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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

اإلرشاد النفسيقسم   
 2017/2018/ السنة الدراسية األولالفصل الدراسي 

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

مدخل الى التربية الخاصة :المــادةعنون  0170251:المــادةرقم    

عام :مستوى المادة -------------:المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

1:00 - 12:10وقت المحاضرة:  

ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:  

 & الثالثاء & االحد عدد ساعات التدريس الفعلية:

 الخميس 

  

414قاعة  مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 Lashour@philadelphia.edu.jo 12:00 -11:00 مساعد  ستاذأ  لينة عاشور د.

 

  المادةوصف  .1
تهدف المادة إلى تقديم خصائص ومميزات الجماعات واألفراد )ذوي الحاجات الخاصة(،  وييةان عيعية( 

وعفسةي( الحاجات المدرسي( وغير المدرسي( التي من الضروري تقديمها لهم وفق قياعين وأسس سةوييي( 

محددة  يما أن هذه المادة تقدم يرامج ضبط وتعديل السويك المضطرب يما فيه تقييم لوصعييات الصفي( 

والتعويمي(. ياإلضاف( إلى فهم لوقياعين المنصيص عويها فةي الدسةتير لحماية( توةف الفذةات ذات الحاجةات 

 الخاص(.

 المادةأهداف  .2

1G  األساسي( في عوم النفس واالرشاد النفسيإعداد مرشدين عفسيين عوى معرف( يالنظريات 

2G ايساب الطوب( مهارات التفكير الناقد والبحث العومي 

3G  أن يتحوةةى الطوبةة( يالمسةة وليات االخاقيةة( واالجتماعيةة( المنب قةة( مةةن عوةةم الةةنفس واالرشةةاد

 النفسي

4G تمكين الطوب( من المهارات االرشادي( ومهارات التياصل 

G5 )ايساب مهارات التطيير المستدام ضمن المسارات اليظيفي( الممكن 

 
 
 
 
 
 مصادر التعليم. 3
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  الكتاب المقرر* 
 

، مدخل الى التريي( الخاص( في عمان : دار وائل لونشر والتيزيع 2008الظاهر قحطان ) -

(065338410،. 

 
 ججج

 المواد المساندة  
 ذات صو( يالمياضيع المطروح( في المادة حسب الحاج(. عرض افالم وأشرطة فيديو

 

  حيث ينطبق() الطالبدليل 
 عوى الطالب ان يوتزم يإرشادات الديتير وعصائحه حيل المادة داخل الغرف( الصفي(.

 

 (دليل المختبر )حيث ينطبق 
 المختبر.متايع( مختبر االرشاد النفسي واالعشط( الخاص( يالمادة المطروح( يالتنسيق مع مشرف( 

 

 )المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 
 

 ( دمشق 1978الرفاعي , ععيم . )جامع( دمشق. –، دراس( سيكيليجي( التكيف والصح( النفسي 

 ( 1999الروسان, فاروق )عمان :دار الفكر–، اساليب التشخيص والقياس في التريي( الخاص 

 ( 1981الريحاعي, سويمان )التخوف العقوي , االردن . المطبع( االردعي ، 

 ( 2000السرطاوي, عبد العزيز , اييجيدة وائل ميسى )اضطرايات الوغ( والكام , أياديمي( التريي( الخاص ،

 ,الرياض: السعيدي( .

 

 

 
 

 محاضررراتم مجموعررات ن رراوم مجموعررات ترردريسم حررل مسررا لم منررا راتم)طرررا الترردريس .4
 (وغيرها

 محاضرات. -

 عمل تمارين عملية.  -

 واجبات  -

 ت ارير -
 عرض ت ديمي. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 م:التعل  نتاجات  .5

 المعرفة العلمية والفهم 
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1. K1 أن يظهر الطوب( معرف( أساسي( وفهم متكامل لومفاهيم األساسي( واألسس النظري( في عوم

 النفس واالرشاد

2. K2 )أن يصف الطوب( مفاهيم عوم النفس األساسي 

3.  K6 )أن يظهر الطوب( القدرة عوى ايصال المعويم( يتايياً وشفهياً حسب الحاج. 
 

 )المهارات الع لية )ال درة على التفكير والتحليل 

1. I4 أن يميز الطالب يين الماحظ( الذاتي( والماحظ( الميضيعي( لوسويك االعساعي 

 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

1. P4 .أن يفسر الطوب( أهمي( االرشاد النفسي لتطيير تياصل صحي مع اآلخر  

2. P7 أن يكون الطلبة مهارات الكفاءة الذاتية والتنظيم الذاتي  
 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 

1. T3  أن يظهر الطلبة القدرة على تطبيق مهارات التفكير الناقد والبحث العلمي في حل

 المشكالت.
2. T5 .أن ينبي ويطور الطلبة عالقات بينيه سوية 
3. T8 .أن يراعي الطلبة الجانب المهني والثقافي واالجتماعي في التواصل مع اآلخرين 

 

 
 :ت ييم الطلبةأدوات  .6

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات الت ييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النها ي

الت ارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات ال صيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:
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والواجبات والمشاريع بشكل فردي، على الطالب ان يقوم يتوقع من الطالب أن يقوم بحل المشاريع واألبحاث 
بعمله لوحده. العمل في الواجبات والمشاريع بشكل جماعي في تجميع المعلومات أو أخذذ ابحذاث جذاهمة مذن 

 الغش. بند تحت يندرج أيضا فصول سابقة أو نسخ ابحاث منشور

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 الكتاب  .1

  عدد األجزاء أو المجودات إن وجدت.     Boldاالسماء األولى: اسم المرجع يخط غامق اسم شهرة الم لف  

 رقم الطبع(. مكان النشر: الناشر. سن( النشر.

 1980. القاهرة: مكتب( االعجوي المصري(. 2م ال :أيي حطب  ف اد وآمال صادق: عوم النفس الترييي. ط

 فصل في يتاب .2

،. اسم Italic and Boldى: عنيان الفصل يخط مائل وغامق     )سم شهرة الم لف  االسماء األولا

. اسم المحرر )ين،. رقم الطبع( )إن وجدت،. مكان النشر: الناشر. تاريخ النشر Boldالكتاب يخط غامق 

 تويه شرط( مائو( )/، أرقام الصفحات.

وأورويا. تحرير محميد م ال :عباس  احسان: العرب في صقوي(  مراجعات حيل العروي( واإلسام 

 .71-1984/79. الكييت: مجو( العريي. 1السمرة. ط

 االيحاث المنشيرة .3

،  اسم الدوري(     Italic and Boldسم شهرة الم لف  االسماء األولى: اسم المقال يخط مائل وغامق )ا

 يخط غامق. العدد. المجود. السن( تويها شرط( مائو( )/، أرقام الصفحات.

:الجبالي  حمدي: دور هاء التأعيث في الجمع "قراءة في لسان العرب"  مجو( النجاح لأليحاث م ال 

 .376-349م/2004. 18. مج2)العويم اإلعساعي(،. 
 

  والملكية التأليفح وا 

النشر والطباعة تتطلب أخذ اذن لحقذو  الطبذع. ال يسذمل للطالذب ان يقذوم بطباعذة أو تمويذر أو 
المعلومات سذواء حصذل عليهذا ورقيذا او عذن طريذق االنترنذت. بذدون اخذذ اذن نقل أي نوع من 

 .الناشر أو شهادة حقو  الطبع

 تجنب االنتحال 

التمويذذر هذذو جنايذذة اكاديميذذة ينذذتب عنهذذا رسذذوبل فذذي المذذادة والنقذذل الحرفذذي للمذذادة كلمذذة بكلمذذة فذذي 
 االختبارات نوع من التموير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
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األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع االسبوع  

 الدراسيةالواجبات 
والت ارير  وأوقات 

هاتسليم  

 األول

بالمادة والخطط الدراسية واالمتحانات والواجبات التعريف 

   التدريسية والمراجع.

 مقدمة في التربية الخاصة الفصل االول: 

 التريي( الخاص(  -

 األطفال غير العاديين -

 أهداف التريي( الخاص( -

-  

 

 الثاني

 مقدمة في التربية الخاصة الفصل االول: 

 الفرق يين أهداف التريي( الخاص( وأهداف التريي( العادي( -

 تاريخ التريي( الخاص( -

 التنظيم الهرمي لبرامج التريي( الخاص( -

 في التريي( الخاص( قضايا ومشكات

 

 الثالث

 

 :الفصل الثاني: الطفل الموهوب

 تعريف الطفل الميهيب -

 عسب( األطفال الميهييين  -

 قياس وتشخيص األطفال الميهييين  -

 الخصائص السوييي( لوميهييين -

 البرامج الترييي( لوميهييين -

 البرامج الميجه لوطوب( الميهييين -

 

 الرابع

 االعاقة العقلية, الفصل الثالث: 

 تعريف االعاق( العقوي( -

 تصنيف  االعاق( العقوي( -

 أسباب االعاق( العقوي(  -

 تشخيص االعاق( العقوي(  -

 الخصائص السوييي( لدى المعاقين عقويا   -

-  ً  مناهج وطرائق تدريس المعيقين عقويا

 

 الخامس

 الفصل الرابع: االعاقة البصرية 

 األجزاء الرئيسي( لوعين -

 االعاق( البصري(تعريف  -

 تصنيف االعاق( البصري( -

 مظاهر االعاق( البصري(  -

 أسباب االعاق( البصري( -

 قياس وتشخيص االعاق( البصري( -

-  ً  الخصائص السوييي( لومعيقين يصريا

-  ً  البرامج الترييي( لومعيقين يصريا
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 السادس

 االعاقة السمعية الخامس:الفصل 

 األجزاء الرئيسي( لألذن   -

 السمعي(تعريف االعاق(  -

 تصنيف االعاق( السمعي( -

 اسباب االعاق( السمعي(  -

 قياس وتشخيص االعاق( السمعي(  -

ً  الخصائص السوييي( -  لومعيقين سمعيا

ً  البرامج الترييي( لومعيقين -  سمعيا

 

 السابع

 الفصل السادس: صعوبات التعلم

 تعريف صعييات التعوم -

 مظاهر صعييات التعوم  -

 أسباب صعييات التعوم -

 قياس وتشخيص صعييات التعوم  -

 الصعييات النمائي( وعاجها  -

 البرامج الترييي( لذوي صعييات التعوم -

 

 الثامن

 الفصل السابع: االضرابات االنفعالية

 تعريف االضطرايات االعفعالي( -

 مظاهر االضطرايات االعفعالي( -

 اسباب االضطرايات االعفعالي(  -

 قياس وتشخيص االضطرايات االعفعالي(  -

-  ً  الخصائص السوييي( لومضطريين اعفعاليا

-  ً  البرامج الترييي( لومضطريين اعفعاليا

 

 التاسع

 الفصل الثامن: االضطرابات اللغوية

 تعريف الوغ( -

 مراحل النمي الوغيي -

 العيامل التي ت ثر في النمي الوغيي -

 مظاهر اضطرايات الوغ( -

-  

 

 العاشر

 اسباب االضطرايات الوغيي( -

 االضطرايات الوغيي(قياس وتشخيص  -

 الخصائص السوييي( لذوي االضطرايات الوغيي( -

 البرامج الترييي( لومضطريين لذوي االضطرايات الوغيي(

 

 الحادي عشر

 الفصل التاسع: اإلعاقة الحركية

 تعريف االعاق( الحريي( -

 مظاهر االضطرايات الحريي( -

 قياس وتشخيص االعاق( الحريي(  -

 الخصائص السوييي( لومعاقين حريياً  -

-  ً  البرامج الترييي( لومعيقين حرييا

 

 الثاني عشر
 الفصل العاشر: التوحد 

 تعريف التيحد  -
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 تصنيف حاالت التيحد -

 أسباب حاالت التيحد -

 الخصائص السوييي( لحاالت التيحد -

 قياس وتشخيص حاالت التيحد -

 البرامج الترييي( لحاالت التيحد -

 الثالث عشر

 الفصل الحادي عشر: ضعف االنتباه والنشاط الزائد

 تعريف اضطراب ضعف االعتباه والنشاط الزائد -
 مظاهر اضطراب ضعف االعتباه والنشاط الزائد -
 أسباب  اضطراب ضعف االعتباه والنشاط الزائد -
-  

 

 الرابع عشر

 الفصل الحادي عشر: ضعف االنتباه والنشاط الزائد

 االعتباه والنشاط الزائدقياس وتشخيص  اضطراب ضعف  -
 اضطراب ضعف االعتباه والنشاط الزائد  خصائص -
 البرامج العاجي( الضطراب ضعف االعتباه والنشاط الزائد -

 

  االمتحان النهائي الخامس عشر

 السادس عشر

 

  تسليم النتائج
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

الطالذب مذن الدراسذة واالعذداد للمذادة يسذاوي سذاعتين لكذل محاضذرة مذن ف ذة الخمسذين  هليمعدل ما يحتاج إ
 دقيقة.                 

 
 (الموا بة) سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  %،15)ال يسمل للطالب بالتغيب أكثر من 
عميد الكلية، يحرم من التقدم  دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمادة من مجموع الساعات المقررة لل %،15)

ا كذان الغيذاب بسذبب المذرض او لعذذر قهذري أمذا إذلالمتحان النها ي وتعتبر نتيجته في تلل المادة)صذفرا((، 
( من تلل المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب  . يقبله عميد الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبا

 
 

 


