جامعة عجلون الوطنية

Ajloun National University

وصف مواد تخصص التربية الخاصة
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
 103110مدخل إلى التربية
تتناول ھذه المادة معنى التربية وأھميتھا وأھدافھا ووظائفھا وخصائصھا وعالقتھا بالعلوم األخرى .كما
تركز أيضا على أسس التربية الفلسفية واالجتماعية والنفسية والمعرفية والبيئية والثقافية والتعليمية،
والتجديدات التربوية في مجاالت المناھج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ،والتربية والتغيير ،والتربية
والتنمية ،ودور التربية في العملية التنموية ككل مع ربط كل ذلك بالمرحلة األساسية الدنيا.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
 103120مدخل إلى التربية الخاصة
تتضمن ھذه المادة عددا من المفردات ذات العالقة بمفھوم التربية الخاصة ،وتاريخھا ،وفئاتھا ،وجمعياتھا
ومؤسساتھا ،وتصنيفھا ،وأسبابھا ،وأدوات قياسھا وتشخيصھا لكل الفئات التالية :اإلعاقة العقلية والسمعية
والبصرية والحركية وصعوبات التعلم واضطرابات اللغة ،وبرامج الموھبة والتفوق العقلي ،والبرامج
التربوية لكل فئة من الفئات السابقة وإعداد الخطط التربوية الفردية والخطط التعليمية الفردية.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
 103130مدخل إلى علم النفس
تھدف ھذه المادة إلى التعرف على الموضوعات ذات العالقة والصلة بمفھوم وتعريف علم النفس
وتطوره ،كما تعرض المادة أھم مجاالت علم النفس )العيادي ،الفسيولوجي ،المھني ،الصناعي،
السريري (.... ،حيث تستعرض المادة تعريفات وأساليب وأسس علم النفس في مختلف القطاعات وجوانب
الحياة المختلفة ،كما تقدم تفسيراً للسلوك اإلنساني وبعض االضطرابات وتحليل الشخصية والسمات.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
 103140مدخل في اإلحصاء التربوي
تتضمن ھذه المادة تعريف اإلحصاء والمفاھيم األساسية لدراسة اإلحصاء والمفاھيم األساسية لدراسة
اإلحصاء والطرق المستخدمة في وصف البيانات جداول التوزيع التكراري وتمثيلھا بيانيا ،مقاييس
النزعة المركزية ،مقاييس التشتت ،حساب معامل االرتباط وتفسيره واالنحدار الخطي ومعادلة خط
االنحدار ،المنحنى الطبيعي وتطبيقاته ،باإلضافة إلى مدخل لصياغة الفرضيات وخطوات اختبار
الفرضيات.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
 103160مبادئ اإلرشاد الفسي والتربوي
تتضمن ھذه المادة نشأة التوجيه واإلرشاد ،ومبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي وأھدافه وأسسه ،كما ترتكز
على مبادئ نظريات اإلرشاد ) التحليلية ،والسلوكية ،والجسشتالتية ،والعالج المتمركز نحو العميل
والمعرفية( كما تركز على أخالقيات العمل اإلرشادي ودور المرشد ووظيفته ،وبعض التطبيقات على
العملية اإلرشادية.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103110 :
 103170مدخل إلى علم النفس التربوي
تتناول ھذه المادة القضايا المتعلقة بعمليتي التعلم والتعليم ،وعرضا لنظريات النمو المعرفي والخلقي في
مرحلتي الطفولة والمراھقة ،كما تتناول نظريات التعلم السلوكية والمعرفية ،واستراتيجيات التعلم الفعال
وبعض العوامل المؤثرة في التعلم كالدافعية والفروق الفردية والعوامل الفيزيائية.
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) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
 103180مبادئ القياس النفسي والتربوي
تتضمن ھذه المادة عدداً من المفردات ذات العالقة بمبادئ القياس النفسي والتربوي والمتمثلة في مفھوم
القياس النفسي ،أنواع المقاييس ،االسمية ،والرتب ،والفترات ،والنسبة ،مواصفات المقاييس
السيكومترية ،الصدق بأنواعه ،والثبات وأنواعه ،والعالقة بينھما ،مفھوم التقويم ،وأنواعه ،وأغراضه
تصميم وبناء االختبارات وأنواعھا المقالية والموضوعية ،معالجة البيانات إحصائيا وتفسيرھا.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(103110 :
 103190مبادئ التقويم التربوي
تتضمن ھذه المادة مفھوم التقويم ،الفرق بين التقويم والقياس والعالقة بينھما ،أسس عملية التقويم ،العد،
القياس ،التقدير ،فكره عن البرنامج التقويمي ،أغراض التقويم ووظائفه في عملية التعلم والتعليم وفي
اإلرشاد والتوجيه ،أنواع االختبارات وأشكالھا ،صفات االختبار الجيد ،تفسير الدرجات ،دور اإلحصاء في
عملية التقويم مع تطبيق بعض األساليب اإلحصائية في مجال التقويم ،أنواع المعايير اإلحصائية
المستخدمة في تفسير الدرجات.
 103191النظام التربوي في األردن
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( - :
تتناول ھذه المادة مفھوم النظام التربوي ،والصفات العامة للنظام التربوي وفلسفة وأھداف النظام
التربوي ،وعناصره ،والعوامل المؤثرة فيه ،كما تتناول النظام التربوي في الوطن العربي ،وتطور
النظام التربوي في األردن من ) ،(2013 -1920كذلك اإلدارة التربوية األردنية في األردن ،والسلطات
المسئولة عن التعليم ،والتنظيم اإلداري في النظام التربوي األردني ،والجھاز اإلداري لوزارة التربية
والتعليم ،التخطيط التربوي ،وخططه التنمية ،واألھداف العامة للتطوير التربوي ،والصعوبات التي
تعترضه ،وكيفية النظام التربوي ،كما تتناول برامج التنمية المھنية ،والھيكل التنظيمي بوزارة التربية
للمعلمين ،معايير العلمين والطلبة واإلداريين والمنھاج والبرامج والمبادرات التطويرية والتعليم في
األردن الواقع واإلمكانيات ،كما تستعرض نماذج من األنظمة التربوية في الدول المتقدمة.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( - :
 103200مناھج البحث العلمي
يتضمن المقرر عدداً من من الموضوعات ذات العالقة بمفھوم البحث العلمي في التربية والعلوم اإلنسانية
وانواعه وأساليبه ومناھجه كما يتضمن الخطوات التي تمر بھا عملية إجراء البحوث منذ تحديد مشكلة
البحث واختيارھا وصياغتھا وأدوات البحث واختيارھا وصياغتھا والتصميم اإلحصائي وكفية كتابة تقرير
البحث.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
 103210اإلعاقة العقلية
تتضمن ھذه المادة عددا من المفردات ذات العالقة بموضوع اإلعاقة العقلية من حيث مفھوم اإلعاقة
العقلية وتطور مفھوم اإلعاقة ،والتعريفات الطبية والسيكومترية واالجتماعية لإلعاقة العقلية والتعريف
التربوي  ،كما يتناول نسبة انتشارھا ،وتصنيفھا حسب متغيرات الشكل الخارجي والقدرة العقلية  ،ومتغير
البعد التربوي وكذلك تصنيف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية  ،كما تتناول ھذه المادة أسباب اإلعاقة
العقلية ،كما تتناول المادة أسباب اإلعاقة العقلية الوراثية والبيئية  ،وقياس وتشخيص حاالت اإلعاقة العقلية
من حيث البعد التربوي والسيكومتري واالجتماعي والطبي ) التشخيص التكاملي ( ،كما يتناول برامج
ومناھج وأساليب تدريس ھذه الفئة ،وكيف يمكن توظيف نظريات التعلم في تدريس وتعديل سلوك األطفال
المعاقين عقليا.
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) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
 103220اإلعاقة البصرية
تتضمن ھذه المادة عدداً من الموضوعات ذات العالقة بتشريح العين والمصطلحات ذات العالقة وكافة
المصطلحات الطبية كحاالت قصر وطول النظر وحاالت صعوبات تركيز اإلبصار ،كما تتناول ھذه
المادة التعريفات الطبية والقانونية والتربوية لحاالت اإلعاقة البصرية  ،وكذلك أسباب اإلعاقة البصرية
وطرق الوقاية منھا ،وكذلك البرامج التربوية واألدوات والتقنيات الحديثة مثل االوبتكون وطريقة طباعة
برايل والحاسوب  ....الخ وأخيراً أساليب تدريس حاالت اإلعاقة البصرية ،ودمجھا في المدارس العادية.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(103120 :
103230اإلعاقة السمعية
ً
تتضمن ھذه المادة عددا من الموضوعات ذات العالقة بمفھوم اإلعاقة السمعية وتشريح األذن
والمصطلحات ذات العالقة مثل :الطفل األصم ،الصمم ما قبل وما بعد تعلم اللغة ،وتصنيف اإلعاقة
السمعية حسب متغيرات الديسبل والھيرتز ،كما يتناول أسباب اإلعاقة السمعية الوراثية والبيئية ،وأدوات
المساندة للمعاقين سمعيا والمعينات السمعية واعداد معلم الصم وكفاياته التربوية.
 103240اإلعاقة الحركية
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
تتضمن ھذه المادة عدداً من الموضوعات ذات العالقة بالتشريح البيولوجي الحركي لإلنسان وخاصة
الجھاز العصبي المركزي وأقسامه ووظائفه ،كما يتناول تصنيف اإلعاقات الجسمية والصحية والحركية
وخاصة حاالت الشلل الدماغي ،وحاالت االضطرابات العمود الفقري ،وحاالت الشلل العادي ،وحاالت
الصرع ،وحاالت اإلعاقة الحركية العامة الموروثة ،كما يتناول المادة خصائص ھذه الحاالت وتشخيصھا
من وجھة النظر الطبية ،والبرامج التربوية ال ُمع ﱠدة لھم ،وخاصة برامج العالج الوظيفي والعالج الطبيعي،
والبيئي ،والخدمات المساندة لھم.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
 103250االضطرابات السلوكية واالنفعالية
تتضمن ھذه المادة تعريف االضطرابات السلوكية واالنفعالية وتصنيفھا ونسبة انتشارھا وأسبابھا المختلفة
والخصائص العقلية والجسمية واالنفعالية والنمائية األخرى لذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية ،
أشكال االضطرابات السلوكية واالنفعالية :التربوية والنفسية والطبية واالجتماعية واستراتجيات ضبط
سلوك المضطربين سلوكيا وانفعاليا في المجال الصفي ،وطرق الكشف والتشخيص ،األوضاع التعليمية
المالئمة ومناھجھم وأساليب تدريسھم.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( - :
 103260تعديل السلوك
تتناول ھذه المادة عدداً من الموضوعات ذات العالقة بھندسة السلوك البشري ،من حيث مفھوم تعديل
السلوك المبني على مفاھيم علم النفس ونظريات التعلم  ،مع التركيز على نظريات التعلم وخاصة
النظريات الشرطية الكالسيكية واإلجرائية واالرتباطية ،ونظرية التعلم االجتماعي ،ونظريات النمو
المعرفي ،وتوظيف ھذه النظريات وقوانينھا في أساليب تعديل السلوك ،مع التركيز على تعديل السلوك
والمتمثلة في تحديد السلوك الحالي ،والسلوك النھائي وأساليب تقوية السلوك مثل أساليب التعزيز
االيجابي والسلبي والنمذجة وتشكيل السلوك وتسلسل السلوك وكذلك أساليب إضعاف السلوك المتمثلة في
العقاب بأشكاله المختلفة الجسمية واللفظية واالجتماعية وكذلك دراسة مدى فاعلية ھذه األساليب وتقييمھا
بإتباع أساليب التقييم ذات العالقة.
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) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(103120 :
 103270نظريات التعلم
تتناول ھذه المادة نظريات التعلم األساسية مثل نظرية االشراط الكالسيكي لبافلوف ومساھمات العلماء
المحدثين فيھا ونظرية التعلم بالمحاولة والخطأ لثورندايك ،نظرية التعلم باالقتران لجثري،Guthrie
ونظرية الحافز لھل  ،Hullونظرية التعلم االجرائي لسكنر ،Skinnerونظرية الجشطالت لكل من
فيرتيمروكوفكاوكوھلر ،ونظرية بياجيه للنمو المعرفي ،ونموذج معالجة المعلومات ،مع ربط كل ذلك
بالمرحلة األساسية الدنيا.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(103120 :
 103280صعوبات التعلم
تھدف ھذه المادة إلى التعرف على مفھوم صعوبات التعلم وتاريخھا ،والتعريفات الطبية والتربوية
والقانونية الوراثية لحاالت صعوبات التعلم ،كما تتناول تصنيفا ً لصعوبات التعلم المعرفية والنمائية،
وكذلك أسبابھا الوراثية والبيولوجية والتربوية ،وخصائصھا ،وأدوات قياسھا وتشخيصھا ،والبرامج
التربوية الخاصة بمجاالت صعوبات التعلم ،وكذلك األساليب التعليمية المستندة على الطرق الحديثة في
تعليم صعوبات التعلم .وتقدم عرضا ً ألھم الخدمات والبرامج التربوية المناسبة في ھذا المجال.
 103290تنمية التفكير اإلبداعي
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
تتناول ھذه المادة تعريف مفھوم الذكاء واألسس العلمية لنظرية الذكاءات المتعددة للمربي جاردنر
وأھميتھا وفوائدھا وتطبيقاتھا التربوية التعليمية ،واكتشاف قدرات الذكاءات المتعددة والعالقة بين نظرية
الذكاءات المتعددة ونظريات الذكاء األخرى ومناھج وأساليب تدريس نظرية الذكاءات المتعددة  ،كاللفظي
والمكاني والمنطقي واإلبداعي والبيئي والبدني والعاطفي واألخالقي والموسيقي والروحي والجنسي
والشخصي ،وعالقة نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقاتھا بكل من الموھوبين والمتميزين والمبدعين.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(103120 :
 103310الموھبة والتفوق
تھدف ھذه المادة إلى التعريف بمجال التربية الموھوبين بشكل عام ،وتحديداً المسار التاريخي للتطور
تربية الموھوبين ،واإلطالع على تطور النظريات ذات الصلة بتربية الموھوبين ،والتعرف على السمات
والخصائص السلوكية لھذه الفئة ،وكذلك بناء قاعدة متينة من المعلومات والمصطلحات األساسية
والضرورية لفھم المجال التطبيقي في تربية الموھوبين من حيث بناء البرامج ،الكشف ،اإلرشاد واإلبداع،
التعليم التفكير ،المناھج ،واقع ،رعاية الموھوبين عربيا ً وعالميا ً ومحليا ً ،دور الحكومة والمؤسسات في
رعاية الموھوبين .وتعتمد المادة على طرق التقويم المختلفة التي تعكس معارف المدارس ومھاراته
المكتسبة ووعيه بمغزى الحضاري لتربية الموھوبين واالتجاھات الحديثة في رعاية الموھوبين والقضايا
والمشكالت المتعلق بھا.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
 103320علم نفس النمو
تتناول ھذه المادة النمو اإلنساني والعوامل المؤثرة فيه ،ومناھج البحث في النمو اإلنساني ،واالتجاھات
النظرية في تفسير النمو اإلنساني ،ومراحل النمو اإلنساني من الجنين إلى الطفولة فالمراھقة ،ثم الرشد
والشيخوخة ،والتطور الحسي الحركي ،ثم التطور االجتماعي واألخالقي ،ثم تطور القدرات العقلية
والمعرفية ،ثم التطور اللغوي ،مع ربط كل ذلك بالمرحلة األساسية الدنيا.
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) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(103120 :
 103330التوحد
تھدف ھذه المادة إلى تعريف مفھوم التوحد وطرق التعرف على األطفال التوحديين – خصائص التوحد –
أنواع التوحد – االضطرابات النمائية العامة لألطفال التوحديين العالقة بين صعوبات التعلم والتوحد
والفرق بينھما – نظريات التوحد تشخيص وتقييم األطفال التوحديين – التوحد والنمو – اكتساب اللغة
لألطفال التوحديين  -تدريب األطفال على اكتساب المھارات االجتماعية – عالج التوحد – العالقة مع
عائالت األطفال التوحديين – التربية الرياضية لألطفال التوحديين.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
 103340المنھج المدرسي
تتناول ھذه المادة تعريفات المنھج والمدرسي الفلسفية والمثالية والواقعية والبراجماتية والتجديدية
والوجودية والماركسية واإلسالمية وعالقتھا بالمنھج ،ثم األساس االجتماعي للمنھج من حيث التفاعل
والتغير والنظام والمؤسسات والمشكالت االجتماعية ،والثقافة ومكوناتھا وصفاتھا ،ثم األساس النفسي من
حيث مبادئ النمو ومطالبه ومشكالته ،ومفھوم التعلم ونظرياته وشروطه وانتقال أثره ،ثم األساس
المعرفي للمنھج .كما تتناول ھذه المادة عناصر المنھج كاألھداف من حيث مصادرھا وأھميتھا وصياغتھا،
ثم المحتوى من حيث مجاله ومعايير اختياره ،ثم الخبرات من حيث ماھيتھا وخصائصھا ومستوياتھا
وأنواعھا ،ومعايير اختياره ،ثم الخبرات من حيث ماھيتھا وخصائصھا ومستوياتھا وأنواعھا ومعايير
تنظيمھا ،ثم التدريس من حيث المبادئ والتتابع والمراحل واألنشطة والشروط ،ثم التقويم من حيث أھميته
وأھدافه ووظائفه وخصائصه وأساليبه وأدواته ،مع ربط كل ھذه الموضوعات بالمنھج المدرسي.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
 103350قضايا معاصرة في التربية الخاصة
تبحث ھذه المادة في القضايا الھامة والمختلفة في ميدان التربية الخاصة ،وتتناول ھذه المادة قضايا عدة
منھا :التعريفات والتصنيفات والتسميات في مجال التربية الخاصة ،وقضايا الحقوق والتشريعات ،إعداد
الكوادر العاملة ،والبدائل التربوية ،وبرامج التأھيل وتشغيل ذوي الحاجات الخاصة ،والدمج وتطبيقاته
العملية ،التعاون بين معلمي التربية الخاصة ومعلمي التربية العامة  ،باإلضافة إلى استخدام الحاسوب
لتطوير البرامج وتقييمھا.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
 103360إرشاد الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وأسرھم
تھدف ھذه المادة إلى التعرف على مفاھيم إرشاد الطلبة والنظريات المتعلقة بذوي الفئات الخاصة وتفسير
أھم األسباب والعوامل والحاجات والمشاكل التي يعاني منھا طالب ذوي الحاجات الخاصة ،كما تزود
المادة الطالب بالمھارات المعرفية الالزمة للتعامل مع أسر ذوي الحاجات الخاصة وأھم البرامج
اإلرشادية المقدمة لذوي الحاجات الخاصة وأسرھم .كما تتناول المادة عرضا ً تفصيليا ً لآلثار التي يتركھا
ذوي اإلعاقة )الحاجات الخاصة( على األسرة والمجتمع ،ودور المرشدين في تقديم الخدمات اإلرشادية
والنفسية لألفراد والمؤسسات في التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة .وتزود المادة الطالب بطرق وآليات
تقديم البرامج والخدمات اإلرشادية لألسر ،والمعلمين ،ومقدمي الرعاية لذوي الحاجات الخاصة ،وتفعيل
دور اإلرشاد في التعامل مع اإلعاقات المختلفة.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
 103380التدخل المبكر
تتضمن ھذه المادة أساسيات التدخل المبكر،تطوره التاريخي ومبرراته ،والمفاھيم والمبادئ األساسية في
التدخل المبكر متضمنا ً في ذلك خصوصية كل فئة من فئات التربية الخاصة ،كما تتناول حجم مشكلة
اإلعاقة وأھمية تقديم خدمات التربية الخاصة في الطفولة المبكرة ،إعداد الكوادر من المتخصصة وتدريبھا
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من خالل عمل الفريق متعدد التخصصات ،فاعلية التدخل المبكر ونماذج من برامج التدخل المبكر ،مع
التركيز على أھمية الكشف المبكر عن اإلعاقات ،و طرق إدارة برامج التدخل المبكر لجميع فئات اإلعاقة
ودور األسرة والمجتمع المحلي في تنفيذ ھذه البرامج من خالل التأھيل المجتمعي.
 103390تربية غير العاديين في مدارس العاديين )3ساعات معتمدة،المتطلب السابق(103120:
تھدف ھذه المادة إلى تعريف الطلبة باألسس التي تقوم عليھا تربية وتعليم بعض فئات العاديين في
المدارس العادية ،والتعريف بمفھوم الدمج الشامل ومبادرة التربية العادية مثل برنامج غرفة المصادر
والصفوف الخاصة ،وتحديد الدور الذي يقوم به كل من معلم التربية الخاصة ومعلم الفصل العادي في
تربية غير العاديين.
 103410الخدمات المساندة في التربية الخاصة ) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(103120:
تتضمن ھذه المادة عدداً من الموضوعات ذات العالقة بالخدمات المساندة في التربية الخاصة ،والتي تتمثل
في العالج الطبيعي ،والعالج الوظيفي ،والعالج اللغوي ،ودور األخصائيين النفسيين والتربويين
والمرشدين في تقديم خدمات االستشارة النفسية والتربوية ألطفال غير العاديين ،والتركيز على أشكال
النشاطات الداعمة للبرامج التربوية ألطفال غير العاديين كاألنشطة الموسيقية والترويحية والنشاطات غير
الصفية.
103420القياس والتشخيص في التربية الخاصة ) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
تھدف ھذه المادة إلى التعريف بمفھومي القياس والتشخيص في التربية الخاصة من حيث أنواع التقييم
وأغراضه وآليات التشخيص لمختلف فئات اإلعاقة ،مع التأكيد على الحاجة إلى التشخيص المبكر ،كما
تتناول ھذه المادة أمثلة على مجموعة االختبارات والمقاييس ذات العالقة في ھذا المجال لمختلف فئات
اإلعاقة ،متضمنا ذلك تقديم وصف المقاييس واالختبارات الجيدة والتي تحظى بالقبول في الممارسات
الميدانية.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
 103430اضطرابات النطق واللغة
تھدف ھذه المادة للتعريف بأھمية اللغة كوسيلة للتواصل ،ومفھوم عملية التواصل ومكونات اللغة والنمو
اللغوي ،ومن ثم التعريف باضطرابات التواصل من حيث األسباب ونسبة االنتشار والتصنيفات ،كما
تتناول ھذه المادة طرق تقييم وتشخيص اضطرابات النطق واللغة والتواصل ،التدخل العالجي والتربوي،
البدائل التربوية وطرق تدريس الطلبة ذوي االضطرابات النطقية.
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120 :
 103440التأھيل المھني للمعوقين
تتضمن ھذه المادة مفھوم التأھيل وأھدافه وفلسفته ومبرراته ،خدماته والتأھيل المھني من حيث مفھومه
وأھدافه ومبادئه العامة لفئات التربية الخاصة ،خطواته ،خدماته :التوجيه المھني ،التقييم المھني ،تحليل
العمل ،التھيئة المھنية ،التدريب المھني ،التشغيل ،المتابعة ،مع التركيز على المشاكل والصعوبات التي
تواجه تأھيل وتشغيل ذوي الحاجات الخاصة واالستراتيجيات الالزمة للتغلب على تلك الصعوبات ودور
التأھيل المھني في التنمية االجتماعية واالقتصادية.
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103450مناھج وأساليب التدريس في التربية الخاصة ) 3ساعات معتمدة،المتطلب السابق( 103120:
تھدف ھذه المادة إلى التعريف بمعنى المنھاج بشكل عام ومنھاج التربية الخاصة بشكل خاص من حيث
عناصره وخطوات بنائه ،معتمدا في ذلك على األسس النظرية في بناء المنھاج في التربية الخاصة ،كما
تتناول ھذه المادة بناء البرنامج التربوي الفردي للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ،والخطة التعليمية،
ودور األسرة في بناء المنھاج ،أسلوب التدريس الفردي والجمعي في التربية الخاصة ،واألساليب المستندة
إلى النموذج التشخيصي العالجي ،إلى جانب أيضا ً دراسة المعايير الخاصة ببناء المنھاج واالعتبارات
والمتطلبات ذات العالقة ببنائه بحسب الحاجة الفردية لكل طالب.
 103460التأھيل المجتمعي
) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(- :
تتضمن ھذه المادة عدداً من الموضوعات ذات العالقة بمفھوم التأھيل والتأھيل المجتمعي واتجاھاته
وأھدافه وفلسفته ومبادئه األساسية مبررات ظھوره واستراتيجياته وخدماته والمصادر لبرامجه ،كيفية
التخطيط لبرامج للتأھل المجتمعي وإدارته وتقييم فعالياته ،واقع برامج التأھيل المجتمعي في األردن
والدول األخرى.
103470التقنيات التعليمية في التربية الخاصة ) 3ساعات معتمدة ،المتطلب السابق( 103120:
تتضمن ھذه المادة عدداً من الموضوعات ذات العالقة بالتقنيات التعليمية في مجال التربية الخاصة ،مفھوم
التقنيات التعليمية ،أنواعھا ،تاريخھا ،وظائفھا ،مع التركيز على تقنيات كل فئة من فئات التربية الخاصة،
والتقنيات الخاصة بالمكفوفين مثل بيركنز التقليدية ،والحديثة المتعلقة بطباعة طريقة برايل ،واالبكس،
واالبتكون ،وعصا الليزر ،والنظارات الصوتية ،وكذلك التقنيات الخاصة باستخدام الحاسوب واألجھزة
الناطقة واللغة الصناعية للمكفوفين والصم وذوي المشكالت اللغوية ،والتعرف على الحاسوب واستخدامه
في إنتاج البرامج الفردية والبرمجيات المساندة للتربية الخاصة وإعداد الخطط التربوية والتعليمية
وحوسبتھا.
 103480تدريب ميداني في التربية الخاصة ) 6) (1ساعات معتمدة ،المتطلب السابق:موافقة القسم (
تھدف ھذه المادة إلى تقديم فرصة للطالب لتطبيق ما تعلمه عن ذوي االحتياجات الخاصة سواء في مراكز
التربية الخاصة للطلبة ذوي اإلعاقات المتوسطة والشديدة ،أو في غرف المصادر للطلبة ذوي الصعوبات
التعليمية ،وتھدف ھذه المادة أيضا ً إلى تزويد الطالب بالخبرات الميدانية من خالل تعامله أدوات التشخيص
والتقييم والتعليم والتدريب على مختلف مھارات الحياة للطفل المعاق.
 103490تدريب ميداني في التربية الخاصة ) 6) (2ساعات معتمدة ،المتطلب السابق(103480 :
تھدف ھذه المادة مساعدة الطلبة ترجمة المعرفة التي اكتسبھا الطالب في جميع مجاالت التربية الخاصة
لتطوير الكفايات العملية التدريسية في الميدان ضمن فئة اإلعاقة التي يختارھا الطالب.
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