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اٌتغثٍخ اٌغٌبػٍخ اٌشبطخ  اسم المادة  .1 

 2. رقم المادة    1133424 

 (ح،ػًٍّحٔظغي)اٌـبػبد اٌّؼتّضح  3
.3 

 (ح، ػًٍّحٔظغي)اٌـبػبد اٌفؼٍٍخ  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب -

اسم البرنامج  اٌجىبٌٛعٌٛؽ فً اٌتغثٍخ اٌغٌبػٍخ .5 

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة اٌجبِؼخ االعصٍٔخ

 8. الكمية اٌتغثٍخ اٌغٌبػٍخ

 9. القسم اٌظذخ ٚاٌتغٌٚخ

 10. مستوى المادة  (اٌغاثؼخ- االٌٚى ) وً اٌـٕٛاد 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2017\2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج اٌجىبٌٛعٌٛؽ فً اٌتغثٍخ اٌغٌبػٍخ

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس اٌؼغثٍخ

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2016اٌفظً االٚي 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

ـّك اٌّبصح .16 ِٕ 

اٌضوتٛع دغاْ اٌغدبِٕخ   

   h.rahamneh@ju.edu.jo: االًٍِ

 28008:  فغػً 5355000 6 00962:  اٌٙبتف

 ح ث ر 12 – 11: اٌـبػبد اٌّىتجٍخ

  مدرسو المادة.17

اٌضوتٛع دغاْ اٌغدبِٕخ   

   h.rahamneh@ju.edu.jo: االًٍِ

 28008:  فغػً 5355000 6 00962:  اٌٙبتف

ح ث ر  12 – 11: الساعات المكتبية  

 

  وصف المادة.18
ٚوظٌه ِفَٙٛ اٌتغثٍخ اٌغٌبػٍخ . تذتٛي ٘ظٖ اٌّبصح ػٍى اٌّؼبعف ٚاٌّٙبعاد ٚأّٔبؽ اٌـٍٛن اٌّتؼٍمخ ثّشتٍف اٌفئبد اٌشبطخ ِٓ دٍج اٌّفَٙٛ ٚأؿجبة اٌذضٚث ٚؿجً اٌٛلبٌخ

اٌشبطخ ٚأ٘ضافٙب ٚاٌتٕظٍّبد اٌغٌبػٍخ اٌشبطخ ثىً إػبلخ ٚتظٍٕفبتٙب اٌطجٍخ ٚاٌٛظٍفٍخ ٚأؿبٌٍت تؼضًٌ اإلِىبٔبد ٚاالٔشطخ ٚاٌجغاِج اٌغٌبػٍخ ثّب ٌتٕبؿت ٚلضعاتُٙ ٌٍٚجً 
 . إدتٍبجبتُٙ، وظٌه اإلٌّبَ ثبٌذغوخ اٌجبعاٌّجٍخ اٌضٌٍٚخ ٚصٚعاتٙب ٚأٌؼبثٙب
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.
األ٘ضاف - أ

 . ِٓ دٍج االؿجبة ٚاٌٛلبٌخ ٚاٌتظٍٕفبد ٚوٍفٍٍخ اٌتؼبًِ ِؼٙب (اٌـّؼٍخ ٚاٌجظغٌخ ٚاٌؼمٍٍخ ٚاٌذغوٍخ ٚاالػطغاثبد إٌفـٍخ)اٌتؼغف ػٍى االػبلبد اٌّشتٍفخ  .1

 . اٌتؼغف ػٍى االؿتجبثبد ٚاٌتىٍفبد اٌفـٌٍٛٛجٍخ إٌبتجخ ػٓ اٌتضعٌت اٌغٌبػً ٌىً اػبلخ ِٓ االػبلبد اٌّشتٍفخ .2

 .ٚأٛاع اٌضِج ٚشغٚؽٗ ٚاٌجبثٍبد ٚؿٍجٍبد اٌضِج (اٌّؼبلٍٓ ِغ االؿٌٛبء)اٌتؼغف ػٍى ِفَٙٛ اٌضِج  .3

 . اٌمضعح ػٍى ٚػغ ثغاِج تضعٌجٍخ ٌالششبص طٚي االػبلخ ٚاٌتؼبًِ ِؼُٙ ِٓ وً اٌجٛأت ٚسظٛطب اٌجبٔت اٌغٌبػً .4

 . اٌتؼغف ػٍى سظبئض اٌّؼبلٍٓ ٍِضأٍب ِٓ سالي اٌؼٌبعاد اٌٍّضأٍخ ٌجؼغ ِغاوؼ ِٚضاعؽ اٌتغثٍخ اٌشبطخ .5

... ٌتٛلغ ِٓ اٌطبٌت ػٕض إٔٙبء اٌّبصح أْ ٌىْٛ لبصعاً ػٍى: ٔتبجبد اٌتؼٍُّ- ة

 . ِٓ دٍج اٌّفَٙٛ ٚاالؿجبة ٚاٌٛلبٌخ ٚاٌتظٍٕفبد (اٌذـٍخ ٚاٌذغوٍخ ٚاٌؼمٍٍخ ٚاالِغاع اٌّؼِٕخ ٚاالػطغاثبد إٌفـٍخ)اٌتٍٍّؼ ثٍٓ االػبلبد اٌّشتٍفخ  .1

 . فُٙ ِٛػٛع اٌضِج ٚأٛاػٗ ٚشغٚؽٗ ٚاٌجبثٍبتٗ ٚؿٍجٍبتٗ .2

 . اٌتٍٍّؼ ثٍٓ االؿتجبثبد ٚاٌتىٍفبد اٌفـٌٍٛٛجٍٗ إٌبتجخ ػٓ اٌتضعٌت اٌغٌبػً ٌٍّؼبلٍٓ ِمبعٔخ ثبالفغاص االؿٌٛبء .3

 . ػٍى ٚػغ ثغاِج تضعٌجٍخ ٌالششبص طٚي االػبلخ ٚاٌتؼبًِ ِؼُٙ ِٓ وً اٌجٛأت ٚسظٛطب اٌجبٔت اٌغٌبػً .4

 

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
 

 المحتوى األسبوع

 ِفَٙٛ اإلػبلخ ِٚفَٙٛ اٌضِج ٚشغٚؽ اٌضِج ٚاٌجبثٍبد ٚؿٍٍٍبد اٌضِج االٚي

ِفَٙٛ إطبثبد اٌذجً اٌشٛوً ٚأؿجبثٙب ٚوٍفٍخ اٌتؼبًِ عٌبػٍب ِغ األفغاص اٌّظبثٍٓ ثبٌشًٍ اٌغثبػً ٚاٌشًٍ . اٌجبٔت اٌتشغٌذً ٌٍجٙبػ اٌؼظجً اٌخبًٔ

 ِفَٙٛ شًٍ األؽفبي ٚاٌشك اٌشٛوً ٚاٌفغٚق اٌغئٍـٍخ ثٍٓ إطبثبد اٌذجً اٌشٛوً ٚشًٍ األؽفبي ٚاٌشك اٌشٛوً . إٌظفً اٌـفًٍ

 ِفَٙٛ ٚأؿجبة اٌشًٍ اٌضِبغً ٚؽغق اٌٛلبٌخ ِٕٗ ٚوظٌه تظٍٕفبد اٌشًٍ اٌضِبغً اٌخبٌج

ٚوٍفٍخ تظٍُّ . ِفَٙٛ  ٚأؿجبة اٌجٍطبد اٌضِبغٍخ ٚوٍفٍخ اٌتؼبًِ ِغ األفغاص اٌّظبثٍٓ ثبٌجٍطبد اٌضِبغٍخ عٌبػٍب. اٌجبٔت اٌتشغٌذً ٌٍضِبؽ اٌغاثغ

 اٌجغاِج اٌغٌبػٍخ ٌٙٛالء األفغاص

اٌشبِؾ   (اٌظثذخ اٌظضعٌخ، اٌجٍطبد اٌمٍجٍخ، تـبعع ػغثبد اٌمٍت، ٘جٛؽ اٌمٍت، تجبؽؤ ػغثبد اٌمٍت)أِغاع اٌمٍت . اٌجبٔت اٌتشغٌذً ٌٍمٍت

ٚأػغاػٙب ٚوٍفٍخ تظٍُّ اٌجغاِج اٌغٌبػٍخ ٌٙٛالء األفغاص     

اٌـبصؽ  اإلػبلخ اٌؼمٍٍخ، أؿجبثٙب، تظٍٕفبتٙب، ؽغق اٌٛلبٌخ ِٕٙب ٚوٍفٍخ اٌتؼبًِ ِغ األفغاص اٌّؼبلٍٓ ػمٍٍب ِٓ إٌبدٍخ اٌغٌبػٍخ 

اٌـبثغ       وٍفٍخ      .       اٌجبٔت اٌتشغٌذً ٌٍجٙبػ اٌجظغي، ِفَٙٛ اإلػبلخ اٌجظغٌخ، أؿجبثٙب ٚاٌفغق ثٍٓ اٌفغص اٌىفٍف ٚاٌفغص اٌظي ٌضٌخ إػبلخ ثظغٌخ جؼئٍخ

 اٌتؼبًِ ِغ األفغاص اٌّؼبلٍٓ ثظغٌب ِٓ إٌبدٍخ اٌغٌبػٍخ      

 

اٌخبِٓ       االِتذبْ االٚي

وٍفٍخ اٌتؼبًِ ِغ .  اٌجبٔت اٌتشغٌذً ٌٍجٙبػ اٌـّؼً، ِفَٙٛ اإلػبلخ اٌـّؼٍخ، أؿجبثٙب ٚاٌفغق ثٍٓ اٌششض األطُ ٚاٌششض اٌّؼبق ؿّؼٍب جؼئٍب  اٌتبؿغ

 األفغاص اٌّؼبلٍٓ ؿّؼٍب ِٓ إٌبدٍخ اٌغٌبػٍخ

 ِفَٙٛ اٌجتغ، أؿجبثٗ ٚوٍفٍخ تظٍُّ اٌجغاِج اٌغٌبػٍخ ٌٙٛالء األفغاص اٌؼبشغ

اٌذبصي ػشغ   األٌؼبة اٌجبعاٌّجٍخ ٚتبعٌشٙب

اٌخبًٔ ػشغ   ِفَٙٛ اٌـّٕخ، وٍفٍخ دـبة اٌـّٕخ ٚتظٍٕفبتٙب ٚصٚع اٌغٌبػخ فً اٌٛلبٌخ ِٕٙب ٚتشفٍفٙب

اٌخبٌج ػشغ   ِفَٙٛ اٌـىغي، أٛاع اٌـىغي، تظٍٕفبد اٌـىغي، ٚصٚع اٌغٌبػخ فً ػجطٗ ٚاٌٛلبٌخ ِٕٗ

اٌغاثغ ػشغ   ِفَٙٛ اعتفبع ػغؾ اٌضَ، أٛاع اعتفبع ػغؾ اٌضَ، تظٍٕفبد اعتفبع ػغؾ اٌضَ ، ٚصٚع اٌغٌبػخ فً اٌٛلبٌخ ِٓ اعتفبع ػغؾ اٌضَ ٚاٌّذبفظخ ػٍٍٗ

اٌشبِؾ ػشغ   ِفَٙٛ ٘شبشخ اٌؼظبَ، اؿجبة ٘شبشخ اٌؼظبَ، ٚصٚع اٌغٌبػخ فً اٌٛلبٌخ ِٓ ِٓ ٘شبشخ اٌؼظبَ ٚاٌذض ِٓ تطٛع٘ب

اٌـبصؽ ػشغ   االِتذبْ إٌٙبئً

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21
: ٌتُ تطٌٛغ ٔتبجبد اٌتؼٍُ اٌّـتٙضفخ ِٓ سالي إٌشبؽبد ٚاالؿتغاتٍجٍبد اٌتضعٌـٍخ اٌتبٌٍخ

 .اٌّذبػغاد إٌظغٌخ .1

 . (اٌتطٛع ٌٍؼًّ فً ثؼغ ِغاوؼ ِٚضاعؽ اٌتغثٍخ اٌشبطخ)ٔشبؽبد ال ِٕٙجٍخ  .2

 . ػغع ثؼغ ِمبؽغ اٌفٍضٌٛ ػٓ االػبلبد ٚثؼغ اٌغٌبػبد اٌشبطخ ثبٌّؼبلٍٓ .3

 . اٌؼٌبعاد اٌٍّضأٍخ ٌجؼغ ِغاوؼ ِٚضاعؽ اٌتغثٍخ اٌشبطخ .4
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 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌتُ إحجبد تذمك ٔتبجبد اٌتؼٍُ اٌّـتٙضفخ ِٓ سالي أؿبٌٍت اٌتمٍٍُ ٚاٌّتطٍجبد اٌتبٌٍخ

 % 30االِتذبْ االٚي  .1

 %20 (.....ٚاججبد، ٔشبؽبد، اٌؼغع اٌشفًٙ، اٌز)اػّبي اٌفظً  .2

 %50االِتذبْ إٌٙبئً  .3

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 .من المحاضرات% 85 حضور ما نسبته : والغيابسياسة الحضور- أ

 .  يجب تسميم الواجبات في موعدها والغياب عن االمتحان بعذر فقط:الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 .  يجب المحافظة عمى ممتمكات الكمية وال يجوز التدخين في الكمية:إجراءات السالمة والصحة- ج

 .  اذا ضبط الطالب متمبسا في حالة غش يحرم من ذلك الفصل ويمنع من التسجيل لمفصل الذي يميه:الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 . العمل الفصل% 20لالمتحان النهائئي و % 50لالمتحان االول و % 30 :إعطاء الدرجات- ه

 .  سيتم استخدام كافة الخدمات المتوفرة لخدمة المادة مثل المختبرات:تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 ( Projector and Data show )ػغع اجٙؼح

 . بعض وسائل االنقل لنقل الطلبة فً الزٌارات المٌدانٌة

 

 المراجع .25

 

. المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 المادة المحممة عمى الموقع التدريسي الخاص في الدكتور حران الرحامنة

 .  التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب
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  األردن. دار الفكر. مقدمة فً اإلعاقة العقلٌة. (2010)الروسان، فاروق . 

  األردن. دار الفكر. مقدمة فً اإلعاقة البصرٌة. (2011)الحدٌدي، منى  . 

  األردن. دار الفكر. مقدمة فً اإلعاقة السمعٌة. (2005)الخطٌب، جمال  . 
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  معمومات إضافية26.
تتؼّٓ ٘ظٖ اٌّبصح ثؼغ اٌؼٌبعاد اٌٍّضأٍخ ٌجؼغ ِغاوؼ اٚ ِضاعؽ اٌتغثٍخ اٌشبطخ فً االعصْ دتى ٌتّىٓ اٌطٍجخ ِٓ اٌتؼبًِ اٌّجبشغ ِغ ثؼغ اٌطٍجخ ِٓ طٚي االدتٍبجبد 

 .اٌشبطخ
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