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  اسم المحاضر التأهيل المهني لالفراد المعوقين اسم المادة

 الطابق الرابع رقم المكتب 8087575 رقم المادة

  تلفون  المكتب ال يوجد متطلب سابق

  البريد االلكتروني ساعات 7 ساعات معتمدة

    الفصل الدراسي

 
 لمادةوصف ا

تتناول هذه المادة مفهوم التأهيل المهني وأهدافه، فلسفة التأهيل، عناصرر التأهيرل لرفرراد المعروقين، 
التقيريم واالراراد والتوجيره : خردمات التأهيرل المهنري. مباديء التأهيل المهني لفئات اإلعاقة المختلفرة

ب المهنري والتارليل، تيليرل التردري، IPE المهنري، جاهييرة المعروقين للعمرل، خطرط العمرل الفرديرة 
 . مهارات العمل ، المااغل الميمية، المتابعة، التاريعات والقوانين في مجال تاليل المعوقين

 
 أهداف المادة

 :أن  الطالببعد إنهائه لتعلم هذه المادة، يتوقع من 
 يتعرف الى المبادىء والمفاهيم األساسية للتأهيل ومبرراته- 
 ل المختلفة مع التركيي على التأهيل المهنييميي بين أنواع التأهي- 
 ييلل خدمات التأهيل المهني وفقاً للياجات الخاصة لرفراد المعوقين- 
يتعرف الى الخطوات العامة التي يجب إتباعها في تخطيط وتنفيذ خدمات التأهيل المهني - 

 لرفراد المعوقين
 المختلفة يتفهم الماكالت المهنية التي تنجم عن ياالت االعاقة- 
 يتعرف الى دور االرااد في عملية التأهيل المهني لرفراد المعوقين- 
 يتعرف الى طرق وإجراءات التقييم المهني لرفراد المعوقين- 
 يتعرف الى استراتيجيات تيليل العمل- 
 يتعرف الى إجراءات توفير فرص العمل لرفراد المعوقين- 
 التأهيل المهني لرفراد المعوقينيدرك أهمية المااركة المجتمعية في - 
 يطور اتجاهات ايجابية نيو التأهيل المهني لرفراد المعوقين- 
 يتعرف على مراكي التأهيل المهني الموجودة في األردن- 
 

 المخرجات النهائية
 (المعرفة والفهم) المهارات االكاديمية االساسية  :أوال

 بالتأهيل المهني لالاخاص المعوقين معرفة وفهم المفاهيم األساسية المرتبطة- 1 
 التعرف على فرص العمل للمعوقين- 2 
 التعرف على خدمات التأهيل- 7 
 التعرف على أنواع التأهيل- 4 
 
 

 المهارات التحليلية واألداركية :ثانيا 



 تيليل خدمات التأهيل وفقا لياجات المعوقين- 1 
 المااركة المجتمعية في التأهيل المهني- 2 
 

 المهارات الخاصة بالموضوع :ثاثال
 تيديد الياجات المهنية الخاصة للمعوقين- 1 
 تقييم البرامج المهنية التأهيلية للمعوقين وتطويرها- 2 
 

 المهارات التحويلية :رابعا
 تطوير برامج التأهيل المهني- 1 
 التفكير في الياجات المهنية الخاصة بالمعوقين- 2 
 اتجاهات ايجابية نيو األاخاص المعوقين- 7 
 
 

 :موضوعات المادة 
 

 الموضوع األسبوع
 8معنى التأهيل ، أهدافه ، فلسفته ، ومبرراته 2،  1

 8مقدمة: أنواع التأهيل  7

 8التأهيل الطبي، التأهيل النفسي 4

 8التأهيل االجتماعي ، التأهيل المهني 7

 8التأهيل المجتمعي  6

 مج ، الخدمات ، الكوادر البارية المتخصصة ، المكان ، االجهية واألدواتالبرا 5
 8تعريفه، هدفه ، وسائل التقييم: التقييم في التأهيل المهني 0

 االرااد والتوجيه المهني 9
 8هدفه ، تطبيقاته، وسائله: تيليل العمل 18

 8تعريفها ، أهدافها ، فوائدها ، مرايلها: التهيئه المهنية 11

مبادؤه ، مجاالته ، اختيرار المراريين، أسراليب التردريب ، واألعمرال : التدريب المهني 17،  12
 8المناسبة للمعاقين

 8فرص العمل ، مبادئ التاليل، دور الموظف: التاليل المهني 17،  14

 8دور المجتمع في تنظيم خدمات التأهيل المهني واألمن االجتماعي 16

 
 

 : مساقمتطلبات ال
 عالمة 28    ورقة عمل- 
 عالمة 28 ترجمة دراستين في التأهيل المهني- 
 عالمة 22     امتيان- 
 عالمة 48    االمتيان النهائي- 
 

 المراجع العربية



 دار الفكر -التأهيل المهني للمعوقين، عمان( 2888)، يوسف اليعمط - 
-للمعراقين فري الروطن العربري، التقرويم المهنري ( 1998)المجلس العربري للطفولرة والتنميرة - 

 القاهرة
 مبادىء التأهيل ، مكتبة الفالح( 1997)وغانم  ، ابراهيم ، البسطامي،القريوتي- 
 تأهيل المعوقين وإراادهم، دار المسلم( 1990)، ميمد ميروس الاناوي - 
 االعاقة من التأهيل الى الدمج( 2886)  ، عيييداود- 
 

 المراجع االجنبية
- Rubin, S. and Roessler, R. (2001) Foundations of the Vocational 

Rehabilitation Process, Fifth edition, Pro-ed. 

 

- Brodwin, M., Teller, F. and Brodwin, S. (2002) Medical, 

Psychological, Social, and Vocational Aspect of Disability. Athens, G 

A: Elliott. 

 

- Kielhofuer, G. (2002) Model of Human Occupation, Baltimore: 

William 2 Wilkins. 
 


