) الوحدة األولى : األول  

 معنى التأهٌل 

 مبررات /فلسفة  /أهداف 

 خدمات التأهٌل 

 ًالتطورالتارٌخ 
 

د. بسام   
 العبدالالت

 (التأهٌل الطبً)الوحدة الثانية: الثاني

 ًتعرٌف التأهٌل الطب 

 هدفه 

 خدمات ووسائل التأهٌل 

 ًالتعاون الطب 
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 المراجع األجنبية:

Nind,  M., Sheehy, K., 

Rix, J. (2005). 

Curriculum in 

pedagogy in inclusive 

education: values into 

practice, Routledge 

Flamer, Oxon. 

 

Siegale, L. (2009). The 

complete IEP guide: 

How to advocate for 

your special Ed child. 

Lawrence Siegale, 

USA. 

 

 

  التشخٌص،االستشارات
 ،االختصاصات

                                 

د. بسام   
 العبدالالت

      (التأهيل النفسي  الوحدة الثالثة: ) الثالث

 تعرٌفه وأهدافه 

 الخدمات المقدمة 

 عملٌة التكٌف لإلعاقة 

  تأهٌل أسر األفراد
 ذوي اإلعاقة

 

د. بسام   
 العبدالالت

التأهٌل االجتماعً(الوحدة الرابعة: ) الرابع  

 تقٌٌم خبرات المتعلمٌن 

  مراعاة الفروق بٌن
 الجنسٌن

 مراعاة طرق التواصل 
 

د. بسام   
 العبدالالت

 (التأهيل األكاديميالوحدة الخامسة: ) الخامس

 خدمات التربٌة الخاصة 

  المباديء األساسٌة
 لتقدٌم الخدمات

  ممٌزات خدمات التربٌة
 الخاصة

 
امتحان 
منتصف 
 الفصل

د. بسام  
 العبدالالت

 التأهٌل المهنً(الوحدة السادسة: ) السادس

 تعرٌفه وهدفه 

 المباديء العامة 

 خطوات عملٌة التأهٌل 

 دور أخصائً التأهٌل 

 معااااٌٌر مختلفاااة فاااً التااادرٌب وتقااادٌم 
 الخدمات

 
د. بسام   

 العبدالالت

التأهٌااااال المهناااااً للنسااااااء الوحاااادة الساااااابعة: ) السابع
(المعوقات  

المشاكل التً تواجه تدرٌب واستخدام   
 النساء

 برامج العمل لتأهٌل النساء المعوقات
تأهٌل المشارٌع المصممة لتدرٌب و

 النساء المعوقات 

           
د. بسام   

 العبدالالت

(التأهٌل المجتمعً المحلًالثامنة: ) الوحدة ثامنال
    

مفهوم التأهٌل  
المجتمعً فلسفة وأهداف 

 التأهٌل المجتمعً
 المباديء اآلساسٌة للتأهٌل المجتمعً

 برامج التأهٌل المجتمعً

 
 

   

د. بسام   
 العبدالالت

    (التشغٌل المهنًالوحدة التاسعة: ) التاسع

  فرص العمل المتاحة 

  معوقات تشغٌل
 المعوقٌن
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.00

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضرة والنقاش الصفً -
 العمل ضمن مجموعات صغٌرة على مهمات محددة خالل المساق -
 العمل التعاونً بٌن الطلبة فً كتابة أوراق العمل -
 أهٌل المعاقٌنالزٌارات المٌدانٌة للمدارس والمراكز المعنٌة بت -

 
 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 عالمة 30: نصف الفصلمتحان الا -

 

 
 المراجع األجنبية:

 

1. Rubin, S. and 

Roessler, R. (2001). 
Foundations of the 
vocational 
rehabilitation 
process. Fifth Ed. 
Austin: Pro-ed. 
2. Brodwin, M., 
Teller, F., Brodwin, 
S. (2002).  Medical, 
psychosocial and 
vocational aspect of 
disability. Athens, 
GA: Elliott. 

3. Kielhofuer, G. 
(2002). Model of 
Human occupation, 
Baltimore: William & 
Wilkins. 
 

 

 

  متطلبات المسؤول عن
 التشغٌل

 إعداد المعوقٌن للعمل 
 

د. بسام   
 العبدالالت

الخدمات التً ٌجب أن تقدم : الوحدة العاشرة ا العاشر
 لتسهٌل اندماج المعوقٌن اجتماعٌا واقتصادٌا 

 
 الخدمات الوقائٌة والعالجٌة

 خدمات التعلٌم والتأهٌل والتدرٌب المهنً

  خدمات التشغٌل
 والمتابعة

  خدمات التثقٌف
 والتروٌح

 إزالة الحواجز 
                                 

د. بسام   
 العبدالالت

الحادي 
 عشر

 الوحدة الحادٌة عشرة: التوجٌه المهنً:        
 تعرٌفه

 أهدافه وخطواته 

 المعلومات الالزمة له 
 

د. بسام   
 العبدالالت

الثاني 
 عشر

 الوحدة الثانٌة عشرة: التقٌٌم المهنً:  

 تعرٌفه وأهدافه 

  دور ومهااااااااام المقااااااااٌم
 المهنً

  نوع وخصائص المقٌم 

  تطااااوٌر خطااااة التقٌااااٌم
 المهنً

 

د. بسام   
 العبدالالت

الثالث 
 عشر

 الوحدة الثالث عشرة: تحلٌل العمل

  الهدف منه 

 تطبٌقات تحلٌل العمل 

 وسائل تحلٌل العمل 

 
امتحان 
منتصف 
 الفصل

د. بسام  
 العبدالالت

الرابع 
 عشر

 الوحدة الرابع عشرة: التهٌئة المهنٌة:
 أهداف التهٌئة المهنٌة

 فوائدها ومراحلها
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 عالمات 20: ملف لحالة تأهٌل مهنً -
الطلبة تقدٌم ملف متكامل حول حالة ٌنسجها الطالب من خٌاله بحٌث ٌقوم بكتابة وصف كامل لحالة فرد ذو احتٌاجات خاصة، ٌتوجب على حٌث 

 بحٌث ٌحوي الملف المتطلبات التالٌة:
 وصف عام عن حالة تصورٌة ٌكتبها الطالب .1
 دراسة الحالة  .2
 تقٌٌم الحالة )باستخدام مقٌاسٌٌن( .3
 تحلٌل الوظٌفة المطلوبة  .4
 جدول المفاضلة .5
 كتابة خطة التشغٌل الفردٌة .6
 باللغتٌن العربٌة  CVالسٌرة الذاتٌة  .7
 المتابعة والتقرٌر النهائً للتشغٌل .8

 عالمة 51امتحان نيائي  -

 السياسات المتبعة بالمادة.22

 : أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة والغياب سياسة الحضور -أ

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

 : متوفرة في القاعةوالصحة إجراءات السالمة -ج

 : ال يوجدالغش والخروج عن النظام الصفي -د

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

 ضاء وأقالم السبورة والطباشير وسكرتاريا القسمة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيتسيم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .05

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير 

 

 المراجع.22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  

 المراجع األجنبية: ، عمان : دار الفكر التأهيل المهني للمعوقين 1(2113الزعمط ، ٌوسف ، ) -
1- Rubin, S. and Roessler, R. (2001). Foundations of the vocational rehabilitation process. Fifth Ed. 
Austin: Pro-ed. 
2- Brodwin, M., Teller, F., Brodwin, S. (2002).  Medical, psychosocial and vocational aspect of 
disability. Athens, GA: Elliott. 

3- Kielhofuer, G. (2002). Model of Human occupation, Baltimore: William & Wilkins 

 .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  
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 معمومات إضافية .02
 
 
 
 

 
 

 
 

------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------المادة:  اسم منسق

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

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

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

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

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


