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 1. اسم المادة (1في التربية الخاصة ) واألساليبالمناىج 

 2. رقم المادة (830245)

 (ة،عممية)نظريالساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/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. مستوى المادة بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي األول2010/2016

 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. مخطط المادة الدراسيةمراجعة 

 

 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
 b.abdallat@ju.edu.jo انبشٌذ االنكتشًَٔ .  ،االثٍٍُ،انثالثبءاألحذ 00:21 -01:21، انسبعبت انًكتبٍة: 33422:سلى انٓبتف

 
 

 وصف المادة .61

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة ىو كما
التعريف بالمفاىيم األساسية لممنياج بشكل عام والمنياج لألطفال ذوي الحاجات الخاصة حيث يقدم  إلىييدف ىذا المساق  

التربوية المختمفة. و يستعرض المساق مفاىيم  مكوناتوتعريفا باألسس الفمسفية و النظرية التي يقوم عمييا ىذا المنياج و عناصره و 
 إلىالفردية و ما يتضمنيا من تطوير لمخطط التعميمية الفردية. وييدف المساق كذالك تفريد التعميم وكيفية تطوير البرامج التربوية 

 .   االجتماعيةالتعريف بأساليب التدريس المختمفة في التربية الخاصة المنبثقة من األساليب المعرفية و السموكية و 
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :األىداف - أ
  التربية الخاصةتعريف الطمبة بالمفاىيم األساسية في ميدان 

  األسس الفمسفية و كلممنياج بشكل عام والمنياج لألطفال ذوي الحاجات الخاصة و القضايا األساسية  المفاىيمفيم و معرفة
 النظرية التي يقوم عمييا ىذا المنياج و عناصره

  المنياجفيم ومعرفة العالقة بين عممية التقييم وبناء 

  تطوير البرامج التربوية الفرديةتكييف المناىج و كيفية فيم 

  مختمف الميارات األكاديمية األساسية الحاجات الخاصةفيم أساليب تدريس الطمبة ذوي 

 . 
 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنياءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب

 :االستيعابالفهم و  -

 الطمبة بالفروق الفردية في التعمم و عالقة ذلك بالمنياج التربوي الفردي لطمبة ذوي الحاجات الخاصة .تنمية معرفة :1-1
 تنمية معرفة الطمبة بخصائص وكفايات معممي التربية الخاصة ودورىم في دعم برامج التربية الخاصة.:1-4
 .تمك الخصائص بطرق التدريس والتكييفات الالزمة ليم تنمية معرفة الطمبة بخصائص الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة وعالقة:1-3

 : انمهاراث انفكرَت و انمعرفُت و انتحهُهُت -4

 تنمية قدرة الطمبة عمى تحميل خصائص الطمبة المعوقين واستثمارىا في عممية بناء البرامج التربوية الفردية:4-1
وزارة التربٌة والتعلٌم فً موضوعً اللغة العربٌة والرٌاضٌات للطلبة القدرة على تحلٌل وموائمة نتاجات التعلم المنبثقة عن :4-4

 ذوي االحتٌاجات الخاصة.
 انمهاراث انخاصت/انتطبُقُت: -3

تنمية ميارة الطمبة في تحميل التقارير التشخيصية  من اجل تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة و :3-1
 ة التربوية الفردية. توظيفيا في بناء الخط

 تنمية ميارة الطمبة في تصميم الخطط التربوية الفردية وكتابة األىداف التعميمية لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة:3-4

 .تنمية ميارة الطمبة في تكييف المناىج وطرائق التدريس لتتواءم مع االحتياجات الخاصة لمطمبةالمعوقين.:3-3

 انقابهت نهتحىَم:انمهاراث اإلبذاعُت/  -4

 تنمية روح العمل التعاوني مع المعممين العاديين ومعممي التربية الخاصة اآلخرين.:2-1
االمتثال لممعايير األخالقية والمينية في التربية الخاصة و تعزيز االتجاىات االيجابية لمعمل مع األفراد ذوي الحاجات الخاصة :2-4

 وذوييم.
الميني من خالل البحث عن مصادر المعمومات ومتابعة الجديد في مجال تدريس ذوي االحتياجات تعزيز مفيوم التطور :2-3

 الخاصة.
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.02

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 

 .الكتاب المقرر: 

جمال, و  ،الخطيب
(. 4512) منى ،الحديدي
ساليب التدريس مناىج وأ

دار  ،في التربية الخاصة
 .الفكر, عمان

الخطيب، جمال,   -1
 (4112منى ) والحديدي،

استراتيجيات تعميم الطمبة 
،  ذوي الحاجات الخاصة

 عمان. دار الفكر،

 
 

 
 المراجع األجنبية:

 
1- Nind, M., Sheehy, 

K., Rix, J. (2005). 

Curriculum in 

pedagogy in 

inclusive education: 

values into practice, 

Routledge Flamer, 

Oxon. 

 

 

 

 

 

 
2- Siegale, L. 

د. بسام   
 العبدالالت

انىحذة األونً:    األول

 انخاصتانتربُت 

  ,يُبلشة عبية نًببدئ

يفبٍْى ٔ فئبت انتشبٍة 

 انخبطة

  ٌانعًم فً يٍذا

 انتشبٍة انخبطة

 

 

د. بسام   
 العبدالالت

انفشٌك انعبيم فً   الثاني

يٍذاٌ انتشبٍة انخبطة 

ٔاألطشاف انًشبسكة 

 فً تمذٌى انخذيبت

 

د. بسام   
 العبدالالت

انىحذة انثانُت:   الثالث

 انمنهاج فٍ انتربُت

 انخاصت

  ٔ يفٕٓو انًُٓبج

 عُبطشِ انًختهفة

  ًانًُٓبج ٔ ًَبرخّ ف

 انتشبٍة انخبطة

 

د. بسام   
 العبدالالت

  الرابع

  يظبدس ٔخطٕات

ٔضع انًُٓبج فً 

 انتشبٍة انخبطة

  ًتكٍٍف فً انًُٓبج ف

 انتشبٍة انخبطة

 

د. بسام   
 العبدالالت

  الخامس

  :انىحذة انثانثت

أسانُب انتذرَس فٍ 

 انتربُت انخاصت

  اإلعتببسات انخبطة

 فً انتذسٌس

 
د. بسام   

 العبدالالت

انًُحى انتشخٍظً   السادس

 انعالخً

  ٔ انتذسٌس انفشدي

 اندًعً

 
د. بسام   

 العبدالالت

انىحذة انرابعت:   السابع

 انبرامح انتربىَت 

  يحتٌٕبت انبشَبيح

 انتشبٕي انحبنً
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(2009). The 

complete IEP guide: 

How to advocate for 

your special Ed 

child. Lawrence 

Siegale, USA. 

 

 

 

 
 
 
 

د. بسام   
 العبدالالت

األبعبد اإلداسٌة   ثامنال

 ٔانتُظًٍٍة 

 األْذاف انتعهًٍٍة 

  ٔ أْذاف ٔأًٍْة

 طشق عًهٍة انتمٍٍى

 
 
 
 
 
 

  التاسع   

  :انىحذة انخامست

تحذَذ مستىي األداء 

 انحانٍ

  دٔس انتمٍٍى انعًهٍة

 انتعهًٍٍة 

 ّأًٍْة انتمٍٍى ٔ أْذاف 

 

 
 
 
 
 
 

امتحان 
منتص
ف 

 الفصل

 طشق انتمٍٍى  العاشر  

 

 عشرالحادي     
 
 
 

 

  :انىحذة انسادست

أسانُب تذرَس 

األطفال روٌ 

 صعىباث انتعهم

  انخظبئض ٔانبذائم

انتعهًٍٍة نزٔي 

 طعٕببت انتعهى

 

 الثاني عشر    
 
 
 

  أسبنٍب انتذسٌس

نهًٓبسات األكبدًٌٍة 

 األسبسٍة

 

 الثالث عشر    
 
 
 

  :انىحذة انسابعت

تذرَس  أسانُب

األطفال انمعاقُن 

 عقهُا

  ٔانبذائم انخظبئض

 انتعهًٍٍة

 

 الرابع عشر    
 
 

 تذسٌس  أسبنٍب

انًٓبسات انًختهفة ٔ 

انتشبٌٕة  االعتببسات

 نٓزِ انفئة

 



الجامعة األردنيةالدراسية ةمخطط المادمركز االعتماد وضمان الجودة  

 

5 
 

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضرة والنقاش الصفً -
 محددة خالل المساقالعمل ضمن مجموعات صغٌرة على مهمات -
 العمل التعاونً بٌن الطلبة فً كتابة أوراق العمل-
 الزٌارات المٌدانٌة للمدارس والمراكز المعنٌة بتعلٌم األفراد ذوي الحاجات الخاصة-

 
 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

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

 عالمات 20نشاط/ تقديم عرض أمام الطمبة: 
ٌطلب من جمٌع الطلبة كتابة خطة تربوٌة فردٌة حسب المواصفات التيً سيٌتم تعلمهيا فيً المسياق. تكتيب  -

، ثييم اختٌييار أحييد  الخطيية فييً ضييوا بٌانييات افتراضييٌة لعملٌيية التجييخٌ  وتحدٌييد جوانييب القييوة والضييع 
األهدا  قصٌرة المدى وتحلٌله إلى أهدا  فرعٌة وبٌان آلٌة التدرٌس المقترحة لذلك الهد  وطيرق تقٌيٌم 

 أداا الطالب ذو الحاجة الخاصة واألدوات المقترحة التً ستستخدم فً تدرٌس ذلك الهد .

 دقائق.  11 – 7من ٌتم عرض النجاط أمام الطلبة بمدة زمنٌة  -

 عالمة 01ائي امتحان ني -

 

 

 

 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. 

 ء وأقالم السبورة والطباشير وسكرتاريا القسمة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاتسيم في دراسة المادالتي و الجامعة بالمتوفرةالخدمات -و
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 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير 

 

 المراجع.22

 

 المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب 
 .داس انفكش, عًبٌ ،يُبْح ٔأسبنٍب انتذسٌس فً انتشبٍة انخبص(. 4512يُى. ) ،ٔ انحذٌذي ،خًبل ،انخطٍبالكتاب المقرر:  -

 دار الفكر, عمان. ،استراتٌجٌات تعلٌم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة (4112منى ) ،و الحدٌدي ،الخطٌب, جمال -1

 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. 

 .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب

 

 

 معمومات إضافية .02
 
 
 
 

 
 

 
 

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

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

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

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

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 
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 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 د العميد لضمان الجودةمساع
 المادةممف 


