
 
 

 العلوم التربوية: الكلية 
 االرشاد والتربية الخاصة: القسم 

 

 

 اسم المادة ورقمها
 0805950 /االعاقة البصرية

 الدكتور ابراهيم الزريقات: اسم المحاضر
E-mail: ibrahim_zraigat@hotmail.com  

  3 عدد الساعات المعتمدة

  61 عدد االسابيع

 

 
 ادةــوصف الم

عاقة البصرية وتعريف انواعها لى تعريف المصطلحات االساسية في مجال االتشتمل هذه المادة ع
ف وتبين المادة التطور التاريخي لرعاية وتربية المكفوفين وضعا .منهاوأسبابها وطرق الوقاية 

بصري وحاالت االصابة باالعاقة كذلك تعالج المادة المعلومات ذات العالقة بالجهاز ال .البصر
لنمو وأهمية الرؤية المتبقية وكيفية المادة  أيضا تحديد أثر االعاقة البصرية على ا وتتناول .البصرية
وبالمناهج التربوي  للمعوقين  بصريا كذلك تتناول المادة تعريف الطلبة بالتقييم النفسي و .اثارتها 

على ى التكيف االجتماعي  وتدريبهم علبهم وبأساليب تدريسهم ومساعدتهم وأألدوات الخاصة 
وقين بصريا في الدول العربية وتعالج المادة ايضا واقع خدمات المع .مهارات التعرف والتنقل

  .واالردن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : االهداف 
 التعريف المفاهيم االساسية في االعاقة البصرية 10

 يةتحليل اثر االعاقة البصرية على المظاهر النمائ 10

 وصف مراحل التقييم النفسي والتربوي مع المعاقين بصريا 10

 وصف الخدمات التربوية المقدمة وتقييمها 10

 التعريف بالخدمات التأهيلية للمعاقين بصريا 10

 تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة 10

تطوير مهارات وقدرات الطلبة في التعامل مع المشكالت التربوية واالجتماعية  10
   للمعاقين بصريا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 المخرجات النهائية

 
 (:المعرفة والفهم ) المهارات االكاديمية - 6
 تعريف االعاقة البصرية- أ 
 التعرف على طرق تعليم المعاقين بصريا- ب 
 مناقشة المفاهيم الخاصة باالعاقة البصرية- ج 
 تاحة للمعاقين بصرياالتعرف على البدائل التربوية الم- د 



 
 :مهارات ادراكية تحليليه- 2
 تحليل اثر االعاقات البصرية على المظاهر النمائية- أ 
 تصنيف االعاقات البصرية- ب 
 تحليل المهارات التي يحتاج الى اكتسابها المعاقين بصريا- ج 
 تحليل البدائل التربوية وفقا لحاجات الطلبة المعاقين بصريا وخصائصهم- د 
 تحليل العوامل المؤثرة على تعلم الطلبة المعاقين بصريا- هـ 
 ادراك العالقة بين االعاقات البصرية والخدمات التربوية الخاصة- و 
 
 :مهارات خاصة بالموضوع- 3
 معرفة المفاهيم االساسية الخاصة االعاقة البصرية- أ 
 معرفة طرق تدريس الطلبة المعاقين بصريا- ب 
 رات التي يحتاج اليها المعاقين بصريامناقشة المها- ج 
 التعرف على الحاجات االرشادية للطلبة المعاقين بصريا واسرهم- د 
  
 :مهارات انتقالية تحويلية- 4
 تنمية اتجاهات ايجابية المعاقين بصريا- أ 
 اكتساب مهارات بناء البرنامج التربوي الفردي- ب 

 باكتساب مهارات الوضع في المكنان المناس- ج
 اكتساب مهارات التدريس والتعليم للطلبة المعاقين بصريا- د

 
 المفاهيم والمبادىء:الوحدة االولى 

 .دور المعلم، االسرة، نسبة االنتشار المقدمة، التاريخ،  
  

   النمو  واالعاقة البصرية  :ة نيالوحدة الثا
، النمو العاطفي، النمو المعرفي، السلوكات النمو الحركي النمو االجتماعي،

 .    النمطية
 

    االسس البيولوجية لالبصار: ةلثالوحدة الثا
الطبقة  الطبقة الوقائية الوسطى، ولوجيا العين،الطبقة الوقائية الخارجية،فسي

  .العصبية الداخلية، عملية الرؤية
 
 

 االعاقات البصرية وتقييمها: الرابعةالوحدة 
 ي صرالقياس الب ، اسباب االعاقة البصرية،البصرية وتصنيفها االعاقة

 

 خدمات التربية الخاصة:  الوحدة الخامسة
عناصر االهداف الوظيفية، االهداف التكيفية، البدائل التربوية،  االهداف االكاديمية،

  .، الخدمات المساندةالتدخل المبكر
 



    تنمية الحواس :  سادسةال الوحدة
 .، الشم والتذوقلسمع، اللمس، احاسة البصرالحواس،  اهمية تنمية

        
 التعرف والتنقل :ةالوحدة السابع

 التدريب على التعرف والتنقل، مهارات التنقل االساسية، مهارات التعرف، اهمية
           . التعرف والتنقل في االنشطة اليومية مهارات

 

    القراءه والكتابة  تعليم:  ةالوحدة الثامن
  .، الة بريلالكتابةوالكتابة، العوامل المؤثرة على القراءة و القراءة اهداف تعليم

 

     الحاجات االرشادية للطلبة المعاقين بصريا واسرهم: ةالوحدة  التاسع
واساليب  الحاجات االرشادية واساليب التعامل معها، تقدير الذات، انفعاالت االسرة

 . معاقين بصرياالتعامل معها، اخوة الطلبة ال
 

  المعاقين بصريا  الخدمات المهنية واالنتقالية للطلبة : الوحدة العاشرة
 .، العيش المستقلالخدمات االنتقالية ،الخدمات المهنية   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 طرق التدريس

 المحاضرة -6
 المناقشة -2

 over head projectiveاستخدام  -3
 

  :ــم التقييــ
 عالمة 01  امتحان اول  

 عالمة 01  ثاني امتحان
    عالمات 01  انشطة وواجبات

  عالمة 01  امتحان نهائي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : المراجع 

 . المفاهيم االساسية واالعتبارات التربوية: االعاقة البصرية (.0110)الزريقات، ابراهيم 
 .المسيرة دار :عمان  
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