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 1. اسم المادة إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم

 2. رقم المادة 8080687

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج إلرشاد النفسي والتربويا

 6. رقم البرنامج 05

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم االرشاد والتربية الخاصة 

 10. مستوى المادة ماجستير

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج ماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  31/1/2016
 15. الدراسيةمراجعة مخطط المادة 

 منّسق المادة .16
 ال يوجد

 

 مدرسو المادة .71

 ،(24466) ، رقم الهاتف(ح،5-4) ، الساعات المكتبية(الطابق الثالث) رقم المكتب( عادل طنوسالدكتور المدرس )
     )a.tannous@ju.edu.jo ( البريد اإللكتروني

 المادةوصف  .71

تركز ىذه المادة عمى المراجعة العامة لمبادئ االرشاد ونظرياتو وأساليبو بوجو عام كما تركز عمى دراسة 
  .الخصائص السيكولوجية وصعوبات التكيف والتحديات الخاصة التي يواجييا ذوي الحاجـات الخاصة واسرىم

ة والتوجيو التي ينبغي ان تتوفر لدى ذوي وخدمات الدعـم واالستشار  كذلك يدرس المساق الحاجات االرشادية
الحاجات الخاصة بفئاتيم المختمفة من مثل: االعاقات العقمية السمعية، والبصرية، والجسمية والتعميمية، والسموكية 

الخدمات االرشادية واالستشارية بتيتم  المادة  الى الموىوبين والمتفوقين  كذلكاالنفعالية، والتواصمية اضافة 
 .ين واولياء االمور وغيرىم من ذوي العالقةلممعمم

mailto:a.tannous@ju.edu.jo
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :نتيجة لدراسة هذا المساق، فمن المتوقع أن يحقق الطالب/الطالبة األهداف التالية: أهداف 
 .واسرىم التي يواجييا ذوو الحاجات الخاصةزيادة الوعي بالمشكالت العامة والخاصة  .1
  .نحو مشكالت ذوي الحاجات الخاصة التكيفية والتعميمية االيجابيتنمية االتجاه  .2
 .الت التكيفية التي تواجو االسرةوتقدير المشك االيجابي نحو  ما تواجيو اسر ذوي الحاجات الخاصة  من مشكالت تنمية االتجاه .3
 .الخاصة واسرىممعرفة االساليب العممية المعتمدة في تخطيط وتنفيذ الخدمات االرشادية لذوي الحاجات  .4
 .الحاجات الخاصة واسرىم فيم وتوضيح االسس والمبادئ التي تستند الييا النظريات المختمفة في ارشاد ذوي .5
 .الخاصة وأسرىم في الدول العربية الخدمات االرشادية لذوي الحاجات التي تواجو حاولة تحديد الصعوبات والتحدياتم .6
 .ارشاد ذوي الحاجات الخاصة واسرىممجال  والبحوث في ة والعالجية من الدراساتالرشادياالطالع عمى ما تقدمو االدبيات ا .7
  ًعمى نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرا: 
 الفهم و اإلستيعاب:  -1
 : معرفة وفيم المفاىيم االساسية في ارشاد ذوي الحاجات الخاصة واسرىم1-1
 ارشاد ذوي الحاجات الخاصة واسرىم: التعريف باجراءات 1-2
 : وصف الخدمات االرشادية المقدمة لذوي الحاجات الخاصة واسرىم1-3
 المهارات الفكرية و المعرفية و التحميمية:  -2
 تحميل الحاجات االرشادية الناتجة عن االصابة باالعاقة لدى المعاقين واسرىم: 2-1
 ا لالحتياجات الخاصة لدى المعاقين واسرىمتحميل الخدمات االرشادية المقدمة وفق: 2-2
 اجات ذوي الحاجات الخاصة واسرىمادراك اىمية الخدمات االرشادية ودور المرشد  التأىيمي في تمبية احتي: 3-2
 المهارات الخاصة/التطبيقية:  -3
 تحديد دور المرشد الفعال: 3-1
 تحديد خصائص المرشد الفعال: 3-2
 ج االرشادية مع ذوي الحاجات الخاصة واسرىمتطوير وتقييم البرام: 3-3
 المهارات اإلبداعية/ القابمة لمتحويل:  -4
 القدرة عمى التعامل مع الحاجات االرشادية لذوي الحاجات الخاصة واسرىم: 4-1
 االرشادية مع ذوي الحاجات الخاصة واسرىمالقدرة عمى ممارسة الميارات : 4-2
 االرشادية لذوي الحاجات الخاصة واسرىمالقدرة عمى تصميم البرامج : 4-3
 تنمية اتجاىات ايجابية نحو ذوي الحاجات الخاصة واسرىم: 4-4

 
 لها والجذول الزمىٍ المادة الذراسُت محتىي.02

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 
 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

 

 

   

 ػبدل طُٕسد. 
 األول

13/3 
 انخطخ انذساصٍخثُٕد شض ٔيُبلشخ ػ .1

 ٔاصبنٍت انزمٍٍى.
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انشٌحبًَ، صهًٍبٌ 

ٔانزسٌمبد، اثشاٍْى 

ٔطُٕس، ػبدل 

إرشاد ( 2011)

روٌ الحاجاث 

 الخاصت وأسرهم

 

 

 

Neely, M 

(1982) 

Counseling 

and 

Guidance 

Practise 

with Special 

Education 

Students 

 

 

Sigman,  M 

(1979) 

Strategies for 

Helping 

Parents of 

Exceptional 

Children 

 

 

 

   

 د. ػبدل طُٕس
 
 

 الثاني
7/2 

 ، يجبدئ االسشبد،يؼُى االسشبد - .0

، َظشٌبد االسشبد اصبنٍت االسشبد

  .ٔيدبالرّ

فئبد رٔي انحبخبد انخبصخ،  -

 ٔحبخبرٓى، ٔاًَبط انزكٍف.

دٔس انٕانذٌٍ فً ثشايح اسشبد  -

ٔرأٍْم ٔػالج  رٔي انحبخبد 

انخبصخ، ٔاػذاد رذسٌت االصش، 

                     ٔاصزشارٍدٍبد دػى االصش.
 

 

 

 

 

 د. ػبدل طُٕس
 

 ثالثال
31/2 

انخذيبد اإلسشبدٌخ نزٔي صؼٕثبد  .3

انزؼهى ٔاصشْى: انخصبئص انًًٍزح، 

انحبخبد االسشبدٌخ، اصزشارٍدٍبد 

 .االسشبد
   

 د. ػبدل طُٕس
 

 رابعال
23/2 

انخذيبد االسشبدٌخ نزٔي  .4

اضطشاثبد انكالو ٔانهغخ ٔاصشْى: 

انخصبئص انًًٍزح، انحبخبد  

 االسشبدٌخ، اصزشارٍدٍبد االسشبد.
   

 د. ػبدل طُٕس
 

 خامسال
28/2 

انخذيبد االسشبدٌخ نزٔي االػبلبد  .5

انؼمهٍخ ٔاصشْى: انخصبئص انًًٍزح، 

انحبخبد االسشبدٌخ، اصزشارٍدٍبد 

 االسشبد.
   

 د. ػبدل طُٕس
 

 دسالسا
 )السبت( 5/1

انخذيبد االسشبدٌخ نزٔي  .6

االضطشاثبد انضهٕكٍخ ٔاَفؼبنٍخ 

ٔاصشْى: انخصبئص انًًٍزح، 

انحبخبد االسشبدٌخ، اصزشارٍدٍبد 

 .االسشبد
   

 د. ػبدل طُٕس
 

 السابع
6/1 

انخذيبد االسشبدٌخ نزٔي االػبلبد  .7

اندضًٍخ ٔانصحٍخ ٔاصشْى: 

انخصبئص انًًٍزح، انحبخبد 

 .االسشبدٌخ، اصزشارٍدٍبد االسشبد

   

 د. ػبدل طُٕس
 

 الثامن
31/1  

انخذيبد االسشبدٌخ نزٔي االػبلبد  .8

انضًؼٍخ ٔاصشْى: انخصبئص 

انًًٍزح، انحبخبد االسشبدٌخ، 

 اصزشارٍدٍبد االسشبد.

  

 د. ػبدل طُٕس
 

 التاسع 
1/1 

 

 امتحان مىتصف الفصل         .9

   

 د. ػبدل طُٕس
 

 العاشر
31/1 

انخذيبد االسشبدٌخ نهًزًٍزٌٍ .10

ٔانًْٕٕثٍٍ ٔاصشْى: انخصبئص 

انًًٍزح، انحبخبد االسشبدٌخ، 

 اصزشارٍدٍبد االسشبد.
 

 

 

  

 د. ػبدل طُٕس
 عشرالحادي 
37/1 

خ نزٔي االػبلبد نخذيبد االسشبدٌ.ا10

انخصبئص انًًٍزح،  انجصشٌخ ٔاصشْى:

 االسشبدٌخ،اصزشارٍدٍبد االسشبد انحبخبد
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 .النشاطات واالستراتيجيات التدريسية21
 انزبنٍخ: انُشبطبد ٔاالصزشارٍدٍبد انزذسٌضٍخرطٌٕش َزبخبد انزؼهى انًضزٓذفخ يٍ خالل  زىٌ

 ٔ انًُبلشخ.انحٕاس ٔانًحبضشح 

 .ًَٔانزؼهى انزؼب 

 .انًًٓبد ٔانٕاخجبد 

 

 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 ( %21: )               رمذٌى ثحث ٔػشض حٕل احذ انًٕاضٍغ انٕاسدح ثبنخطخ ٌزضًٍ ػشضب ٔافٍب  .3

 (       2131رمذٌى رمشٌش ٔػشض حٕل دساصخ حذٌثخ يٍ دٔسٌبد صبدسح ثؼذ ) .2

 ( %31راد ػاللخ ثًٕضٕع انجحث                                                                         : )

 ( %11: )                                   ايزحبٌ يُزصف انفصم                                            .1

 ( %11االيزحبٌ انُٓبئً                                                                                      : ) .1

 
 السياسات المتبعة بالمادة.22

  .: أخز انحضٕس ٔانغٍبة فً ثذاٌخ انًحبضشحٔانغٍبة انحضٕس -أ

 ال ٌزى إػبدح االيزحبٌ نهطبنت انغبئت إال ثؼزس يٕلغ يٍ يكزت يضبػذ انؼًٍذ نشؤٌٔ انطهجخ. : بدانغٍبة ػٍ االيزحبَ -ة

 رضهٍى ٔػشض انُشبطبد ٔانٕاخجبد فً انٕلذ انًحذد.  -ج

 : يزٕفشح فً انمبػخٔانصحخ خشاءاد انضاليخإ -د

 : ال ٌٕخذانغش ٔانخشٔج ػٍ انُظبو انصفً -ْـ

: ٌزى إػبدح أٔساق االيزحبٌ نهطبنت نٍطهغ ػهى ػاليزّ، رزى يشاخؼخ األصئهخ نهطهجخ فً انمبػخ ٔإػطبء اإلخبثبد نذسخبدإػطبء ا -ٔ

 انصحٍحخ ٔيٍ ثى ٌزى اصزؼبدح أٔساق االيزحبٌ يٍ لجم انًذسس. 

 ٔانضجٕسح انجٍضبء ٔألالو انضجٕسح ٔانطجبشٍشح: انمبػخ ٔانضجٕسح انخضشاء رضٓى فً دساصخ انًبدانزً ٔبندبيؼخ ث انًزٕفشح انخذيبد -س

 ٔاخٓزح انؼشض. ٔانكًجٍٕرش

   
 
 

 د. ػبدل طُٕس
 

 الثاني
 عشر

21/1 

انخدددددددددذيبد االسشدددددددددبدٌخ ندددددددددزٔي  .33

انزٕحددذي ٔاصددشْى: اضددطشاثبد انطٍددف 

، انخصبئص انًًٍزح، انحبخبد االسشبدٌخ

 .اصزشارٍدٍبد االسشبد
 

 
  

 د. ػبدل طُٕس
 

 ثالثال
 عشر

8/5 

انخذيبد االسشبدٌخ ندزٔي اضدطشاة  .12

االَزجددددددبِ ٔفددددددشط انُشددددددبط ضددددددؼف 

، ٔاصددددددشْى: انخصددددددبئص انًًٍددددددزح

انحبخدددبد االسشدددبدٌخ، اصدددزشارٍدٍبد 

 .االسشبد
 د. ػبدل طُٕس  

 
جدول 

 االمتحانات 
 االمتحان الىهائٍ.13
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 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 جٍضبء ٔألالو انضجٕسح ٔانطجبشٍش ٔانكًجٍٕرش ٔاخٓزح انؼشض.انمبػخ ٔانضجٕسح انخضشاء ٔانضجٕسح ان

 المراجع.22

 نهًٕضٕػبد انًخزهفخ نهًبدح:طٍزٓب انًمشسح، ٔانمشاءاد انزً ٌدت ػهى انطبنت رغانكزت  -

 ،إرشاااد روٌ الحاجاااث الخاصاات وأساارهم( 2011انشٌحددبًَ، صددهًٍبٌ ٔانزسٌمددبد، اثددشاٍْى ٔطُددٕس، ػددبدل ) -

 .داس انفكشػًبٌ: 

إرشاااد اساار اال فااال روٌ الحاجاااث ( 1992انخطٍددت ،خًددبل ٔانحذٌددذي، يُددى  ٔانضددشطبٔي، ػجددذ انؼزٌددز ) -

 ػًبٌ : داس حٍٍُ.الخاصت، 

 ، ػًبٌ: داس انفكش.رشاد اسر روٌ الحاجاث الخاصتإ( 2003ٌحٍى ، خٕنّ ) -

 داس ٔائم. ػًبٌ:  ،استراتُجُاث إرشاد وتذرَب ودعم أسر األ فال المعىقُه (2009انخطٍت، خًبل ) -

 

 ، داس انؼبيشٌخ، ػًبٌ: االسدٌ.اإلرشاد التأهُلٍ( 2012انزػجً، أصؼذ ) -
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 .انزؼهًٍٍخ انكزت انًٕصى ثٓب، ٔغٍشْب يٍ انًٕاد -

 

 معمومات إضافية .26

 
 

 
 31/1/2012بسٌخ: انز ------------------------لٍغ: انزٕ        د. ػبدل طُٕساصى يُضك انًبدح: 

 --------------------------------- انزٕلٍغ ---------- ---------------/ انمضى: يمشس ندُخ انخطخ

 -------------- ------------------- انزٕلٍغ -------------------------سئٍش انمضى: 

 --------------------------------- انزٕلٍغ -------------------------انكهٍخ:  يمشس ندُخ انخطخ/

 ------------------------------انزٕلٍغ -------------------------------------------انؼًٍذ: 

 :وسخت إلً

 مضىانسئٍش 

 يضبػذ انؼًٍذ نضًبٌ اندٕدح

 انًبدحيهف 


