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 والتربٌة الخاصة قسم العلوم النفسٌة

 كلٌة العلوم التربوٌة

 جامعة آل البٌت

 

 تربٌة الخاصةتخصــص ال فً ٌوسالخطة الدراسٌة لدرجة البكالور
 
 
 

 .تربٌة الخاصةاسم الدرجــة )بالعربٌـــــة(: البكالورٌوس فً العلوم التربوٌة/ ال
  B.Sc. in Educational Sciences / Special Educationاسم الدرجة )باإلنجلٌزٌة(

 
 مكونات الخطة: -أ

( ساعة معتمدة 243من ) التربٌة الخاصةربوٌة/ تخصص تتكـون الخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس فً العلوم الت

 موزعة على النحو اآلتً:
 

 الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 38 متطلبات الجامعة أولا 

 متطلبات الكلٌة: -2 ثانٌاا 

 :موزعة على النحو اآلتً ( ساعة معتمدة201: )التخصصمتطلبات  -3

 معتمدة(ساعة  :7اإلجبارٌة:  )المتطلبات  -أ

 ساعة معتمدة( 23: )المتطلبات الختٌارٌة-ب

32 

92 

 

 4 مواد حرة   

 231 المجموع

 
 نظام الترقٌم: -ب

 
 رمز الكلٌة: -2

 الكلٌة الرمز

 العلوم التربوٌة  22
 
 

 رموز األقسام: -3

 القسم الرمز

 قسم المناهج والتدرٌس 12

 قسم اإلدارة التربوٌة واألصول 13

 م النفسٌة والتربٌة الخاصةقسم العلو 03

 
 رموز المواد: -4
 

1-: 1-: 2-5 12 22 

 
 

 الكلٌة القسم المستوى المجال التسلسل
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 مدلول منزلة العشرات )المجال( فً أرقام المواد

 عنوان مجال التخصص رمز المجال عنوان مجال التخصص رمز المجال

 المواد الكمٌة 6 المواد العامة 1

 التربٌة الخاصة 7 مواد اإلسالمٌةال 2

 التدرٌب المٌدانً والتطبٌقات  8 المواد التربوٌة 3

 - 9 المواد النفسٌة 4

 - : المواد التقنٌة 5

 
 ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتً: (27))أوالً( متطلبات الجامعة:

 ساعة معتمدة. (18)المتطلبات اإلجبارٌة: -أ 
 ساعات معتمدة. (9)ة:المتطلبات الختٌارٌ -ب

 
 :موزعة كالتالً ساعة معتمدة (18)المتطلبات اإلجبارٌة: -أ 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة ت

 - 4 *العلوم العسكرٌة 711111 2

 - 4 الثقافة اإلسالمٌة 1212382 3

 - 4 النظم اإلسالمٌة 1213461 4

 - 3 التربٌة الوطنٌة 1712211 5

 - 3 (1)اللغة العربٌة  2412212 6

 - 4 (1اللغة اإلنجلٌزٌة ) 1302101 7

 
تعتبر مادة العلوم العسكرٌة اختٌارٌة للطلبة غٌر األردنٌٌن وٌمكنهم دراسة مادة اختٌارٌة من المواد التً تطرحها *

 الجامعة بدل عنها.
 
لب من خارج كلٌته على أن تكون مادة واحدة من كل من ة ٌختارها الطا( ساعات معتمد9)المتطلبات االختٌارٌة:  -ب

 المجالت التالٌة وهذه المجالت هً: 
 أوال: مجال العلوم اإلنسانٌة واللغات وٌضم المساقات التالٌة:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة ت

 - 4 المدخل إلى علوم القرآن والسنة 1212227 2

 - 4 حاضر العالم اإلسالمً 1212482 3

 - 4 المدخل إلى التربٌة 2213232 4

 1301101 4 (2اللغة العربٌة ) 1301102 5

 1302101 4 (2اللغة النجلٌزٌة ) 1302102 6

 - 4 تارٌخ الحضارة العربٌة اإلسالمٌة 1303101 7

 - 4 تارٌخ القدس 2414213 8

 - 4 (1اللغة الفرنسٌة ) 1304101 9

 - 4 (1اللغة السبانٌة ) 2415262 :

 - 4 (1اللغة الٌطالٌة ) 1304161 21

 - 4 (1اللغة األلمانٌة ) 1304171 22

 - 4 (1اللغة الفارسٌة ) 1304181 23

 - 4 (1اللغة التركٌة ) 1304191 24
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 ثانٌاً: مجال العلوم االجتماعٌة واالقتصادٌة وٌضم المساقات التالٌة:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة م المادةاس رقم المادة ت

 - 4 مدخل إلى علم الفقه وأصوله 1213264 2

 - 4 تنظٌم األسرة والمجتمع 1213361 3

 - 4 اإلسالم والقضاٌا المعاصرة 1212582 4

 - 4 القانون فً حٌاتنا 1312221 5

 - 4 مبادئ القتصاد 1612211 6

 - 4 (1) مبادئ إدارة األعمال 1613212 7

 - 4 الدٌمقراطٌة وحقوق اإلنسان 1712547 8

 - 4 مدخل إلى علم النفس 2213241 9

 - 4 تربٌة األطفال فً اإلسالم 2213331 : 

  4 آل البٌت ودورهم فً التارٌخ اإلسالمً  2414216 21

 - 4 أخالقٌات المهنة من منظور إسالمً 2512211 22

 
 والصحة وٌضم المساقات التالٌة: ثالثاً: مجال العلوم والتكنولوجٌا

الساعات  اسم المادة رقم المادة ت
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 4 اإلعجاز العلمً للقرآن 1212221 2

 - 4 الفٌزٌاء فً حٌاتنا 1513211 3

 - 4 الكٌمٌاء فً حٌاتنا 1514211 4

 - 4 بٌولوجٌا اإلنسان :151521 5

 - 4 العمارة اإلسالمٌة 1814453 6

 - 4 علوم األرض 1912216 7

 - 4 مصادر الطاقة 1912224 8

 - 4 موارد المٌاه 1912226 9

 - 4 البٌئة والتلوث البٌئً 1912228 :

 - 4 أساسٌات نظم المعلومات 1:13341 21

 - 4 اإلسعافات األولٌة 2112271 22

 - 4 مدخل إلى علم الفلك 2312212 23

 
 حانات المستوى، ٌتوجب على كافة الطلبة المسجلٌن اعتباراا من بداٌة الفصل األولأما فٌما ٌتعلق بامت مالحظة:

التقدم لالمتحان فً اللغة العربٌة واللغة النجلٌزٌة والحاسوب على أن ٌسجل الطالب الذي ٌخفق فً  3121/3122
 المساقات هً: خارج خطته الدراسٌة وهذه (::1)النجاح فً أي من هذه المتحانات مساقاا استدراكٌاا 

 
 المساقات االستدراكٌة

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة ت

 - 4 اللغة العربٌة ::24121 2

 - 4 اللغة النجلٌزٌة ::24131 3

 - 4 حاسوب ::1:121 4

 
 
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتً:201)ثانٌاً( متطلبات التخصص: ) 

 ( ساعة معتمدة.12طلبات الكلٌة:)مت  -2      
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتً:12متطلبات القسم:)  -1      

 ساعة معتمدة( :7اإلجبارٌة: )المواد  -أ

 ساعة معتمدة( 23:)المواد الختٌارٌة -ب     
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 موزعة كما ٌلً: ( ساعة معتمدة 12متطلبات الكلٌة: ) -2     

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

المتطلب 
 السابق

  4 المدخل إلى التربٌة 2213232

 - 4 المناهج التربوٌة 2212233

  4 فً األردن يونظام التربال 2213236

  4 ( للتخصصات اإلنسانٌة 3حاسوب ) 1:12243

  4 أسس البحث التربوي  2213261

 2212233 4 طرائق التدرٌس للصفوف األولى 2212333

  4 مهارات أساسٌة فً اللغة اإلنجلٌزٌة 2212541

 
 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتً:12متطلبات القسم:   )  -1

 ( ساعة معتمدة96اإلجبارٌة:  )المواد  -أ

الساعات  اسم المادة رقم المادة ت
 المعتمدة

 المتطلب السابق

  4 علم النفس التربوي 1103131 2

 2214261 4 نفسً والتربويمبادئ القٌاس ال 2214262 3

  4 مدخل إلى التربٌة الخاصة 1103162 4

  4 تنمٌة الموهبة والتفوق  :221433 5

  4 اإلرشاد والصحة النفسٌة     1103231 6

  4 علم نفس النمو                1103232 7

 2214342 4 اإلرشاد لذوي الحاجات الخاصة    1103262 8

  4 علمصعوبات الت 1103266 9

 2212233 4 مناهج التربٌة الخاصة وأسالٌب تدرٌسها 1103267 :

 2214262 4 أسالٌب تقٌٌم ذوي الحتٌاجات الخاصة 1103269 21

  4 برامج الطفولة المبكرة  :221443 22

  4 اإلرشاد ألتأهٌلً 2214447 23

  4 تقنٌات التربٌة الخاصة 2214459 24

 2214262 4 فً التربٌة الخاصة القٌاس والتقوٌم 2214462 25

  4 اضطرابات النطق واللغة 1103364 26

  4 دمج ذوي الحتٌاجات الخاصة    1103365 27

  4 خطط وبرامج النتقال إلى مرحلة الرشد   1103366 28

  4 الحقوق واألخالقٌات فً التربٌة الخاصة 1103368 29

 1103266 4 اإلعاقات الحسٌة 1103461 :2

 1103266 4 اإلعاقة العقلٌة 1103462 31

جميع المتطلبات  : تدرٌب مٌدانً فً التربٌة الخاصة 1103470 32
 اإلجبارية

 
 
 
 
 
 

 ٌختار الطالب من المواد اآلتٌة: ساعة معتمدة(  21: )المواد االختٌارٌة -ب       
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 ( ساعات معتمدة:3)ثالثا( مــواد حرة: ) 
 

 جامعة.التً تقدمها كلٌات ومعاهد ال ٌختارها الطالب من بٌن المواد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخطـة االسترشادٌة لطلبة تخصص التربٌـة الخاصة

الساعات  اسم المادة رقم المادة ت
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 4 وإنتاجهاتصمٌم الوسائل التعلٌمٌة  2212353 2

 - 4 التربٌة الفنٌة و الموسٌقٌة وأسالٌب تدرٌسها 2212439 3

 - 4 علم نفس اللعب 1103132 4

 - 4 الخدمات المساندة للتربٌة الخاصة 1103268 5

 - 3 علم النفس المعرفً   2214347 5

 - 4 لتوحد ا 1103360 6

 - 4 التدخل المبكر 1103362 7

 - 4 تعلٌم التفكٌر :221453 8

 - 4 اإلعاقة الجسمٌة والصحٌة 1103463 9

 - 4 تعدٌل السلوك لذوي الحاجات الخاصة 2214578 10
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 السنة األولى

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة القسم

 4 متطلب جامعة - -

 4 متطلب جامعة - -

 4 متطلب كلٌة   

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 25 المجموع

 
 

 الفصل الثانً

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة القسم

 4 متطلب جامعة - -

 4 متطلب جامعة - -

 4 طرائق التدرٌس للصفوف األولى 2212333 المناهج والتدرٌس

 4 اختٌاري متطلب جامعة  

 4 النظام التربوي فً األردن 2213236 اإلدارة التربوٌة 

 4 علم النفس التربوي 2214242 قسم العلوم النفسٌة 

 21 المجموع

 
 

 السنة الثانٌة

 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة القسم

 4 متطلب جامعة - -

 4 متطلب جامعة - -

 4 (3حاسوب ) 1:12243 

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 25 المجموع

 
 

 الفصل الثانً

 الساعات المعتمدة لمادةاسم ا رقم المادة القسم

 4 متطلب جامعة - -

 4 متطلب جامعة - -

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب اختٌاري  

 21 المجموع

 
 
 
 
 

 
 السنة الثالثة
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 الفصل األول

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة القسم

 4 متطلب جامعة - -

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب اختٌاري  

 25 المجموع

 
 

 الفصل الثانً

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة القسم

 4 متطلب جامعة - -

 4 متطلب تخصص - -

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب اختٌاري  

 21 المجموع

 
 السنة الرابعة

 لفصل األولا

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة القسم

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب تخصص  

 4 متطلب اختٌاري  

 4 متطلب تخصص  

 25 المجموع

 
 

 الفصل الثانً

 الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة القسم

 : تدرٌب مٌدانً فً التربٌة الخاصة  

  لب اختٌاريمتط  

  متطلب جامعة  

  متطلب جامعة  

  مادة حرة  

 21 المجموع
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 مواد الوصف 
 

 ساعات معتمدة( 3) المدخل إلى التربٌة 2201212

 Introduction to Education المتطلب السابق: ال ٌوجد 

مجفالت التربٌفةو وسفائل  ،بٌقفات التربٌفةتط ،التجاهفات التربوٌفةو م، المففاهٌالتربٌفة تتناول هذه المادة تعرٌفف  
  التربٌة فً األردن.والقتصادٌة للتربٌة والنفسٌة و الفلسفٌةواألسس التارٌخٌة  ،التربٌة

 
 

 ساعات معتمدة( 3) المناهج التربوٌة 2202211

  Educational Curricula   المتطلب السابق: ال ٌوجد 

هففاج المدرسففً ) المنسففً وصففلته بففالتعلم واألهففداف التربوٌففة ومحففددات تتنففاول هففذه المففادة مفهففوم المنهففاج المدر
، خصففائص المففتعلم وحاجاتففه، ونظرٌففات الففتعلم والنمففاء، والمعرفففة، والفلسفففة  خئ التغٌففر الجتمففاعً والثقففافً خ 

والتخطففٌط  المدرسففً ) األهففداف، المحتففوى، الطرائففق، والتقففوٌم( المنهففاج الجتماعٌففة والسٌاسففٌة(، ومكونففات
. أسفس بنفاء التعلفٌم األساسفً واإللكترونفً والمفتفوح ففً األردن ات مالئمفة لمنفاهج إشفار ، مفعرٌس الصفًللتد

  المناهج الحدٌثة، تقوٌمها، مفهوم الكتاب المدرسً ومفهوم الدلٌل للكتاب المدرسً.

 
 

 ساعات معتمدة( 3) فً األردنالتربوي نظام ال  2201215

 Educational System in Jordan المتطلب السابق: ال ٌوجد 

تتناول هفذه المفادة نظفام التربٌفة والتعلفٌم ففً األردن منفذ تأسفٌس اإلمفارة وحتفى اآلنو والعوامفل المف ثرة فٌفهو   
التففً  مشففكالت المختلفففةالو وتشففرٌعاتهو وبنٌتففه ومراحلففهو وم سسففاتهو و وهوعناصففره ومكوناتهووفلسفففته وأهداففف

  .فً هذا المجال تطوراتوتجدٌدات ما ٌطرأ من لمعاصرة وو وربطه بالنظم التربوٌة اتواجهه

 
 

 ساعات معتمدة( 3) مدخل إلى علم النفس 2201230

 Introduction to Psychology المتطلب السابق: ال ٌوجد 

التعرٌففف بماهٌففة علففم الففنفس كعلففم مسففتقلو نشففأته وتطففورهو مٌادٌنففه وفروعففه، مدارسففهو  تتنففاول هففذه المففادة
داتففه. وخصائصففه.   نففات السففلوك اإلنسففانً ومحدا وٌتنففاول المسففاق أٌضففاا طففرق البحففث فففً العلففوم النفسففٌةو مكوا

وٌبحفففث المسفففاق أٌضفففاا ففففً النمفففو النفسفففً للطففففل وعالقتفففه بالتنشفففئة الجتماعٌفففةو الفففدوافع والتجاهفففات والقفففٌم 
والنسٌان.  وٌبحث المسفاق أٌضفاا ففً  والنفعالت، القدرات العقلٌة، والعملٌات العقلٌة كالنتباه واإلدراك والتذكار

ة النفسفٌة ومظفاهر  علم نفس التعلام ونظرٌاتهو ومدخل إلى القٌاس النفسًو مفهفوم الشخصفٌة ونظرٌاتهفاو والصفحا
  السواء والالسواء فً السلوك.

 
 

 ساعات معتمدة( 3)                                            التربوي أسس البحث  2201250

 Educational Research   Basics المتطلب السابق: ال ٌوجد 

تتناول هذه المادة مفهوم البحث التربوي وأهمٌته، وتطوره، وتطبٌقاتفه، التوجهفات الجارٌفة ففً البحفث التربفوي، 
مراحففل إجرائففه، جمففع البٌانففات وتحلٌلهففا، موضففوعات الصففدق والثبففات والقابلٌففة للتعمففٌم فففً البحففوث التربوٌففة، 

مقدمفة عامفة  قٌات فً البحفث التربفوي، مصفادر المعلومفات ففً البحفث التربفوي، كتابفة البحفث التربفوي.األخال
حول اإلحصاء التربوي، التوزٌع التكراري، مقاٌٌس النزعة المركزٌة، مقاٌٌس التشتت، العالقة بفٌن المتغٌفرات، 

فرضفٌات حفول الوسفط الحسفابً، اختبفار اإلحصاء الالبرامتري، النحدار والتنب ، اختبار الفرضفٌات، اختبفار ال
 الفرضٌات حول التباٌن،اختبار الفرضٌات حول النسبة، اختبار الفرضٌات حول معامل الرتباط، تحلٌل التباٌن. 
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 ساعات معتمدة( 3) تربٌة األطفال فً اإلسالم 2201110

 Islamic Education for Children المتطلب السابق: ال ٌوجد 

هفذه المفادة مكانفة الطفولفة ففً اإلسفالمو واألسفس اإلسفالمٌة ألدب األطففالو وحقفوق الطففل ففً اإلسفالمو تتناول 
نمففاذج مففن اهتمففام اإلسففالم بتربٌففة الطفففل زمففن الرسففول )صففلى ف علٌففه وسففلم( والخلفففاء الراشففدٌنو ومظففاهر 

  الهتمام بالطفولة فً الماضً والحاضر.

 
 

 ساعات معتمدة( 3) األولى طرائق التدرٌس للصفوف 2202111

 Teaching Methods For the Primary 

Grades 

 1101122المتطلب السابق:

تتناول هذه المادة مكونات الموقف التعلٌمً الصفً والكفاٌات التعلٌمٌة والمهارات الالزمة للمعلم فً الصفوف 
ات التدرٌس ) التهٌئة الحافزة، توظٌف األولى: التخطٌط للتدرٌس ومراعاة الخصائص النمائٌة للتالمٌذ ومهار

عبر توظٌف النماذج  التعلٌماألسئلة، التواصل، تنوٌع المثٌرات( المنحى التكاملً فً تنظٌم  التعلم و
، حل التفكٌر الناقد، والستقصاء، والتفكٌر الستقرائًوالستراتجٌات المالئمة من مثل التعلٌم المبرمج، و

والتعلم التعاونً، ولعب األدوار، والتفاعل الصفً واألنماط التعلٌمٌة، واألنشطة  المشكالت، واكتساب المفهوم،
  الصفٌة ومصادر التعلم .

 
    

 ساعات معتمدة( 3) مهارات أساسٌة فً اللغة االنجلٌزٌة 2202030

 Basic Skills in English Language المتطلب السابق: ال ٌوجد 

بة بأهداف وأسالٌب تدرٌس مهارات التصال اللغوٌة بشكل عام واللغة النجلٌزٌة تهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطل
بشكل خاص والستماع والتحدث والقراءة والكتابة(. كما تهدف إلى تدرٌب الطلبة على طرق تدرٌس مهارات 

ات واقتراح الستماع والتحدث والقراءة والكتابة وطرق دمجها وطرق التقوٌم وتحدٌد معوقات تعلم تلك المهار
 حلول بها. 

 
 

 ساعات معتمدة( 3) علم النفس التربوي 2203232

 Educational Psychology المتطلب السابق: ال ٌوجد 

تتناول هذه المادة مفهفوم علفم الفنفس التربفوي وأهمٌتفه ففً بفرامج التربٌفة، األهفداف ففً علفم الفنفس التربفويو   
لعوامفل المصفاحبة لعملٌفة الفتعلم، انتقفال أثفر الفتعلم، السفتعداد وأنواعفه، نظرٌات التعلم، معفاٌٌر الفتعلم الفعفال، ا

 الدافعٌة، الذكاء وتوظٌف نماذج التعلم فً المواقف الصفٌة. 
 

 

 ساعات معتمدة( 3) مبادئ القٌاس النفسً والتربوي 2203252

 Principles of  Psychological and 

Educational Measurement 
 2203250: المتطلب السابق

والتعرٌفف بالقٌفاس والتقفوٌم وأهفدافهما، وتطفور المقفاٌٌس   المفاهٌم اإلحصائٌة ففً القٌفاس،   ٌتناول هذا المساق
النفسٌة والتربوٌة، وصدق المقاٌٌس وثباتها، وتحلٌل الفقرات، والمعاٌٌر، وأدوات القٌاس، وتطبٌقاتها اإلحصفائٌة 

  .والتربوٌة
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 ساعات معتمدة( 3) ى  التربٌة الخاصة                      مدخل إل 1103162

 Introduction to Special Education المتطلب السابق: ال ٌوجد 

ٌناقش هذا المساق معنفى التربٌفة الخاصفة ، واألسفس التفً تقفوم علٌهفا كالبرنفامج التربفوي الففردي ، العمفل مفن 
علفى الفئفات غفً العادٌفة وهفً فئفات اإلعاقفة المختلففة : العقلٌفة ، خالل فرٌق ، مشاركة األهل ،الدمج ،التعرف 

البصرٌة ، النفعالٌة ، السمعٌة ، الجسدٌة ،صعوبات التعلم ، مشاكل النطق واللغة ، اإلعاقفات المتعفددة ومعرففة 
لفئفات أسباب ذلك والصفات الممٌزة لكفل منهفا وأفضفل الطفرق واهفم الوسفائل فٌمفا ٌتعلفق بتقفدٌم الخفدمات لهفذه ا

المختلفة ، ٌناقش أٌضا التفوق العقلً ومعناه الصفات الممٌزة للمتفوقٌن وكفذلك البفرامج الخاصفة بهفم والخفدمات 
  المساندة كالعالج الطبٌعً والمهنً والتربٌة الرٌاضٌة الخاصة والخدمة الجتماعٌة .

 
 

 ساعات معتمدة( 3) تنمٌة الموهبة والتفوق                 2203116

 Developing Talent and Creativity المتطلب السابق: ال ٌوجد 

ٌبحففث المسففاق فففً مفهففوم الموهبففة واإلبففداع باعتبارهففا الجانففب الٌجففابً للتربٌففة الخاصففة، كمففا ٌتنففاول المسففاق 
ئٌفة الخصائص السلوكٌة والجسمٌة والنفسٌة والعقلٌة والجتماعٌة للموهوبٌن والمبدعٌن، والعوامفل الوراثٌفة والبٌ

المكونة للموهبة واإلبداع ،وطفرق قٌفاس وتشفخٌص الموهفوبٌن والمبفدعٌن ، وتنمٌفة الموهبفة واإلبفداع، وقضفاٌا 
  واتجاهات حدٌثة فً مٌدان الموهبة واإلبداع ، والتجارب المحلٌة والعربٌة والدولٌة فً مجال الموهبة واإلبداع.

 
 

 ساعات معتمدة( 3) اإلرشاد والصحة النفسٌة 2203132

 Counseling and Psychological Hygiene المتطلب السابق: ال ٌوجد 

تتناول هذه المادة مفهوم اإلرشاد وماهٌته، وأسسه الفلسفٌة والنفسٌة، ودور المرشد ووظٌفته، وعناصر العملٌة 
وتكٌف الفرد اإلرشادٌة ومراحلها وأسالٌبها،ونظرٌات اإلرشاد الرئٌسٌة، وبعض التطبٌقات العملٌة فً اإلرشاد.

السلٌم مع البٌئة، كما تهدف المادة إلى تعرٌف الطالب باألسالٌب والطرائق المستخدمة فً اإلرشاد وجمع 
  ومشاكل سوء التكٌف. المعلومات وآلٌات العالج الوقاٌة من الضطرابات النفسٌة

 
 

 ساعات معتمدة( 3) علم نفس النمو 2203131

 Developmental Psychology لب السابق: ال ٌوجدالمتط 

تتناول هذه المادة التعرٌف بمعنى ومفهوم علم نفس النمفو مناهجه،مبادئفه، والعوامفل البٌولوجٌفة والبٌئٌفة المف ثرة 
فٌه،نظرٌات النمو )بٌاجٌه، أرٌكسون، كولبرج( وتطبٌقاتها، مراحل النمو: الرضاعة، الطفولفة المبكفرة، الطفولفة 

لكهولففة، الشففٌخوخة، مففع التركٌففز علففى مظففاهر النمففو المختلفففة فففً كففل مرحلففة، المتففأخرة، المراهقففة، الشففباب، ا
 وطرق التعامل معها من قبل المعلمٌن والوالدٌن بهدف مساعدة الفرد على النمو المتكامل والسلٌم. 

 
 

 ساعات معتمدة( 3) رشاد لذوي االحتٌاجات الخاصة        اإل 1103262

 Counseling of the Disabled 2203132متطلب السابق: ال 

ٌتناول هذا المسفاق  تعرٌفف  اإلرشفاد ، وأسفس اإلرشفاد الفلسففٌة والنفسفٌة ،ودور المرشفد ووظٌفتفه ففً التربٌفة 
مقدمفة  الخاصة ،وعناصر ومراحل وأسفالٌب العملٌفة اإلرشفادٌة ،ونظرٌفات اإلرشفاد الرئٌسفٌة ، كمفا تقفدم المفادة

مسحٌة للمفاهٌم و اإلجراءات األساسٌة فً اإلرشفاد والعفالج النفسفً لفئفات التربٌفة الخاصفة ،وبعفض التطبٌقفات 
  فً التربٌة الخاصة .
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 ساعات معتمدة( 3) مقدمة فً  صعوبات التعلم                   1103266

 Introduction to Learning Disabilities :2203132 المتطلب السابق 

تشففمل هففذه المففادة تعرٌففف الصففعوبات التعلٌمففة والتعففرف إلففى أسففبابها والتمٌٌففز بففٌن أنواعهففا الرئٌسففٌة وتحدٌففد 
خصائص الطلبة ذوي الصعوبات التعلمٌفة ،وتتضفمن إلقفاء الضفوء علفى التطفور التفارٌخً للبفرامج ، والبفرامج 

ً طففرق التقففوٌم وأدواتففه وأهدافففه فففً مجففال والخففدمات فففً مجففال الصففعوبات التعلٌمففة ، كففذلك تبحففث المففادة ففف
الصففعوبات التعلٌمٌففة وتبففٌن مبففادئ التعلففٌم العالجففً ،وتسففتعرض المففادة أنمففاط الخففدمات التربوٌففة وأشففكالها فففً 
المراحل العمرٌة المختلفة وتركز المادة علفى اسفتراتٌجٌات تفدرٌس الطلبفة ذوي صفعوبات الفتعلم المهفارات قبفل 

  للغوٌة والمهارات األكادٌمٌة األساسٌة مثل والقراءة والكتابة والحساب.األكادٌمٌة والمهارات ا

 
 

 ساعات معتمدة( 3) مناهج التربٌة الخاصة وأسالٌب تدرٌسها                   1103267

 Special Education Curricula and its 

Methodology 

 1101122المتطلب السابق: 

التربٌففة الخاصففة واألهففداف العامففة والخاصففة لهففذه المنففاهج وعناصففرها  التعففرف علففى مكونففات محتففوى منففاهج
وخصائصففها كمففا ٌهففدف الففى تففدرٌب الطلبففة علففى اسففتخدام طففرق وأسففالٌب تففدرٌس ذوي الحتٌاجففات الخاصففة 
كالتدرٌس المباشر وتحلٌل المهمة والتعلم المتبادل والفتعلم التعفاونً والتففاعلً باإلضفافة الفى طفرق الكشفف عفن 

الضعف فً المناهج المستخدمة والعمل على تطوٌرهفا  والتعفرف علفى اسفتراتٌجٌات التفدرٌس العالجفً مواطن 
  إضافة إلى استخدام طرق  التقوٌم فً التدرٌس.

 
 

 ساعات معتمدة( 3)                   أسالٌب تقٌٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة 1103269

 Methods of evaluating people with 

special needs 

 2203252المتطلب السابق: 

تقٌٌم ذوي الحتٌاجات الخاصة وتعدٌلها بما ٌتالءم مع قدرات وحاجفات ذوي تقٌفٌم أسالٌب وأدوات  التعرف على
وذلفك ففً ضفوء الخصفائص  ،باسفتخدام التقنٌفات المناسفبة ألسفالٌب التقٌفٌم المتفوفرة، ذوي الحتٌاجفات الخاصفة

أن تففتم الختبففارات التقوٌمٌففة للتالمٌففذ بطرائففق التواصففل  ، علففى فففً برنامجففهوالحتٌاجففات المحففددة لكففل تلمٌففذ 

  .المختلفة
 

 
 ساعات معتمدة( 3) برامج الطفولة المبكرة                  2203316

 Early Childhood Programs المتطلب السابق: ال ٌوجد 
المختلففة ففً مرحلفة الطفولفة المبكفرة، وتطبٌفق  تتناول هذه المادة التركٌز على تنظٌم وتصفمٌم وتطفوٌر البفرامج

المعاٌٌر العالمٌة لهذه البرامج مع التأكٌد علفى عناصفر البفرامج األساسفٌة، وتقفدٌم التخطفٌط واإلدارة الضفرورٌة 
إلنجاح هذه البرامج. كما ٌتناول المساق أٌضاا التدخل المبكر من حٌفث المفهفوم واألهفداف والبفرامج والتطبٌقفات 

 ، والعربٌة والمحلٌة فً الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر.  العالمٌة

 
 

 ساعات معتمدة( 3) اإلرشاد التأهٌلً                                2203339

 Rehabilitation Counseling  :2203191المتطلب السابق 
والمهنفً لفذوي الحاجفات الخاصفة تتضمن هذه المادة تكوٌن نظرة شاملة عن عملٌة التأهٌل النفسً والجتمفاعً 

مففن الطففالب ومففدمنً الكحففول والمخففدرات وكبففار السففن واألشففخاص المصففابٌن بالضففطرابات النفسففٌة ، ٌبحففث 
المساق أٌضا دور المرشفد واألسفرة وقدرتفه علفى تفسفٌر الرتباطفات النفسفٌة لفذوي الحاجفات الخاصفة وخاصفة 

مهنً وأسالٌبه لذوي الحاجات الخاصة وتحسٌن الظروف المادٌفة اإلعاقة ، وٌناقش المساق أٌضا أهمٌة التأهٌل ال
  والجتماعٌة لهم داخل المدرسة وخارجها.
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 ساعات معتمدة( 3)                                     تقنٌات التربٌة الخاصة 2203301

 Special education techniques ٌوجد المتطلب السابق: ال 
فً التربٌة الخاصة من حٌث أهمٌتها وأهفدافها ووظائفهفا  ةكنولوجٌا والتقنٌات المختلفة المستخدمتقنٌات التعلٌم وت

وأثرهففا فففً حٌففاة ذوي الحاجففات الخاصففة ومسففتقبلهم ودور الحاسففوب والداوات واألجهففزة التقنٌففة األخففرى مففع 
هفزة والداوت المسفتخدمة ففً مختلف فئات التربٌة الخاصفة وتقفوٌم ومفدى فاعلٌفة بفرامج تكنولوجٌفا التعلفٌم األج

 مجالت حٌاتهم المختلفة

 
 

 ساعات معتمدة( 3) القٌاس والتقوٌم  فً التربٌة الخاصة     2203352

 Measurement and Evaluation in Special 

Education 

 2203252المتطلب السابق: 

ً التربٌفة الخاصفة، كمفا تعفرض أهفداف تناقش هذه المادة المفاهٌم األساسٌة ففً  القٌفاس والتقفوٌم والتشفخٌص فف
القٌاس والتشخٌص فً التربٌة الخاصة  ،كما تعرض وسائل جمع المعلومفات المصفممة خصٌصفا لفئفات التربٌفة 
الخاصة المختلفة  كما تعرض الختبارات والمقاٌٌس وأسفالٌب جمفع البٌانفات المختلففة ففً التربٌفة الخاصفة مثفل  

حالة ، الخ ، وكما تعرض تطبٌقات وتدرٌبات على المقاٌٌس والختبارات النفسٌة المقابلة و المالحظة ، دراسة ال
  المستخدمة  مع هذه الفئات ، مع التدرٌب على إعداد التقارٌر واتخاذ القرارات التربوٌة المناسبة .

 
 

 ساعات معتمدة( 3) اضطرابات النطق واللغة                      1103364

 Speech and Language Disorders المتطلب السابق: ال ٌوجد 
ٌتنففاول هففذا المسففاق المفففاهٌم األساسففٌة فففً الكففالم واللغففة التواصففل، والتطففور الطبٌعففً للكففالم واللغففة وأنففواع 
اضطراب اللغة والتواصل وأسبابها،ومدى  انتشارها ،وأسالٌب تشخٌصها و البرامج التربوٌة والعالجٌة المقدمفة 

  الخدمات والبرامج المقدمة  فً األردن. لهذه الفئة ، وواقع

 
 

 ساعات معتمدة( 3) دمج ذوي االحتٌاجات الخاصة               1103365

 Integrating the Disabled المتطلب السابق: ال ٌوجد 
ٌهدف المساق إلى تعرٌف الدمج ،ومراحفل تطفوره، اتجاهفات التربٌفة الخاصفة نحفو العفزل والدمج،المعارضفون 

 ٌدون للدمج، آلٌة الدمج، بدائل الفدمج، فرٌفق الفدمج، فرٌفق الخطفة التربوٌفة الفردٌفة ، قٌفاس وتقفوٌم الطلبفة والم
 المدموجٌن، معٌقات الدمج، برامج وتطبٌقات على الدمج.  

 
 

 ساعات معتمدة( 3) خطط وبرامج االنتقال إلى مرحلة الرشد                 1103366

 Plans and Programs of Transition to 

Adulthood 

 المتطلب السابق: ال ٌوجد

ٌهدف هذا المساق إلى توضٌح مفهوم التحول أو النتقال إلى مرحلفة الرشفد ، أهداففه، المشفاركون فٌفه، القفوانٌن 
والحقوق المتعلقة ببرامج النتقال،خطط النتقال الفردي والتفً تركفز علفى إعفداد الففرد المعفاق مفن خفالل خطفة 

تتضمن أهداف فً مجالت الحٌاة العامة والستقالل الشخصً والعمل بأجر والتفاعل المجتمعً والقفدرة مكتوبة 
على استغالل وقت الفراغ بالشكل السلٌم. المشاركون فً الخطة النتقالٌة:  معلم التربٌة الخاصة والشخص نفسه 

ء مفن داخفل المدرسفة أو خارجهفا. أهمٌفة الذي لدٌه إعاقة وأسرته وكل من ٌمكنه المساعدة فً هفذا الجانفب سفوا
  توفٌر فرص التأهٌل المهنً وفرص التعلٌم الجامعً وفرص المشاركة المجتمعٌة .
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 ساعات معتمدة( 3) الحقوق واألخالقٌات فً التربٌة الخاصة      1103368

 Rights and Ethics in Special Education المتطلب السابق: ال ٌوجد 
ذا المسففاق  إلففى توضففٌح حقففوق المعففاقٌن فففً اإلسففالم، والحففدود الشففرعٌة الخاصففة باإلعاقففة، القففوانٌن ٌهففدف هفف

والتشفففرٌعات الدولٌفففة ، قفففانون تعلفففٌم جمٌفففع المعفففاقٌن األمرٌكً،قفففانون التربٌفففة الخاصفففة البرٌطفففانً، القفففوانٌن 
اقٌفة حقفوق األففراد ذوي اإلعاقفة، والتشرٌعات العربٌفة وبشفكل خفاص القفانون األردنفً، التفاقٌفات الدولٌفة ، اتف

 اتفاقٌات حقوق الطفل، أخالقٌات مهنة التربٌة والتعلٌم لذوي الحتٌاجات الخاصة. 

 
 

 ساعات معتمدة( 3) اإلعاقات الحسٌة 1103461

 Sensory Disabilities  :2203199المتطلب السابق 
تعرٌفهفا وأسفبابها وأنواعهفا وطفرق الوقاٌفة منهفا  التعرف على اإلعاقات الحسٌة الرئٌسٌة )السمعٌة والبصفرٌة( و

والخصائص الشخصٌة والجتماعٌفة والمعرفٌفة المختلففة للمعفاقٌن حسفٌا وأسفالٌب القٌفاس والتشفخٌص والمنفاهج 
 واألدوات الخاصة بهم وأسالٌب تدرٌسهم ومساعدتهم على التكٌف األكادٌمً والجتماعً

 
 

 تمدة(ساعات مع 3) اإلعاقة العقلٌة 1103462

 Mental Disability  :2203199المتطلب السابق 
تعرٌف اإلعاقة العقلٌة الطبٌة والنفسٌة والجتماعٌة، ووجهفات النظفر المختلففة ففً ذلفك التعرٌفف ونسفبة انتشفار 
اإلعاقففة العقلٌففة وأسففبابها والخصففائص  الشخصففٌة واألكادٌمٌففة والجتماعٌففة للمعففوقٌن عقلٌففا وأسففالٌب قٌاسففها 

ا برامج ومناهج المعوقٌن عقلٌا وطرق تنظٌمها القضاٌا والمشكالت المرتبطة بظاهرة اإلعاقفة العقلٌفة وتشخصٌه
 وواقع البرامج والخدمات المقدمة للمعوقٌن عقلٌا فً األردن.   

 
 

 ساعة معتمدة (21) تدرٌب مٌدانً فً التربٌة الخاصة               1103470

 Training in Special Education  المتطلب السابق: جمٌع  المتطلبعات
 اإلجبارٌة فً التخصص

ٌقففوم الطالففب بتطبٌففق مففا درسففه فففً المففواد التخصصففٌة المختلفففة حٌففث ٌعمففل علففى تقٌففٌم حاجففات الطالففب ذي 
الحتٌاجات الخاصة فٌطبق أدوات التقٌٌم المختلفة ثم ٌضع برنامجا تربوٌا فردٌا وٌحدد األنشطة الجماعٌة وٌقفوم 

صففل بتنفٌففذ تلففك البففرامج واألنشففطة المختلفففة ، كمففا وٌتففدرب الطالففب علففى وسففائل التواصففل الخاصففة خففالل الف
واستخدام األجهزة الخاصة ،وٌعمل الطالب على تنفٌذ برامج فً تعدٌل السلوك وبرامج وأنشطة تثقٌفٌة وتدرٌبٌفة 

  لمدارس .ألسر الطالب ذوي الحتٌاجات الخاصة وذلك بالتعاون مع إدارات المراكز أو ا

 
 

 ساعة معتمدة (21) تصمٌم  الوسائل التعلٌمٌة وإنتاجها 2202101

 Design and producing Instructional 

Media 

 المتطلب السابق: ال ٌوجد

تتناول هذه المادة الوسائل والمواد التعلٌمٌة السمعٌة والبصرٌة من حٌث تعرٌفاتهاو وعالقاتها بتكنولوجٌا التعلفٌمو 
تهاوومصادرها، ودورها فً عملٌتً التعلم والتعلفٌمو أثفر اإلدراك والتصفال ففً تصفمٌم المفواد التعلٌمٌفة وتطبٌقا

على اختالف أنواعها من شففافٌات وشفرائح وأشفرطة تسفجٌل سفمعٌة وأشفرطة فٌفدٌو وأقفراص حاسفوب  وغٌفر 
عملفً ففً تصفمٌم وإنتفاج ذلكو أسس التصمٌم واإلنتاج والستخدام وفق المنحفى النظفامًو وٌخلفص إلفى تطبٌفق 

  واستخدام المواد التعلٌمٌة فً المباحث الدراسٌة المختلفةومع التركٌز على استخدام برامج تطبٌقٌة فً الحاسوب.
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 ساعة معتمدة (21) التربٌة الفنٌة والموسٌقٌة وأسالٌب تدرٌسها               2202311

 Art and  Music Education  and their 

Teaching  Methods 

 المتطلب السابق: ال ٌوجد

تتناول هذه المادة نبذة تارٌخٌفة عفن مفهفوم التربٌفة الفنٌفة وأسسفها السفٌكولوجٌة، ومناهجها،ومٌادٌنهفا وأهفدافها،  
وكذلك التعرٌف بإبراز المفاهٌم والمصطلحات الفنٌة،كالقٌم الجمالٌفة والتعبٌرٌفة واإلبداعٌفة والفنٌفة، ومفهفوم كفل 

درسة الفنٌة واألسلوب والتقلٌد والقتباس والفن التشكٌلً والتعبٌري والتطبٌق والفنون الجمٌلة. كمفا تنفاول من الم
أسففالٌب تففدرٌس موضففوعات التربٌففة الفنٌففة، مففع التركٌففز علففى بعففض الجوانففب الفنٌففة. كمففا تتنففاول هففذه المففادة 

مفن حٌفث عناصفر الموسفٌقً كاإلٌقفاع واللحفن  المهفارات الموسفٌقٌة األساسفٌة المالئمفة لمعلفم المرحلفة البتدائٌفة
والتوافق الموسٌقً، واألنشطة التً ٌستخدمها المعلم كاألناشٌد واألغانً واأللعاب الموسٌقٌة والقصفص الحركٌفة 
وكٌفٌفة تدرٌسفها. كمفا تتضفمن التففدرٌب علفى العفزف البسفٌط علففى بعفض اآللت الموسفٌقٌة واإلٌقاعٌفة المناسففبة 

  وف األساسٌة.لعمر الطالب فً الصف

 
 ساعة معتمدة (21) علم نفس اللعب                             2203231

 Psychology of Play المتطلب السابق: ال ٌوجد 
تعرٌفففات اللعففب وأهمٌتففهو مفهففوم اللعففبو تطففور اللعففب فففً التففارٌخ التربففويو موازنففة بففٌن آراء كففل مففن فروٌففد 

للعفبو وظفائف اللعفب ففً حٌفاة الطففلو تنظفٌم لعفب األطففالو مراحفل نمفو وبٌاجٌه فً اللعفبو نظرٌفات تفسفٌر ا
اللعب وتطوره من العشفوائٌة إلفى التمفاٌزو اللعفب للفئفات الخاصفة مفن األطففالو تصفنٌف األلعفاب حسفب قٌمتهفا 
التربوٌة والنفسٌةو اللعب وبناء الشخصٌةو لعب األطفال الشعبًو تصنٌف األلعفاب حسفب عفدد الالعبفٌن ودرجفة 

  لتنظٌمو اللعب الصفً وغٌر الصفًو قضاٌا تربوٌة.ا

 
 

 ساعات معتمدة( 3) علم نفس الطفولة 2201230

 Child  Psychology المتطلب السابق: ال ٌوجد 

ٌبحث المساق فً التعرٌف بمٌدان علم نفس الطفولة ونشأته وتطوره والتركٌز على أدبٌات هفذا العلفم ففً الوقفت 
فرة وتطفور الحاضرو تعرٌف النمو و نظرٌاته وقوانٌنه ومتطلباتفه والعوامفل المف ثرة فٌفه، ومراحفل الطفولفة المبكا

جوانب النمو فٌهاو والسلوك غٌر السفوي والنحراففات السفلوكٌة وبعفض مشفكالت النمفو لفدى األطففال وأسفالٌب 
 عالجها، ورعاٌة الطفولة فً البٌت والمدرسة. 

 
 

 ساعات معتمدة( 3) اصة                الخدمات المساندة للتربٌة الخ 1103268

 Support Services for Special Education المتطلب السابق: ال ٌوجد 

ٌناقش هذا المساق الخدمات المساندة لبرامج التربٌة الخاصة والتفً تتضفمن العفالج الطبٌعفً والعفالج الفوظٌفً، 
موسففٌقٌة واألنشففطة التعبٌرٌففة ، والعففالج التروٌجففً وعففالج النطففق ، والتربٌففة الرٌاضففٌة،  والتربٌففة الفنٌففة وال

،وتشمل المادة تعرٌف المفاهٌم  األساسٌة فً الخدمات المساندة المختلفة وتوضح أهداف الخدمات المسفاندة التفً 
 تسعى لتحقٌقها،  كما تعرض األدوات والوسائل التً تستخدمها لتحقٌق هذا الغرض . 

 
 ساعات معتمدة( 3)                      علم النفس المعرفً      2203139

 Cognitive Psychology المتطلب السابق: ال ٌوجد 

إلفى مناقشفة العدٌفد مفن قضفاٌا علفم الفنفس المعرففً مثفل تعرٌفف علفم الفنفس المعرففً ، أهداففه ،  ٌهدف المساق
الفنفس المعرففً وعفرض  الحدٌث عن مجالت اهتمامه، وتارٌخ ظهوره ونشأته ، ماهٌة النظرٌفة ففً مجفال علفم

بعض النماذج  والنظرٌات المعرفٌة ، إضافة إلى تناول )نموذج معالجة المعلومات(، وكذلك موضوع )النتباه(، 
و)اإلدراك(، و)الذاكرة قصٌرة المدى(، و)الذاكرة طوٌلة المدى ( ، تطبٌقاتفه ففً الفتعلم. كفذلك موضفوع )اللغفة( 

أسففالٌب دراسففتها واكتسففابها وإنتاجهففا وفهمهففا، ومراحففل تطورهففا مففن حٌففث تعرٌفهففا وخصائصففها ووظائفهففا، و
وعالقتهففا بففالتفكٌر. وٌتنففاول أٌضففاا موضففوع )حففل لمشففكلة( مففن حٌففث مفهومففه وخصائصففه وأنواعففه وخطواتففه، 
والعوامل التً ت ثر فٌه، وكذلك موضوع )اتخاذ القرارات( من حٌث تعرٌفف مفهفوم القفرار، وخصفائص عملٌفة 

 عوامل الم ثرة فٌها. اتخاذ القرار، وال
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 ساعات معتمدة( 3) التوحد 1103360

 Autism المتطلب السابق: ال ٌوجد 

تنففاقش هففذه المففادة تعرٌففف التوحففد وتصففنٌفه وأسففبابه ونسففب انتشففاره ، كمففا تبففٌن خصففائص األطفففال التوحففدٌٌن 
التربوٌففة مففن حٌففث تصففمٌم ومعرفففة اثففر التوحففد علففى النمففو، أسففالٌب الكشففف عففن التوحففد، كمففا تتنففاول البففرامج 

المنففاهج وتعففدٌلها وتكٌٌففف الوسففائل واألسففالٌب التعلٌمٌففة وتعففدٌل البٌئففة المدرسففٌة، كمففا تتنففاول واقففع الخففدمات 
  التربوٌة المقدمة لألطفال التوحدٌٌن فً األردن .

 
 

 ساعات معتمدة (3) التدخل المبكر                           1103362

 Early Intervention   المتطلب السابق: الٌوجد 
 

ٌنففاقش هففذا المسففاق تعرٌففف التففدخل المبكففر وتحدٌففد أهدافففه والفئففات العمرٌففة التففً ٌغطٌهففا  ،ومجالتففه و مبففادئ 
التربٌة فً الطفولة المبكرة  ، وٌتنفاول تعرٌفف الطلبفة بالخصفائص التربوٌفة والنفسفٌة والحاجفات النمائٌفة لفذوي 

لمبكرة وأسالٌب الكشف عنهم وطرق الوقاٌة مفن اإلعاقفات ، كمفا ٌعفرض بفرامج الحاجات الخاصة فً الطفولة ا
وأسالٌب تعلٌم وتدرٌب األطفال ذوي الحاجات الخاصفة ففً مرحلفة مفا قبفل المدرسفة ، تنمٌفة مهفارات التواصفل 
لففدى معلمففات الروضففة مففع أسففر األطفففال ذوي الحاجففات الخاصففة وإرشففادها وتففدرٌبها ، وعففرض أمثلففة علففى 

 هات   التطبٌقات والبرامج التً تطبق التدخل المبكر . التجا

 
 ساعات معتمدة (3) تعلٌم التفكٌر                                               2203016

 Teaching Thinking   المتطلب السابق: الٌوجد 

وكفذلك التعفرف علفى التجاهفات التفكٌفر لفدى األطففال،   ٌهدف هذا المساق إلى إلمام الدارسٌن بفبعض أنمفاط   
السائدة فً تعلٌم التفكٌر عنفد األطففال ففً مرحلتفً الحضفانة والمرحلفة األساسفٌة والتعفرف علفى نظرٌفة بٌاجٌفه 
وتطبٌقاتها. واكتساب الكفاٌة فً تطفوٌر بفرامج تعلفٌم التفكٌفر مفن خفالل األنشفطة و واإلسفهام ففً تطوٌرهفا لفدى 

نحففو مسفاعدة األطفففال ففً تطفور نمففوهم العقلفً باسففتخدام وإنتفاج الوسففائل  األطففال ، وتطفوٌر اتجاهففات إٌجابٌفة
  المختلفة التً تنمً التفكٌر عند الطفل والطالع على التجارب العالمٌة فً برامج تعلٌم التفكٌر لدى األطفال.

 
 ساعات معتمدة (3) اإلعاقة الجسمٌة والصحٌة                    1103463

 Physical Disability   المتطلب السابق: الٌوجد 

تناقش هذه المادة تعرٌف اإلعاقة الجسمٌة والصفحٌة وتصفنٌفها وأسفبابها ونسفب انتشفارها ، كمفا تبفٌن خصفائص 
المعوقٌن جسمٌا وصحٌا ومعرفة اثر اإلعاقة الجسمٌة والصحٌة على النمو، كمفا تعفرض أسفالٌب التقٌفٌم النفسفً 

كمفا تتنفاول البفرامج التربوٌفة مفن حٌفث تصفمٌم المنفاهج وتعفدٌلها وتكٌٌفف  والتربوي للمعوقٌن جسمٌا وصفحٌا. 
الوسائل واألسالٌب التعلٌمٌة وتعدٌل البٌئة المدرسٌة، كما تتناول واقع الخدمات التربوٌة المقدمة للمعفاقٌن جسفمٌا 

  وصحٌا فً األردن .

 
 ساعات معتمدة (3) تعدٌل السلوك لذوي الحاجات الخاصة     2203091

 Behavior Modification  Disabled   المتطلب السابق: الٌوجد 

ٌتنففاول هففذا المسففاق توضففٌح مفهففوم تعففدٌل السففلوك كطرٌقففة لتغٌٌففر سففلوك ذوي الحاجففات الخاصففة    وعففرض 
األسالٌب المستخدمة فً ذلك بما فٌها تشكٌل السلوك ،والتعزٌز الٌجابً والسلبً ، والتعمٌم اإلطفاء ، النمذجفة ، 
الضبط الذاتً التغذٌة الراجعة ، اإلخفاء، التسلسل، العزل، العقفاب، األسفالٌب السفلوكٌة المعرفٌفة ، وأي أسفالٌب 
أخرى حدٌثة ٌمكن استخدامها مع ذوي الحاجات الخاصفة، األسفس الخلقٌفة ففً تعفدٌل السفلوك وفهفم الففروق ففً 

  ٌر فرصة للتدرٌب العملً على هذه األسالٌب .المفاهٌم بٌن السلوك وتفسٌرات أخرى للسلوك اإلنسانً ، مع توف

 
 
 
 

 

 



 07 

 
 

 العلوم النفسٌة والتربٌة الخاصة المواد التً ٌقدمها قسم
 

 

 اسم المادة رقم المادة

 علم النفس التربوي 1103131

 مبادئ القٌاس النفسً والتربوي 2214262

 مدخل إلى التربٌة الخاصة 1103162

 وق تنمٌة الموهبة والتف :221433

 اإلرشاد والصحة النفسٌة     1103231

 علم نفس النمو                1103232

 اإلرشاد لذوي الحاجات الخاصة    1103262

 صعوبات التعلم 1103266

 مناهج التربٌة الخاصة وأسالٌب تدرٌسها 1103267

 أسالٌب تقٌٌم ذوي الحتٌاجات الخاصة 1103269

 مبكرة برامج الطفولة ال :221443

 اإلرشاد ألتأهٌلً 2214447

 تقنٌات التربٌة الخاصة 2214459

 القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الخاصة 2214462

 اضطرابات النطق واللغة 1103364

 دمج ذوي الحتٌاجات الخاصة    1103365

 خطط وبرامج النتقال إلى مرحلة الرشد   1103366

 تربٌة الخاصةالحقوق واألخالقٌات فً ال 1103368

 اإلعاقات الحسٌة 1103461

 اإلعاقة العقلٌة 1103462

 تدرٌب مٌدانً فً التربٌة الخاصة 1103470

 علم نفس اللعب 1103132

 الخدمات المساندة للتربٌة الخاصة 1103268

 برامج الطفولة المبكرة :221443

 علم النفس المعرفً   2214347

 التوحد  1103360

 دخل المبكرالت 1103362

 تعلٌم التفكٌر :221453

 تعدٌل السلوك لذوي الحاجات الخاصة 2214548

 اإلعاقة الجسمٌة والصحٌة 1103463

 

 

 

 


