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    الجامعة االردنية                   
     في التربية الخاصةالتقنيات التعليمية   كلية العلوم التربوية

              (0833243)رقم المادة               الخاصة قسم االرشاد والتربية
     : الفصل الدراسي

 د االلكترونيالبري رقم التليفون الساعات المكتبية رقم المكتب مدرسي المادة
 h.alkhamra@ju.edu.jo    حاتم الخمرة. د

 803240و  803440: المتطلب السابق 
اسااتخداماا التكلولوايااا لااب الترخياا، الخاواا،ج دار وا اا  ( 4002)الخطياااج امااا  : الكتاااا المراارر

 األردن -لللشرج عمان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ادةوصف الم
الوسائل المواد التعليمية والوسائل  المختلفة المتوفرة في االسواق بما في ذلك تعرف على ال

ناك ضرورة ومن ثم العمل على تكييفها لتناسب نوع وشدة االعاقة اذا كان هالتكنولوجية  الحديثة 
  .لتقييم وانتاج وسائل جديدة وادوات تعليمية وتقييم مدى فعاليتهالذلك وتوفير الخبرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المخرجات النهائية

 ( المعرفة والفهم ) المهارات األكاديمية االساسية  :أوال
 معرفة وفهم المفاهيم والمصطلحات األساسية باللغتين العربية واالنجليزية الخاصة  -1 
 .فةبالوسائل التعليمية عبر فئات التربية الخاصة المختل     

 معرفة وفهم آلية إعداد الوسيلة التعليمية وآلية توظيفها وكيفية تقييمها عبر فئات التربية    -4    
 .الخاصة المختلفة        

 معرفة وفهم فوائد ، ايجابيات ، وصعوبات استخدام الوسائل التعليمية عبر فئات التربية   -3   
 .الخاصة المختلفة       

 

 :التحليلية /لمعرفية المهارات ا :ثانيا

 تحليل العناصر االساسية التي تبنى عليها الوسائل التعليمية وفق ما تقتضيه كل فئة من  -1

 .فئات التربية الخاصة المختلفة     

المقارنة بين اوجه الشبه واالختالف بين الوسائل التعليمية المختلفة بشكل عام والوسائل  -4
 .تربية الخاصةالتعليمية الخاصة لكل فئه من فئات ال

 

 :المهارات الخاصة  بالموضوع  :ثالثا

اكتساب المعلومات االساسية حول االسس الفلسفية والنفسية التي تبني عليها الوسائل  -1
 .التعليمية عبر فئات التربية الخاصة

اكتساب المهارات والكفايات االساسية الالزمة العداد وانتاج الوسائل التعليمية المختلفة  -4
 .التربية الخاصةعبر فئات 
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اكتساب المعلومات الضرورية للتفريق بين أنواع الوسائل التعليمية واتخاذ القرارات  -3
المناسبة في استخدام كل نوع منها وفق ما تفرضه احتياجات كل فئه من فئات التربية 

 .الخاصة

 :المهارات العامة :رابعا

الوسائل التعلمية انطالقا من  تكوين الحس الفني واالبداع الذاتي لدى الطلبة عند إعداد -1
 .أهمية توظيف وسائل البيئة المحلية

تنمية روح العمل الجماعي والتواصل مع اآلخرين العاملين في ميدان التربية الخاصة  -4
 .عبر فئات التربية الخاصة المختلفة

اكتساب مهارات حل المشكالت عبر اختيار وتوظيف الوسائل التعلمية التي تساهم في  -3
 .ملية التعليم الخاصة بفئات التربية الخاصةتهسيل ع

 
 الخطــــة

 

 المهمات والواجبات القراءات المطلوبة الموضوع األسبوع
 االسبوع األول والثاني

 
 الوحدة االولى

مقدمة عامة حول مادة التقنيات 
 التعليمية والتكنولوجيا

 الكمبيوتر والبرمجيات التربوية -

 الخطيب
 الفصل

 األول والثاني

 -

 االسبوع الثالث والرابع
 

 الوحدة الثانية
  

 التدريس بمساعدة الحاسوب
 التكنولوجيا المساندة

 الخطيب
 الفصل

 الثالث والرابع

 مشاركات الطلبة
 
كتابة ورقة حول تصور  

خاص بكل طالب حول 
وسيلة عامة عبر صفات 
 ومعايير اختيار الوسيلة

 االسبوع الخامس والسادس
 

 :الوحدة الثالثة 
ستخدامات الفيديو في التربية ا

 الخاصة

 الخطيب
 الفصل
 الخامس

 مشاركات الطلبة
 

 االمتحان االول

 االسبوع السابع والثامن
 

 :الوحدة الرابعة
التكنولوجيا واإلعاقات الحسية 

التكنولوجيا واإلعاقات الجسمية 
 والصحية

 الخطيب
 الفصل

 السادس والسابع

 مشاركات الطلبة
 
 
 

 االسبوع التاسع ، العاشر
 

 :الوحدة الخامسة 
التكنولوجيا واضطرابات التواصل، 

االعاقة العقلية، صعوبات التعلم 
 واضطرابات السلوك

 الخطيب
 الفصل

 الثامن والتاسع

 مشاركات الطلبة
 

 بدء عرض الوسائل
 التعليمية من الطلبة

االسبوع الحادي عشر، الثاني 
 عشر

 

 :الوحدة السادسة
قات في مجال الموهوبين التطبي

 والمتفوقين

 الخطيب
 الفصل
 العاشر

 مشاركات الطلبة
 

 االمتحان الثاني

االسبوع الثالث عشر، الرابع 
 عشر

 

 :الوحدة السابعة
تطبيقات التكنولوجيا في القياس 

 والتقييم في التربية الخاصة

 الخطيب
 الفصل

 الحادي عشر

االستمرار في عرض 
 الوسائل التعليمية

 
 

 سبوع الخامس عشر اال
 

 :الوحدة الثامنة
التطبيقات التكنولوجية في إعداد 

 الخطيب
 الفصل

 مشاركات الطلبة
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 الثاني عشر معلمي التربية لخاصة

 االمتحان النهائي- -  االسبوع السادس عشر

 

 ســطرق التدري
 اسلوب الشرح والتوضيح والحوار الصفي- 1
 حضور جميع اللقاءات الصفية- 4
  اركة الصفية في كل محتويات المساقالمش- 3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مــالتقيي
 (السادساالسبوع ) اتعالم10    متحان االولالا- 1
 (الثاني عشراالسبوع ) اتعالم10    الثانيمتحان الا- 4
 (13 –االسبوع الثامن )عالمات     10  تعليمية ةتصميم وانتاج وسيل- 3

 في مجال فئات التربية الخاصة المختلفة 
لبرنامج تربوي فردي يحوي ( ضمن مجموعات) PowerPoint Presentationتصميم      -2

 عالمات 10.      االهداف، تدريبات تعليمية، أنشطة، وتقييم
عن أي موضوع ( الرئيسية، المتطابقة، المجزءة/ االساسية)تصميم ثالث شفافيات تعليمية  -5
 عالمات 5       عليمي وعرضهات
 عالمات 5   أعمال فصلية متنوعة  -6
 عالمة 50    امتحان نهائي- 7
 

 المهمات الدراسية 
االعاقة /االعاقة السمعية/االعاقة العقلية /إعداد وسيلة تعليمية لفئات التربية الخاصة التالية- 

دف منها، استخداماتها، صعوبات التعلم واعداد تقرير خاص للوسيلة يوضح اله/البصرية
 . وكيفية تقييم وتعزيز اداء الطالب

 

يتم عرض الوسائل التعليمية امام الطلبة وفق مواعيد يتم تحديدها من قبل المدرس لكل : مالحظة 
 طالب وفق جدول زمني يبدأ من األسبوع الثامن وينتهي في االسبوع الخامس عشر

عالمات تستند عملية تقييمها وفق األسس ( 10)لبة يخصص للوسائل المعّدة من قبل الط: مالحظة 

 :التالية
 عالمة 4 تكلفة الوسيلة و مدى وضوح إعداد الطالب للوسيلة يدويا -

 عالمة 4 مدى وضوح الهدف -

 عالمة 4 مدى مراعاة الوسيلة لخصائص الفئة المستهدفة -

 عالمة 4 الجدة والندرة ودقة االعداد ومدى ابداع الفكرة -

 عالمة 4 لة امام الطلبةكيفية عرض الوسي -
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 عــــالمراج
 

1- Bryant, D. & Bryant, B. (2003) Assistive technology for people with 

disabilities. Allyn & Bacon Pub, USA. 

 

نتاجها لذوي االحتياجات (  م4001) سالمة، عبد الحافظ - 4 ، تصميم الوسائل التعليمية وا
 األردن -ة والنشر والتوزيع ، عمان الخاصة ، دار اليازوري للطباع

 
، تصميم وانتاج الوسائل التعليميةة ، دار المسةيرة للطباعةة ( م4001)الحيلة ، محمد محمود - 3

 األردن –والنشر والتوزيع ، عمان 
 
، مدخل الةى تكنولوجيةا التعلةيم ، دار الفكةر للطباعةة والنشةر ( م1111)سالمة، عبد الحافظ - 2

 األردن –والتوزيع ، عمان 
 
 

 

  


