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 منّسق المادة .00

 ال ٌوجد

 مدرسو المادة .71

 د. منى عمرو . ١ 

 8-0الساعات المكتبٌة:  

 80502هاتف المكتب: 

 m.amr@ju.edu.joالبرٌد االلكترونً:

 

 د. بسام العبدالالت . ٢

 8-0 الساعات المكتبٌة:

 80522 هاتف المكتب:

 b.alabdallat@ju.edu.jo البرٌد اإللكترونً:

 

 

 وصف المادة .71

التعرف إلى أسالٌب التدرٌس المختلفة فً التربٌة الخاصة وعناصرها وخطواتها، تطبٌقات نظرٌات علم النفس فً وضع الناهج 
البرنامج التربوي الفردي والخطة التعلٌمٌة الفردٌة. دراسة وتطبٌق أسالٌب التدرٌس  الخاصة بذوي الحاجات الخاصة. مفهوم

الفردي والجمعً فً التربٌة الخاصة، األسالٌب المعرفٌة واألسالٌب السلوكٌة واألسالٌب المستندة إلى النموذج العالجً. دراسة 
ستخدمة حسب متغٌر حاجة الفرد ذي االحتٌاجات الخاصة. المعاٌٌر واالعتبارات والمتطلبات ذات العالقة بكل األسالٌب الم  

 



 الجامعة األردنٌة                         مخطط المادة الدراسٌة                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

2 
 

 أهداف تدرٌس المادة ونتائجها 19

 األهداف -أ

تطوووٌر معرفووة وفهووم الطلبووة للمفوواهٌم األساسووٌة لمٌوودان صووعوبات الووتعلم والتووً تتضوومن التعرٌووف والخصووا   والتصوونٌف واألسووباب  .7
 والبدا ل التربوٌة.

 تطوٌر قدرة الطلبة على تمٌٌز ف ة صعوبات التعلم عن ف ات التربٌة الخاصة األخرى كاالعاقة العقلٌة واضطرابات السلوك وغٌرها. .2
 تطوٌر معرفة وفهم الطلبة باالحتٌاجات الخاصة للطلبة ذوي صعوبات التعلم وطرق التعامل مع تلك االحتٌاجات. .3
 ادٌمٌة والنما ٌة للطلبة ذوي صعوبات التعلم وطرق التعامل معها.تطوٌر معرفة وفهم الطلبة بالصعوبات األك .0
 تطوٌر االتجاهات االٌجابٌة للطلبة للعمل مع ف ة الطلبة ذوي صعوبات التعلم.  .5

 نتاجات التعلّم: ٌتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن ٌكون قادراً على... -ب

  الفهم و اإلستٌعاب: -0

فهمهم الستراتٌجٌات تعلٌم الطلبة فً التربٌة الخاصة وطرق تكٌٌف المنهاج لمقابلة االحتٌاجات الخاصة زٌادة معرفة الطلبة و :0-0
 لألفراد ذوي الحاجات الخاصة.

 زٌادة معرفة الطلبة وفهمهم لخصا   الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة وعالقة تلك الخصا   بطرق التدرٌس.: 0-8

 
 : التحلٌلٌة المهارات الفكرٌة و المعرفٌة و -8

زٌادة مهارة النقد والتحلٌل لدى الطلبة من خالل مقارنة األسالٌب الفعالة والمدعمة عملٌاً فً تدرٌس ف ات التربٌة الخاصة   8-0
 وممارسات التدرٌس على أرض الواقع.

والوسا ل التً تتناسب مع خصا   تنمٌة مهارة الطلبة فً تحلٌل حاجات الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة واسالٌب التدرٌس  8-8
 االفراد وحاجاتهم الفردٌة

 
  المهارات الخاصة/التطبٌقٌة: -2

 زٌادة مهارة الطلبة فً تصمٌم الخطط التربوٌة الفردٌة وكتابة األهداف التعلٌمٌة للطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة: 2-0
 تنمٌة مهارة الطلبة فً تصمٌم وحدات تعلٌمٌة باستخدام اسالٌب التعلٌم الفعال فً التربٌة الخاصة :8 2
  
  المهارات اإلبداعٌة/ القابلة للتحوٌل: -4

 تنمٌة روح العمل من خالل الفرٌق، وذلك خالل العمل المشترك للطلبة على اعداد أوراق العمل. .0
 للعمل فً مهنة التربٌة الخاصة لدى الطلبة.تعزٌز مفهوم المعاٌٌر األخالقٌة  .8
 تنمٌة مهارة الطلبة فً البحث عن مصادر المعلومات ومتابعة الجدٌد فً مجال تدرٌس ذوي االحتٌاجات الخاصة. .2
 تعزٌز اتجاهات الطلبة االٌجابٌة للعمل مع األفراد ذوي الحاجات الخاصة. .0

 

 
 المادة الدراسٌة والجدول الزمنً لها محتوى .22

 أسالٌب التقٌٌم المراجع
نتاجات التعلّم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

المتحانات واالس لة ا المذكورة ادناه
الشفهٌة داخل 
 المحاضرات
 ومشارٌع الطلبة

  (0-0(  )٢.١) ,

(2-0( ,)0-0( ,)0-
2) 

البرنامج التربوي الفرديالوحدة األولى: و الثانً األول   
مراجعة عامة للمفاهٌم األساسٌة المتعلقة بف ات 
التربٌة الخاصة، المنهاج التربوي الفردي 
والخطط التربوٌة الفردٌة، طبٌعة األهداف 
ومستوٌاتها، كتابة األهداف طوٌلة وقصٌرة 
المدى، الخطط التعلٌمٌة الفردٌة والتحضٌر 

 الٌومً وتحلٌل المهمات.

 

  (0-0(,)0-8( ,)8-
0,) (8-8( ,)0-0 ,)

(0-8) 

  الثالث والرابع 
الوحدة الثانٌة: التدرٌس الفعال فً التربٌة 

 الخاصة
خصا   التدرٌس الفعال، تكٌٌف التدرٌس، ، 
موجهات عامة لتفرٌد المنحى التدرٌسً، 
اعتبارات أساسٌة لزٌادة فاعلٌة التدرٌس، 
العوامل المؤثرة فً اختٌار طرٌقة التدرٌس، 

مع المعلمٌن العادٌٌن. العمل التعاونً  
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  (0-0(,)0-8( ,)8-
0( ,)8-8( ,)0-0 ,)

(0-8) 

لخامس ا 
 والسادس
 والسابع

 
الوحدة الثالثة: موجهات عامة فً تدرٌس 

 الطلبة المعوقٌن
الموجهات العامة االساسٌة فً تدرٌس الطلبة 
ذوي صعوبات التعلم و عجز االنتباه المصحوب 

العامة فً تدرٌس بالنشاط الزا د، الموجهات 
الطلبة ذوي اضطرابات التواصل، والطلبة ذوي 
المشكالت السلوكٌة واالنفعالٌة، الموجهات 
العامة فً تدرٌس الطلبة المعاقٌن عقلٌا 
والتوحد، والموجهات العامة األساسٌة فً 
تدرٌس الطلبة المصابٌن بالعجز الحسً 

 والجسمً.

 

  (0-0(,)0-8( ,)8-
0( ,)8-8( ,)0-0 ,)

(0-8) 

الثامن  
 والتاسع

 
 الوحدة الرابعة: طرق تعلٌم القراءة 

االتجاهات الحدٌثة فً تعلٌم القراءة ، الطرق 
الفعالة فً تدرٌس القراءة للقراء الضعفاء، 
استراتٌجٌات تدرٌس الوعً الصوتً، 

استراتٌجٌات تدرٌس التعرف على الكلمة، 
استراتٌجٌات التدرٌس الخاصة بزٌادة الطالقة فً 
القراءة، استراتٌجٌات تحسٌن االستٌعاب القرا ً 

 لدى الطلبة.

  (0-0(,)0-8( ,)8-
0( ,)8-8( ,)0-0 ,)

(0-8) 

العاشر  
والحادي 
 عشر

 
 الوحدة الخامسة: طرق تعلٌم الكتابة

االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس الكتابة، تعلٌم 
الكتابة بوصفها عملٌة ) عملٌة تفاعلٌة، 

لبناء المعنى...الخ(، واستراتٌجٌة، وعملٌة 
استراتٌجٌات لتأسٌس بٌ ة محفزة للكتابة، 

مراحل الكتابة ) مرحلة ما قبل الكتابة، اختٌار 
الموضوع، التخطٌط للكتابة، والبدء بالكتابة، 

 المراجعة والتحرٌر، والمشاركة(.
 
 

  (0-0(,)0-8( ,)8-
0( ,)8-8( ,)0-0 ,)

(0-8) 

الثانً  
عشر 
والثالث 
 عشر

السادسة: طرق تعلٌم الرٌاضٌات الوحدة  
االتجاهات الحدٌثة فً مناهج الرٌاضٌات 

وطرق التدرٌس، األسالٌب الفعالة فً تدرٌس 
الرٌاضٌات لجمٌع المتعلمٌن، استراتجٌات 

لمساعدة الطلبة فً اكتساب المهارات الرٌاضٌة 
األساسٌة ) المهارات ما قبل الرقمٌة، تدرٌس 

ٌة...الخ( ، مفهوم العدد والقٌمة المنزل
استراتٌجٌات لمساعدة الطلبة فً اكتساب 

مهارات الحل، استراتٌجٌات لتطوٌر مهارات 
 الطلبة فً حل المسا ل الرٌاضٌة اللفظٌة.

 
 

الرابع   (2-8(, )2-0)  
والخامس 

 والسادس عشر

 عرض مشارٌع الطلبة ومناقشتها
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 . النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة27

 نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التالٌة:ٌتم تطوٌر 

 , واالمثلة التطبٌقٌةالمحاضرة والنقاش الصفً، العمل ضمن مجموعات صفٌة
 

 

 . أسالٌب التقٌٌم ومتطلبات المادة22

 التالٌة:ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات 

 عالمة ٢٢وٌخص  له  امتحان نصف الفصل

 عالمة ٢٢ص  لهو ٌخمشروع 

 عالمات ٢المشاركة واالنشطة الصفٌة وٌخص  لها 

 عالمة ٢٢االمتحان النها ً وٌخص  له 

 

 السٌاسات المتبعة بالمادة .23

 سٌاسة الحضور والغٌاب -أ

محاضرات فً  5المادة التً تطرح أٌام )أحد،ثالثاء،خمٌس( أو أذا تجاوز غٌابه  محاضرات فً  7ٌحرم الطالب من المادة إذا تجاوز غٌابه 

 المادة التً تطرح أٌام )اثنٌن، أربعاء(.

  الغٌاب عن االمتحانات -ب

 ٌمنح الطالب عالمة صفر اذا تغٌب عن االمتحانات المقررة للمادة .

 إجراءات السالمة والصحة -ج

 ال ٌوجد

 ام الصفًالغش والخروج عن النظ -د

 ٌتم تطبٌق قوانٌن وأنظمة الجامعة األردنٌة فً حاالت الغش والخروج عن النظام الصفً

 إعطاء الدرجات -ه

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتً تسهم فً دراسة المادة -و

 مكتبة الجامعة االردنٌة -1

 مكتبة كلٌة العلوم التربوٌة -2

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 السبورة والطباشٌر أو اقالم الواٌت بورد

 

 المراجع .25
 

 

 الكتب المقررة، والقراءات التً ٌجب على الطالب تغطٌتها للموضوعات المختلفة للمادة: - أ

 (. استراتٌجٌات تعلٌم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، دار الفكر، عمان.8445الخطٌب، جمال والحدٌدي، منى ) . ١
 المادة. اوراق من استاذ ٢
 
الكتب الموصى بها، وغٌرها من المواد التعلٌمٌة.  -ب  

كٌرك, سامٌل و جالجٌر, جاٌمس و كولمان, ماري و اناستاٌو, نٌك )8402( تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة, دار الفكر- عمان 
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 )مترجم(.

 السرطاوي, عبدالعزٌز و اٌوب, عبد العزٌز و كلخ, محمد ) 8448( تدرٌس األطفال ذوي صعوبات التعلم, دار القلم – دبً.
الخطٌب، جمال و الحدٌدي، منى )0990(. مناهج وأسالٌب التدرٌس فً التربٌة الخاصة: دلٌل عملً الى تربٌة وتدرٌب األطفال 

 المعوقٌن، الجامعة األردنٌة، عمان – األردن. 
 .) مترجم(ربٌة الخاصة. دار الفكر, عمان(. الطلبة ذوي الحاجات الخاصة: مقدمة فً الت8402جروان, فتحً, و آخرون )

(. مناهج وأسالٌب التدرٌس فً التربٌة الخاصة: دلٌل عملً الى تربٌة وتدرٌب األطفال المعوقٌن، 8442الخطٌب، جمال، الحدٌدي، منى ) -
 مكتبة الفالح، االمارات العربٌة المتحدة.

 ر الفكر,عمان, )مترجم(.(, اللغة وصعوبات القراءة, دا8405كامً, اآلن, كاتس, هٌو )
(. صعوبات التعلم واإلعاقات البسٌطة ذات العالقة: خصا   واستراتٌجات تدرٌس وتوجهات حدٌثة. دار الفكر, عمان 8400لٌرنر, جانٌت ) -

 )مترجم(.
مهارات القراءة, مركز  ( استراتٌجٌات نموذجٌة لتدرٌس8404محفوظً, عبد الستار, هٌنز, تشارلز, أبو الدٌار, مسعود, البحٌري, جاد ) -

 تقوٌم وتعلم الطفل, الكوٌت.
 ( صعوبات التعلم, دار الفكر, عمان, )مترجم(.8447هالهان, دانٌال, كوفمان, جٌمس, لوٌد, جون, وٌس, مارجرٌت, مارتنٌز, الٌزابٌث ) -

 ر, عمان )مترجم(.(.  تدرٌس األطفال ذوي صعوبات التعلم فً الصفوف العادٌة, دار الفك8448واٌنبر, سوزان ) -
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