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:   

 .التميز بإعداد معلمي التربية الخاصة على المستوى المحلي واإلقليمي

  

ا ومهنيا لخدمة األشخاص المعوقين والموهوبين والمساهمة إعداد خريجين متخصصين مؤهلين علمي  
 .في خدمة المجتمع

  

 .لتعليم الطلبة المعوقين والموهوبينإكساب الطلبة المهارات المهنية والتطبيقية الالزمة  .1

 .تنمية االتجاهات األخالقية واإلنسانية الحديثة إزاء األشخاص المعوقين .2

تنمية مهارات معلمي التربية الخاصة لمواكبة المستجدات في الميدان والبحث العلمي وتطوير  .3
 .قدراتهم

لألشخاص المعوقين التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم االستشارات والخدمات  .4
 .والموهوبين وأسرهم

 .تدريب الطلبة على أدوات القياس والتشخيص المستخدمة في ميدان التربية الخاصة. .5

 
 

 والموهوبين.عداد وتطوير البرامج التربوية لتعليم ذوي اإلعاقة إ  .1
 الخاصة. التربيةتطبيق االختبارات والمقاييس في  .2
 البحث العلمي في مجال التربية الخاصة.إنجاز  .3
 األخالقية والتربوية في التعامل مع ذوي اإلعاقة والموهوبين.فهم وتطبيق الجوانب  .4
 ر اإليجابي والتطوير باتجاهات المجتمع نحو ذوي اإلعاقة والموهوبين.يالتغي .5
 

 



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (24/2018-2019), Decision No.: 03, Date:  21/05/2019 

 
3-7 

 

  

 النسبة المئوية عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب التسلسل

 %46 15 متطلبات التخصص اإلجبارية أوال  

 %27 9 متطلبات التخصص االختيارية ثانيا  

 %27 9 الرسالة ثالثا  

 100 33 المجموع

 نظام الترميز المعتمد في الجامعة

X x  7 0  x  5 0  1 

  ُمستوى المادة  التسلسل
المجال 
 رمـــز الُكلية  رمـــز الِقســــــــــــم  المعرفـي

 كلية العلوم التربوية والنفسية  التربية الخاصة      

15

 3 أساسيات البحث العلمي 10310701

 3 اإلحصاء في البحث العلمي 10310702

 3 فئات ذوي الحاجات الخاصة 10520701

 3 التربوية لذوي الحاجات الخاصة البرامج 10530701

 3 تدريب ميداني في التربية الخاصة  10530705

 15 المجموع
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9

 3 الخاصةالتقييم النفسي في التربية  10540701

 3 برامج الوقاية والتدخل المبكر 10530703

 3 تنمية اإلبداع 10520704

 3 موهبة وتميز  10520703

 3 علم نفس تربوي متقدم 10330701

 3 في التربية الخاصةالتدريس  مناهج وأساليب  10530702

 10350701 الرسالة 9 
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10310701330 

األسس الفلسفية للبحث العلمي، وأنواعه: التاريخي، والوصفي، والتجريبي، والنوعي، وفي أساليب اختيار 
العينة، والقياس، والتوثيق، وبناء الفرضيات واختبارها، ويعد الطالب في هذا المساق مشاريع بحوث 

 في ضوء خبراته 

10310702330

ماهية اإلحصاء بأنواعه الوصفي، واالستداللي وأنواع العينات، وطرق المعاينة المختلفة، ويتناول المساق 
المفاهيم األساسية في اإلحصاء، وخصائص التوزيعات العينية، ومعامالت االرتباط وتوظيفها، وتحليل 

والثنائي، والمقارنات  باين: األحادي،االنحدار، واختبار الفرضيات حول األوساط الحسابية، وتحليل الت
في تحليل بيانات فعلية من  (SPSS)البعدية. مهارات استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(، وقراءة مخرجات χ2 ,t ,ANOVA  ،ANCOVAخالل األساليب اإلحصائية المالئمة، مثل: )
 تعليق علمي عليها بلغة احصائية سليمة. ونتائج التحليل االحصائي وتفسيرها، والقدرة على كتابة

  3,30   

ركز ويوالتربية العامة.  التربية الخاصةمفهوم التربية الخاصة، ومبادئها، وفلسفتها، والفروق بين   
بجميع الفئات,  األفراد ذوي الحاجات الخاصة المتعلقة بسي على تقديم المعرفة المتخصصة بشكل أسا

الدمج وبرامج الوقاية والتدخل مثل قضية  باإلضافة إلى طرح قضايا محورية في ميدان التربية الخاصة
 .المقدمة لكل فئة من فئات التربية الخاصة المبكر

  3,30  

يتناول مقدمة حول مبادئ التربية الخاصة والتعليم الفردي ، وبرامج االعاقة الفكرية والنمائية ، وبرامج 
االعاقة السمعية ، وبرامج االعاقة البصرية ،والبرامج الخاصة بصعوبات التعلم ، باالضافة الى البرامج 

لمبكر ،االستجابة للتدخل المبكر الخاصة بالموهوبين والمتفوقين ، ويركز على اهمية برامج التدخل ا
معالجة المعلومات ، ويتناول برامج تدريب وإعداد المعلمين وواقع التربية   IPMونموذج  RTIبرنامج 

 الخاصة في االردن والدول العربية . 
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10540701   3,30  

الرسمية طبيعة التقييم النفسي والتربوي واالجتماعي، والتعرف على المفاهيم المتعلقة بعملية القياس 
 ، كما يتناول المساق المهارات الواجب توفرهاوأدوات القياس مثل الصدق والثبات والعينةوغير الرسمية 

المقاييس كمقاييس  ختصاصي، وتدريبات عملية على تطبيق بعضبالفاحص واألخالقيات المهنية لإل
وكل  الذكاء، والسلوك التكيفي، والشخصية، واالختبارات اإلسقاطية، باإلضافة إلى المالحظة والمقابلة

 الحاجات الخاصة. ذوي  ما يتعلق بفئات

10530705  3,36  

المفاهيم األساسية في ميدان التربية الخاصة، وذلك من خالل تنمية وتطوير قدرة الطالب على توظيف 
( وتكنيكات تعديل السلوك IIP) ( والخطة التعليمية الفردية IEPتصميم وتنفيذ الخطة التربوية الفردية )

االنساني، باإلضافة إلى تطوير قدرة الطالب على نقد ورصد واقع حال مراكز التربية الخاصة )إيجابا  
 نادا  إلى المفاهيم واألسس النظرية التي قام بدراستها في مجمل مساقات التربية الخاصة.وسلبا ( است

       3,30

  

ومفهومه وأهميته ومبرراته وتطوره التاريخي، باإلضافة إلى دوره في الوقاية  أساسيات التدخل المبكر
لمبكر لذوي االحتياجات البرامج العالمية المعتمدة في التدخل امن اإلعاقة والحد منها، كما يستعرض 

 .طرق تقييم األطفال الصغار وأهم النماذج التي تقدم من خاللها خدمات التدخل المبكرالخاصة، و 

  3,30     

أبرز الموضوعات المتعلقة بسيكولوجية اإلبداع، المعالجة النظرية لمفهوم اإلبداع وعالقته بالذكاء 
نظرياته ومكوناته، وأساليب قياسه، وخصائص المبدعين، مرورا   و والموهبة، وأساليب دراسة اإلبداع

وانتهاء بعرض أكثر برامج اتها بداع واستراتيجياعية ومعوقاتها، وبرامج تنمية اإلبقضية التربية اإلبد
تدريب اإلبداع انتشارا ، وإعطاء تدريبات على برامج تأليف األشتات وحل المشكالت اإلبداعي وتعليم 

م يأهمية الكشف عن المبدعين ورعايتهم في مؤسسات التعل و، كما يتناول المساقنبو  دي التفكير لدى
خصائص المناخ التربوي المثير لإلبداع على مستوى الصف والمدرسة  باإلضافة إلىالعام والجامعي 

 والنظام التعليمي. 
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307023,30 

أساسية، والتعرف ذوي الحاجات الخاصة بصفة تلك المتعلقة بأسس تخطيط وبناء المناهج عامة، و 
على استراتيجيات رعايتهم؛ ومساعدتهم في امتالك المعارف والمهارات وتوظيفها في إعداد مناهج ومواد 
تعليمية وفرص تربوية وبيئات صفية تستجيب الحتياجات الطلبة ذوي الحاجات الخاصة العقلية والنفسية 

زيادة مسؤولية المتعلم  ة وفردية تعمل على؛ وتطبيق برامج جماعياإلنفعاليةواألكاديمية واالجتماعية و 
إلى تعريف الّدارسين بطرق التعليم واستراتيجياته؛ وأسس التقويم  ويهدف المساقكما عن تعلمه, 

وشروطه وأهدافه ومهارات تقويم المناهج والمواد التعليمية والخبرات الصفية والالصفّية والبيئات 
 للطلبة ذوي الحاجات الخاصة.  ءمةالتعليمية، المال

  3,30    
  

ويتطرق ، , واألسس النظرية لتصنيف التعريفات المتعلقة بهذه المفاهيمالتفوق مفاهيم الموهبة والتميز و 
تها بمفهوم وعالق كنموذج رنزولي ونموذج فرانسوا جانييه،المساق إلى عدد من النماذج النظرية المهمة 

يتناول الخصائص السلوكية والحاجات المعرفية والنفسية واالجتماعية لألفراد الذكاء واإلبداع، و 
المناسبة، والكوادر  التربوية واإلرشاديةالموهوبين ومشكالتهم ورعايتهم الشاملة، من خالل تنوع البرامج 

 بعض الفئات من األطفال/الطلبة الموهوبين ذوي االحتياجات الخاصة. يتناولالتعليمية المدّربة. كما 

  3,30   

اكساب المعلومات والنظريات التي من شأنها ان توجه عمليات التعلم والتعليم التي يقوم بها ، وتجعله 
والجهات األخرى ضمن نطاق المدرسة ، والوعي بخصائص المتعلمين اكثر قدرة على التعامل مع طلبته 

النمائية ، والعوامل المؤثرة فيها ، وفهم عملية التعلم واستيعاب نظرياته وتطبيقها في المواقف التربوية 
وطرق مراعاة الفروق الفردية واالختالفات بين المتعلمين في العمليات  وكيفية خلق الجو الفعال للتعلم  ،
لعقلية والنفسية، واستخدام التقويم بشكل مناسب ، وان يقوم بتوظيف المعرفة التي يكتسبها بشكل هادف ا

 ونشط .

 


