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 1. اسم المادة  التدخل المبكر 

 2. رقم المادة (4245000)

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج االرشاد والتربية الخاصة 

 6. رقم البرنامج 05

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم االرشاد والتربية الخاصة 

 10. مستوى المادة بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016\2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني الرجاء
 ٌوجذ ال

 مدرسو المادة .61

 الرجاء إدراج ما يمي:
 اسم المدرس: د.صفاء العمي 

 ن،ر  4:30-3:30ح،ث، خ  و  4-3الساعات المكتبية: 
 رقم تمفون المكتب: ال يوجد 

s.alali@ju.edu.jo 
 وصف المادة .61

 يتضمممن ىممذا المسمماً وصممفًا لمفمماىيم التممدخل المبكممر والتعريممه بفمسممفتو ومبادكممو واسممتراتيجياتو، كممما يوضمم  أليممات تقممديم بممرامج التممدخل المبكممر   
يتضمن توضي  لدور معمم التربية الخاصة في الكشه والتقييم والتشخيص وتقديم الخدمات والتواصل مع فريً متعدد  والفكات المستيدفو فيو. كما

 التخصصات عند تقديم خدمات التدخل المبكر.  
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 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 المخرجات النهائية لممادة
 أواًل: النتاجات العامة 

ييده ىذا المساً إلى مساعدة الطالب عمى التعره عمى نماذج التدخل المبكر وطًر تقديميا وآليات عمل فريً متعدد التخصصات 
 فييا وأبرز سمبيات وايجابيات ىذه البرامج والتحديات التي تواجو المعنيين واألسر عند تنفيذ ىذه البرامج. 

 

 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -

 ييده ىذا المساً عمى تمكين الطالب بالمعاره والميارات األساسية لمتعامل مع الطمبة ذوي االعاقة السمعية، وىي:   
 الفهم واالستيعاب -

 ومضامين التعريه التعره عمى مفيوم التدخل المبكر - -
 وسمبيات كل واحدة منيا وحسناتيا التعره عمى نماذج التدخل المبكر -
 وتحديد عوامل الخطر المرتبطة.التعره عمى أسباب اإلعاقات المختمفة  -

 المهارات التحميمية-
 تمييز المؤشرات المبكرة لإلعاقات المختمفة  - -
 والقدرة عمى تحديد عوامل الخطر تحديد أسباب اإلعاقات المختمفة  -
 تحديد النموذج المناسب لكل فكة  -
 ويميةالمهارات التح -
 إعداد برامج لموقاية من اإلعاقة بالتعاون مع فريً متعدد التخصصات -
 تنفيذ خطوات اإلحالة  -
 تقديم خدمات التدخل المبكر في ضوء نوع البرنامج  -

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

انكتاب انمقرر:انخطٍة، 

جمال وانحذٌذي، منى 

انتذخم انمثكر: انترتٍح 4002

انخاصح فً انطفونح انمثكرج.. 

 دار انفكر

 

انفهم  

 واالستُعاب

انتذخم انمثكش انمثاديء  األول والثاني  د.صفاء العمي 

 وانمفاهُم

انفهمممممممممممممممممممم  

 واالستُعاب

 الثالث والرابع 
 خذماخ انتذخم انمثكش 

  

 انفهم

 انتحهُهُح

 انتحىَهُح

 الخامس والسادس   

 انكشف انمثكش عن اإلعاقح 

انفهمممممممممممممممممممم  

 واالستُعاب

 السابع والثامن  
 انىقاَح من االعاقح

انفهمممممممممممممممممممم    تقُُم االستعذاد نهتعهم التاسع والعاشر 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 المحاضرة -
 استضافة أولياء أمور  -
 العصه الذىني  -
 المجموعات واألنشطة  -

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 يتم إثبات تحقً نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية 
 متطمبات المادة اإلجبارية

   اختيار من متعدد( عالمة 20) االمتحان األول -1
 ( عالمة اختيار من متعدد. 20االمتحان الثاني)  -2
 ( عالمات 10ميمة يعرضيا المدرس داخل الفصل ) -3
 ( عالمة اختيار من متعدد 50االمتحان النياكي ) -4

 

 

 

 واالستُعاب

انتحىَهُممممممممح 

وانمهممممماساخ 

 انتحهُهُح 

انمهمممممممماساخ  

انتحهُهُممممممممممح 

 وانتحىَهُح

 الحادي عشر 

 انمهاساخ اإلدساكُح

انفهمممممممممممممممممممم  

واالسممتُعاب 

 انتحهُهُح

 انتحىَهُح

الثاني والثالث  
انمهاساخ انهغىَح  عشر

 واالجتماعُح واالنفعانُح

انفهمممممممممممممممممممم  

 واالستُعاب

 الرابع عشر 
 مهاساخ انعناَح تانزاخ

انمهمممممممماساخ  

 انتحهُهُح

االعتثاساخ انخاصح فٍ  الخامس عشر  

 تعهُم األطفال

انفهمممممممممممممممممممم  

 واالستُعاب

 السادس عشر 
 أسش األطفال روٌ االعاقح
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 السياسات المتبعة بالمادة .22

 سياسة الحضور والغياب:  -أ

 االلتزام بموعد الحضور عمى المحاضره ، وسيعتبر كل من تأخر عن الحضور غاكبًا عمى كشه الحضور والغياب  .1

حتى بعد وصولو متأخرًا )مع تقديم عذر مقنع( إال أن ذلك ال يعني أن يسجل حاضرا عمى كشه  يحً ألي طالب دخول المحاضره .2
 الحضور والغياب.

 امتحان موحد في الجامعة، دخولتقبل أعذار الغياب ) في حال تغيب عن امتحان أو تقديم ميمة(  في الحاالت التالية فقط: تقديم  .3
 ن يقبل أي عذر آخر ميما كان نوعو لتقديم االمتحان، أو عرض الميمة.، ولمستشفى، وفاة من الدرجه األولى، زواج

 لن يتم احتساب غيابات الطمبة بالعالمات سواء كان في حالة الغياب أو الحضور.  .4

 يبمغ الطالب المتوقع حرمانو قبل تجاوزه عدد الغيابات المقررة بغيابين فقط. .5

 رة ألي سبب كان. يمنع إطالقًا استخدام الياته النقال داخل المحاض .6

 إحترام مداخالت الزمالء وعدم االستيزاء بيا اطالقًا . .7

عطاء اإلجابات الصحيحة  -ه إعطاء الدرجات: يتم إعادة أوراً االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمتو، تتم مراجعة األسكمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراً االمتحان من قبل المدرس. 

 ت المتوفرة بالجامعة والتي تسيم في دراسة المادة: القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير.الخدما -و

 يحً لكل طالب إبداء رأيو ما دام لو عالقة بالمادة المقرره .  -ز
 

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير و

 

 المراجع .22

 

انتذخم انمثكش: انتشتُح انخاصح فٍ انطفىنح انمثكشج.. داس انفكش0440 انخطُة، جمال وانحذَذٌ، منًانكتاب انمقشس:  

 

 معمومات إضافية .02
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------------------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------المادة:  اسم منسً

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------ركيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

  
 

    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالركيس                                                                                   
     العميد لضمان الجودة مساعد                                                                                                    
 المادةممه                                                                                 


