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 .التميز بإعداد معلمي التربية الخاصة على المستوى المحلي واإلقليمي
 

إعداد خريجين متخصصين مؤهلين علمًيا ومهنيا لخدمة األشخاص المعوقين والموهوبين والمساهمة  
 .تمعفي خدمة المج

 

 .إكساب الطلبة المهارات المهنية والتطبيقية الالزمة لتعليم الطلبة المعوقين والموهوبين .1
 .تنمية االتجاهات األخالقية واإلنسانية الحديثة إزاء األشخاص المعوقين .2
 .دراتهمتنمية مهارات معلمي التربية الخاصة لمواكبة المستجدات في الميدان والبحث العلمي وتطوير ق .3
التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم االستشارات والخدمات لألشخاص المعوقين   .4

 .والموهوبين وأسرهم

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

 

 االتصال والتواصل، والعمل ضمن فريق.  .1

 فهم ماهية التربية الخاصة وأهدافها وفئاتها والتطور التاريخي لها. .2

عداد الخطط التربوية الالزمة والمناسبة في مجال التربية الخاصة.  .3  تطبيق االختبارات والمقاييس وا 

 ة للمهنة.  فهم وتطبيق األسس المهنية والقانونية واألخالقية واالجتماعي  .4

 اإلدارة واإلشراف على المؤسسات والمراكز المتخصصة في مجاالت التربية الخاصة.  .5

 تعديل االتجاهات السلبية السائدة في المجتمع تجاه ذوي اإلعاقة.  .6

 إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال التربية الخاصة.  .7

عداد وتنفيذ البرامج التربوية لذوي اإلعاقة والم .8  وهوبين.  تصميم وا 

 تحليل القضايا والمشكالت في التربية الخاصة، ووضع الحلول المناسبة لها.  .9
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ساعة معتمدة   132تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص التربية الخاصة من 

 موزعة على النحو اآلتي

 النسبة المئوية  عدد الساعات المعتمدة نوع المتطلب  التسلسل

 %21 27 متطلبات الجامعة  أولا 

 %16 21 متطلبات الكلية  ثانيا 

 %63 84 متطلبات التخصص اإلجبارية ثالثا 

 %100 132 المجموع 

 

 

 

 1  0 5    السنة  الفصل   

المجال   ُمستوى المادة  التسلســــل

 المعرفـي
 رمـــز الُكلية  مرمـــز القس 

العلوم التربوية    التربية الخاصة       
 والنفسية

 المجالت المعرفية 

عدد الساعات حسب  المجال المعرفي رمز المجال
 تعليمات هيئة االعتماد

عدد الساعات المعتمدة 
 في الخطة الدراسية 

 9 9 التربية العامة 1

 9 9 النمو والتعلم اإلنساني 2

 9 9 والتقييم مهارات البحث  3

 9 9 االرشاد النفسي والمهني واأُلسري 4

5 
قضايا ومعارف أساسية في التربية 

 الخاصة 

12 
15 

 24 15 التخصص الدقيق في التربية الخاصة  6

 12 9 التدريب الميداني في التربية الخاصة 7
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 ( ساعة معتمدة 27متطلبات الجامعة ) أواًل:

 ( ساعة معتمدة 15)متطلبات الجامعة اإلجبارية:  .أ
 

 اسم المساق  المساق رقم
عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق 

 50511108 3 (1اللغة العربية ) 50511102

 50511109 3 (1اللغة االنجليزية ) 50511103

 - 0 اللغة العربية )استدراكي(  50511108

 - 0 اللغة اإلنجليزية )استدراكي(  50511109

 - 0 لحاسوب )استدراكي(مهارات ا 50511110

 - 3 التربية الوطنية  50511206

 - 3 العلوم العسكرية 50511308

 - 3 مهارات حاسوبية  50541103

  15 المجموع
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ساعات معتمدة( يختارها الطالب من المساقات  12متطلبات الجامعة االختيارية: ) .ب
 اآلتية: 

 اسم المساق  المساق رقم
عدد الساعات 

 المعتمدة
 طلب السابق المت

 - 3 مهارات حياتية  50511204

 - 3 الريادة واالبداع 50511306

 50511102 3 (2اللغة العربية ) 50521101

 50511103 3 ( 2اللغة االنجليزية ) 50521102

 - 3 مبادئ علم النفس  50521203

 - 3 حقوق اإلنسان  50521204

 - 3 الثقافة اإلسالمية  50531101

50531205 
القدس والوصاية  تاريخ 

 الهاشمية 
3 

- 

 - 3 البيئة والمجتمع  50541203

 - 3 الصحة والمجتمع  50541206

 - 3 االتصاالت واالنترنت  50541307

  3 لغة أجنبية  50541308

  36 المجموع
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 ( ساعة معتمدة 21ثانيًا: متطلبات الكلية )

 ( ساعة معتمدة 15متطلبات الكلية اإلجبارية ) .أ

 عملي  نظري  س.م  اسم المساق  المساق رقم
المتطلب 
 السابق 

 -  3 3 مدخل إلى التربية  10511101

10542101 
مبادئ اإلرشاد النفسي  

 والتربوي 

3 3  - 

 -  3 3 مناهج البحث العلمي   10531101

 -  3 3 االحصاء في التربية  10531202

 -  3 3 مدخل إلى التربية الخاصة  10551101

 

 :( ساعات معتمدة من المساقات اآلتية 6ية: يختار الطالب )متطلبات الكلية االختيار  .ب

 عملي  نظري  س.م  اسم المساق  المساق رقم
المتطلب 
 السابق 

 -  3 3 الحاسوب التعليمي  10511205

 -  3 3 مبادئ االدارة المدرسية والصفية  10511206

 -  3 3 تصميم التدريس  10514107

 -  3 3 علم النفس التربوي  10521201

 -  3 3 مهارات االتصال  10542104

 -  3 3 التربية والتعليم  10511202
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 ( ساعة معتمدة 84متطلبات التخصص ) ثالثًا:

 ( ساعة معتمدة 72متطلبات التخصص اإلجبارية ) .أ

 

 عملي  نظري  س.م  اسم المساق  المساق رقم
المتطلب 

 السابق 

 -  3 3 علم نفس النمو  10522202

 -  3 3 وجيا التعليم مدخل إلى تكنول 10512204

نظريات الذكاء الحديثة   10522205
 وتطبيقاتها 

3 3 
 - 

 10551101  3 3 الموهبة والتفوق  10524104

 10531202  3 3 القياس والتقويم التربوي  10533103

 -  3 3 مبادىء اإلرشاد النفسي والتربوي  10542101

إرشاد ذوي الحاجات الخاصة  10543203
 واسرهم 

3 3 
 

10542101 

قضايا ومشكالت في التربية  10552204
 الخاصة 

3 3 
 - 

 10542101  3 3 تعديل السلوك 10554102

 10542101  3 3 اإلرشاد التأهيلي  10543102

 10551101  3 3 اإلعاقة العقلية  10563105

 10551101  3 3 اإلعاقة السمعية  10563106

 10551101  3 3 اإلعاقة البصرية  10563207

 10551101  3 3 التوحد  10563209

 10551101  3 3 اإلعاقة الجسمية والصحية  10564108

  10551101  3 3 اضطرابات الكالم واللغة  10563210
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 عملي  نظري  س.م  اسم المساق  المساق رقم
المتطلب 

 السابق 

التدخل المبكر ودمج األشخاص  10553206
 ذوي اإلعاقة 

3 3 
 - 

 -  3 3 لوكاضطرابات الس 10563104

 -  3 3 صعوبات التعلم  10562101

10564103 
المناهج واألساليب في التربية 

 الخاصة 
3 3 

 - 

10564102 
التقييم والتشخيص في التربية 

 الخاصة 
3 3 

 10533103 

10574201 
التدريب الميداني في التربية  

 الخاصة 
12 

ساعة  90اجتياز  24 
على األقل 

شريطة إنهاء 
جميع متطلبات 

التخصص 
 االجبارية

(10564102) ، 

(10564103) 

    72 المجموع
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( ساعة معتمدة من المساقات  12متطلبات التخصص االختيارية: يختار الطالب )  .ب
 اآلتية: 

 عملي  نظري  س.م  اسم المساق  المساق رقم
المتطلب 
 السابق 

 -  3 3 أساسيات المناهج  10512103

الحتياجات التكنولوجيا لذوي ا  10513208
 الخاصة 

3 3 
 - 

 -  3 3 مقدمة في اإلبداع  10522203

مشكالت الطلبة واساليب  10542105
 معالجتها 

3 3 
 - 

الخدمات المساندة للتربية   10553203
 الخاصة 

3 3 
 - 

 -  3 3 قراءات في التربية الخاصة  10554205

 -  3 3 التأهيل المجتمعي  10544106

 -  3 3 سية االضطرابات النف 10564211

 

 مواد مساندة: ال يوجد ج.
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 السنة األولى
 الفصل األول 

 اسم المساق  المساق رقم
 الساعات  
 المعتمدة

 المتطلب المتزامن  المتطلب السابق 

   3 متطلب جامعة إجباري  

   3 متطلب جامعة اختياري  

   3 مدخل إلى التربية  10511101

   3 مدخل إلى التربية الخاصة  10551101

   3 مناهج البحث العلمي  10531101

  15 المجموع

 

 الفصل الثاني

 اسم المساق  المساق رقم
 الساعات  
 المعتمدة

 المتطلب المتزامن  المتطلب السابق 

   3 متطلب جامعة اختياري  

   3 متطلب جامعة إجباري  

   3 متطلب كلية اختياري  

   3 والتعليم التربية  10511202

   3 اإلحصاء في التربية  10531202

   15 المجموع
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 السنة الثانية 

 الفصل األول

 اسم المساق  المساق رقم
 الساعات  
 المعتمدة

 المتطلب المتزامن  المتطلب السابق 

   3 متطلب جامعة اختياري  

   3 صعوبات التعلم  10562101

   3 مبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي  10542101

   3 متطلب كلية اختياري  

   3 متطلب تخصص اختياري  

  15 المجموع

 

 الفصل الثاني 

 المساقاسم  المساقرمز 
 الساعات  
 المعتمدة

 المتطلب المتزامن  المتطلب السابق 

   3 نظريات الذكاء الحديثة وتطبيقاتها  10522205

10552204 
قضايا ومشكالت في التربية 

 الخاصة 
3   

   3 تخصص اختياري  متطلب  

   3 علم نفس النمو  10522202

   3 مدخل إلى تكنولوجيا التعليم  10512204

   15 لمجموعا
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 السنة الثالثة

 الفصل األول 

 اسم المساق  المساق رقم
 الساعات  
 المتطلب المتزامن  المتطلب السابق  المعتمدة

   3 متطلب جامعة إجباري  

  10551101 3 االعاقة العقلية  10563105

  10551101 3 االعاقة السمعية  10563106

   3 اضطرابات السلوك 10563104

  10531202 3 القياس والتقويم التربوي  10533103

  10542101 3 اإلرشاد التأهيلي  10543102

  18 المجموع

 

 الفصل الثاني

 اسم المساق  المساق رقم
 الساعات  
 المعتمدة

 المتطلب السابق 
 المتطلب 
 المتزامن 

   3 متطلب تخصص اختياري  

   3 متطلب جامعة اختياري  

  10551101 3 التوحد  10563209

   3 الخدمات المساندة للتربية الخاصة  10553203

  10551101 3 اإلعاقة البصرية   10563207

  10542101 3 إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم 10543203

   18 المجموع
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 بعةالسنة الرا

 الفصل األول 

 اسم المساق  المساق رقم
 الساعات  
 المتطلب المتزامن  المتطلب السابق  المعتمدة

  10542101 3 تعديل السلوك 10554102

  10551101 3 االعاقة الجسمية والصحية  10564108

  10551101 3 الموهبة والتفوق  10524104

10564102 
التقييم والتشخيص في التربية 

 الخاصة 

3 

10533103  

   3 المناهج واألساليب في التربية الخاصة  10564103

   3 متطلب جامعة إجباري  

  18 المجموع

 

 الفصل الثاني

 اسم المساق  المساق رقم
 الساعات  

 المعتمدة
 المتطلب المتزامن  المتطلب السابق 

10574201 
 10564103 12 تدريب ميداني 

10564102 
 

   3 متطلب تخصص اختياري   

   3 متطلب جامعة إجباري  

   18 المجموع
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                    ،المتطلب السابق(:0،ع: 3،ن :3مدخل إلى التربية        )مساق  10511101

يتناول هذا المساق "مفهوم التربية" من حيث نشأتها وأهميتها وتطورها وأهدافها ووظائفها، باإلضافة  
االجتماعية والثقافية والنفسية للتربية، ويتناول كذلك المفاهيم المتعلقة بالتعليم  إلى األسس الفلسفية و 

والتعلم وطرق التدريس والوسائل التعليمية والتفكير والنسيان والتذكر، وعناصر العملية التعليمية،  
واألسس   والتجديدات التربوية، وكذلك التربية والتعليم في األردن من حيث النشأة والتطور واألهداف

 التي تقوم عليها. 

 
 (: ،المتطلب السابق0،ع: 3،ن :3التربية والتعليم      )مساق 10511202 

يتناول هذا المساق مفهوم التربية وأهميتها وتطورها وأهدافها ووظائفها، واألسس التاريخية للتربية  
ديثة والمعاصرة، كما يتناول  والفلسفات الرئيسة مثل: المثالية، الواقعية، البرجماتية، الطبيعية، والح

، كما يتناول واقع التربية  التعليم الحديث المساق مفهوم التعليم والمتعلم والبيئة التعليمية، وخصائص 
والتعليم في األردن والوطن العربي من حيث مفهوم النظام التربوي وتطوره منذ تأسيس اإلمارة حتى 

 ردن وأهدافها وسياستها، والتشريعات المتعلقة بها. وقتنا الحاضر، وفلسفة التربية والتعليم في األ
 

 (:،المتطلب السابق0،ع: 3،ن :3) مساق مناهج البحث العلمي10531101 
المتنوعة مثل التاريخي   مجاالتهيعرض هذا المساق األسس الفلسفية للبحث العلمي باإلضافة إلى 

ياس والتوثيق، وبناء الفرضيات واختبارها،  والوصفي، والتجريبي، والنوعي، وأساليب اختيار العينة والق
 كما يتيح الفرصة أمام الطالب إلعداد مشاريع بحوث في ضوء خبراته من هذا المساق.

 
 :) ،المتطلب السابق0،ع:3،ن:3مساق مدخل إلى التربية الخاصة )  10551101

امج التربوي الفردي،  على مفهوم التربية الخاصة واألسس التي تقوم عليها، كالبرنيركز هذا المساق 
والعمل من خالل الفريق، وأهمية مشاركة األهل، والدمج الشامل، والتعرف على فئات اإلعاقة  

 المختلفة، مثل العقلية والبصرية واالنفعالية والسمعية والجسدية وصعوبات التعلم ومشكالت النطق
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منها، وأفضل الطرق  إلى اإلعاقات المتعددة ومعرفة أسبابها وخصائص كل  باإلضافةواللغة 

واالساليب وأهم الوسائل لتقديم الخدمات لهذه الفئات المختلفة كالخدمات المساندة، مثل: العالج  
كما يركز المساق على  الطبيعي والوظيفي، والتأهيل المهني، والتربية الرياضية، والخدمة االجتماعية.

 . الموهوبين والمتفوقين وخصائصهم والبرامج الخاصة بهمفئة 
  

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3مدخل إلى تكنولوجيا التعليم )  مساق 10512204 
يتناول هذا المساق ماهية تكنولوجيا التعليم والمصطلحات ذات الصلة وأهميتها، الوسائل التعليمية،  

مي،  ومصادرها ومزاياها وعيوبها، وطرق توظيفها في التعليم، الثقافة الحاسوبية والحاسوب التعلي
التعليم االلكتروني، مفهومه، واستراتيجياته، وبرامج إدارته، التعليم المدمج، مفهومه، وسبل تطبيقه،  
ومميزاته، ومكوناته، كما يتلقى الطالب خالل المساق تدريبًا عمليًا على إعداد وتصميم وتوظيف  

 الوسائل التعليمية المتعددة والحاسوب في التدريس والتعليم.

 

   ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3اإلحصاء في التربية )ساق م 10531202 

كمقاييس النزعة المركزية ومقاييس   يسعى هذا المساق إلى توضيح المفاهيم اإلحصائية المختلفة 
التشتت ومقاييس العالقة بين المتغيرات بأنواعها، وكذلك موضوع التوزيع الطبيعي للخصائص  

لى تدريب الطلبة على ممارسة بعض التمارين والتدريبات العملية  الطبيعية واالنسانية، باإلضافة إ
 لتمكين الطالب من توظيف ما تعلمه من المبادئ االحصائية وطرق استخدامها. 

 

 ، المتطلب السابق( :0،ع:3، ن:3مساق مبادئ اإلدارة المدرسية والصفية )  10511206

مفهوم اإلدارة بشكل عام واالدارة التربوية  يعرض هذا المساق مفهوم اإلدارة المدرسية انطالقًا من
بشكل خاص، كما يبحث هذا المساق أهداف اإلدارة المدرسية من حيث أهدافها وأنماطها ومجاالتها  

دارة الصفوف بشكل خاص من حيث مفهومها،  ووظائفها والسلوك اإلداري لمدير المدرسة وا 
 ، وخصائص إدارة الصف وتنظيمه. وخصائصها وأنماطها، ودور المعلم في تنظيم غرفة الصف
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  ، المتطلب السابق( :0،ع:3، ن:3)   مهارات االتصالمساق  10542104 

دراك  يركز هذا المساق على التعريف بمهارات االتصال وعناصره اإلنسانية والعوامل المؤثرة، وا 
ت الالزمة لذلك، المشكالت التي تنشأ أثناء عملية االتصال وكيفية التغلب عليها واستعراض المهارا 

 كما يهدف المساق لتدريب الطلبة على االلتزام بأخالقيات االتصال الفعال.

 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3)  الحاسوب التعليمي مساق  10511205

يتناول هذا المساق اإلستخدامات التربوية للحاسوب، وأهميته في عمليتي التعلم والتعليم، إضافة إلى  
ي المناهج الدراسية، وكيفية االستفادة منه، ودور المعلم في مجال استخدام مجاالت توظيفه ف

الحاسوب التعليمي، كما يتطرق المساق إلى استخدام الحاسوب في إدارة التعليم مع تطبيقات على  
هذه اإلدارة، واستخدام شبكة االنترنت في التعليم باعتبارها تمثل الحلقة األكبر حاليًا في هذا المجال، 

 ينتهي المساق بتعرف أهمية الوسائط المتعددة، والبرمجيات التعليمية، واستخداماتها. و 
 

 :، المتطلب السابق(0،ع:3، ن:3) مساق علم النفس التربوي   10521201
يركز هذا المساق على مفهوم علم النفس التربوي كأحد فروع علم النفس التطبيقي الذي يحاول تطبيق  

لتكنيكات على السلوك االنساني في المواقف التربوية. كما يركز على مفاهيم  المبادئ والنظريات وا
أخرى كالدافعية والفروق الفردية، واالنتباه، وانتقال أثر التعلم والتدريب، والذاكرة البعيدة والقريبة  

 والنسيان، والذكاء وحل المشكالت واالبداع، وطرق قياس التحصيل. 

 

 :) ، المتطلب السابق0،ع:3، ن:3النفسي والتربوي ) مبادئ االرشاد  مساق 10542101

يتناول هذا المساق المفاهيم والدراسات واالتجاهات واإلجراءات األساسية في االرشاد والعالج النفسي  
وتشمل هذه المقدمة: ماهية اإلرشاد، وأسس اإلرشاد الفلسفية والنفسية، ودور المرشد ووظيفته،  

 ية اإلرشادية، ونظريات اإلرشاد الرئيسة، وبعض التطبيقات.وعناصر ومراحل وأساليب العمل
 

 (10542101 ، المتطلب السابق:0،ع:3، ن:3االرشاد التأهيلي )مساق   10543102
يسعى هذا المساق إلى تكوين نظرة شاملة عن عملية التأهيل النفسي واالجتماعي والمهني لذوي  

 خدرات وكبار السن واألشخاص المصابين الحاجات الخاصة من الطالب ومدمني الكحول والم
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أيًضا لتوضيح أهمية دور المرشد في المدرسة واألسرة وقدرته على كما يسعى باالضطرابات النفسية، 

تفسير االرتباطات النفسية لذوي الحاجات الخاصة، ويناقش أهمية التأهيل المهني وأساليبه لذوي  
 ماعية لهم داخل المدرسة وخارجها.الحاجات الخاصة وتحسين الظروف المادية واالجت

 

،المتطلب السابق:  0،ع:3،ن:3مساق إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم ) 10543203
10542101:)  

يتطرق هذا المساق لكل ما يخص إرشاد ذوي الحاجات الخاصة وأسرهم من خالل التعرف على 
مع، كما يتطرق إلى دراسة أسر ذوي فئاتهم المختلفة واحتياجاتهم، بما يمكنهم من التكيف مع المجت

  االحتياجات الخاصة والمشكالت التي يمكن أن يتعرضوا لها نتيجة لمعاناة أحد أبنائها من إعاقة 
عقلية أو حسية أو صعوبة تعلم أو اضطرابات في اللغة والكالم، باإلضافة إلى ما سبق يتطرق  
المساق إلى الطلبة الذين يمتلكون قدرات فائقة تصنفهم ضمن الموهوبين والمتفوقين وتوضيح كيفية  

رشادهم بما ييسر لهم سبل التعامل مع أبنائهم.  العمل مع هؤالء الطلبة وأسرهم وا 
 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3مساق المناهج واألساليب في التربية الخاصة ) 1056410

يتناول هذا المساق أساليب التدريس الخاصة لكل فئة من فئات التربية الخاصة، ويركز على دراسة  
وتطبيق أساليب التدريس الفردي والجمعي في التربية الخاصة، واألساليب المعرفية، واألساليب  

واألساليب المستندة إلى النموذج التشخيصي العالجي، ودراسة المعايير واالعتبارات السلوكية، 
والمتطلبات ذات العالقة بكل األساليب المستخدمة حسب متغير حاجة كل فرد من ذوي اإلعاقة، 

عداد الخطط التربوية والتعليمية وحوسبتها  . باإلضافة إلى البرمجيات المساندة للتربية الخاصة وا 
 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3قضايا ومشكالت في التربية الخاصة )مساق   10552204

يستعرض هذا المساق الجوانب األساسية للعديد من القضايا المعاصرة في مجال التربية الخاصة   
التي تواجه العاملين في هذا المجال كالتقييم والتشخيص في التربية الخاصة، وتسمية وتصنيف  

لحاجات الخاصة، والوقاية من اإلعاقة، والخدمات المساندة لمدارس التربية الخاصة،  األطفال ذوي ا
 وتوعية المجتمع باإلعاقة، وصعوبات دمجهم في المدارس العادية، إضافة إلى ما يواجهه معلمو
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التربية الخاصة من ضغوطات في الميدان، وقضايا أخرى مثل قضية الحقوق والتشريعات وتحديدًا  

انين المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وتأهيل وتشغيل ذوي الحاجات الخاصة،  تطور القو 
 باإلضافة إلى تعريف الطالب بأولويات تطوير التربية الخاصة في الوطن العربي. 

 
 ،المتطلب السابق(:0،ع:3،ن:3مساق الخدمات المساندة للتربية الخاصة ) 10553203

مة للعملية التربوية في ميدان التربية الخاصة والتي تشمل: يركز هذا المساق على الخدمات الداع
العالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، والعالج النطقي، والتربية الرياضية، والتربية الفنية والموسيقية، 
واألنشطة التعبيرية، والعالج الترويحي. ويشمل المساق تعريف العناصر األساسية في الخدمات 

ما يبين األهداف العالجية التي تسعى لتحقيقها واألدوات والوسائل التي تستخدمها  الداعمة المختلفة، ك
 لتحقيق تلك األهداف.

 
 (:10542101، المتطلب السابق :0،ع:3، ن:3مساق تعديل السلوك ) 10554102

مفهوم تعديل السلوك كطريقة لتغيير السلوك اإلنساني وعرض األساليب   يتناول هذا المساق
لتي تحقق ذلك، مثل: تشكيل السلوك، والتعزيز االيجابي والسلبي، والتعميم، واإلطفاء،  المستخدمة ا

والنمذجة، والضبط الذاتي، والتغذية الراجعة، واإلخفاء، والتسلسل، والعزل، والعقاب، واألساليب 
ك مع السلوكية المعرفية، وأَي أساليب أخرى حديثة، باإلضافة إلى األسس األخالقية في تعديل السلو 

 توفير فرصة للتدريب العملي على هذه األساليب. 
 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3) اضطرابات السلوك مساق 10563104

يتناول هذا المساق تعريف اضطرابات السلوك، ويوضح أسبابها المختلفة، كما ويستعرض 
ضطرابات السلوكية. ويبين  الخصائص العقلية، والجسمية، واالنفعالية، االجتماعية، والنمائية لذوي اال 

المساق االتجاهات المختلفة المعتمدة لتفسير االضطرابات السلوكية ومعالجتها، كما ويهتم بشكل  
خاص بقضايا التشخيص والتقييم في مجال االضطرابات السلوكية، وبقضايا البرامج التربوية بما في  

 ة.ذلك أساليب التدريس والمناهج واألوضاع التعليمية المالئم
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 ( :10551101، المتطلب السابق:0، ع:3، ن:3مساق اإلعاقة العقلية ) 10563105

يستعرض هذا المساق الموضوعات المتضمنة في مجال اإلعاقة العقلية وخاصة من حيث التعريفات  
الطبية والنفسية واالجتماعية لإلعاقة العقلية ووجهات النظر المختلفة في ذلك التعريف، ومن ثم  

رة مدى انتشار االعاقة العقلية، وأسبابها وطرق قياسها وتشخيصها، والخصائص الشخصية  ظاه
واألكاديمية واالجتماعية للمعوقين عقليًا، والبرامج والمناه الخاصة بالمعوقين عقليًا وطرق تنظيمها،  

عاقة العقلية  والقضايا والمشكالت المرتبطة باإلعاقة العقلية، وواقع خدمات التربية الخاصة لذوي اإل 
 في األردن.

 

 (:10551101، المتطلب السابق:0،ع:3، ن:3)  مساق اإلعاقة السمعية    10563106

يركز هذا المساق على طبيعة اإلعاقة السمعية وأنواعها وأسبابها وطرق الوقاية منها، ويعالج المساق  
ة، واالجتماعية. ويوضح أثر  كذلك خصائص المعوقين سمعيًا الحركية، واللغوية، والمعرفية، واالنفعالي 

اإلعاقة السمعية على مظاهر النمو المختلفة، كما ويبين أساليب تقييم وتشخيص اإلعاقات السمعية  
وطبيعة البرامج والخدمات الخاصة التي تفرضها هذه اإلعاقات في مجاالت التواصل والتعلم 

 األكاديمي والتكيف والتدريب المهني.

 

 : (10551101، المتطلب السابق:0، ع:3، ن:3لبصرية )مساق اإلعاقة ا 10563207

يعرض هذا المساق تعريف المصطلحات األساسية في مجال اإلعاقة البصرية وتعريف أنواعها  
وأسبابها وطرق الوقاية منها، ويبين التطور التاريخي لرعاية وتربية المكفوفين وضعاف البصر، كذلك 

از البصري وحاالت االصابة باإلعاقة البصرية، ويتناول  يركز على المعلومات ذات العالقة بالجه
المساق أيضا تحديد أثر االعاقة البصرية على النمو وأهمية الرؤية المتبقية وكيفية استثارتها، ويعرف 
الطلبة بالتقييم النفسي والتربوي لذوي اإلعاقة البصرية وبالمناهج واألدوات الخاصة بهم وبأساليب  

على التكيف االجتماعي وتدريبهم على مهارات التعرف والتنقل، ويعالج المساق  تدريسهم ومساعدتهم 
 أيضًا واقع خدمات المعوقين بصريا في الدول العربية واألردن.
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 :10551101) :، المتطلب السابق0،ع:3، ن:3التوحد )مساق   10563209

ضافة إلى طرق تقييم  يوضح هذا المساق مفهوم اضطراب طيف التوحد وتعريفاته المختلفة، باإل
وتشخيص األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، وماهية التشخيص الفارق، وأسباب اضطراب طيف  
التوحد، وخصائص األفراد ذوي هذا االضطراب باإلضافة إلى البرامج العالجية والتربوية العالمية  

العالمية في هذا التي تعنى بذوي اضطراب طيف التوحد، والتوجهات الحديثة وأفضل الممارسات 
 المجال.

 

 : (10551101 :، المتطلب السابق0،ع:3، ن:3االعاقة الجسمية والصحية )مساق  10564108

يتناول هذا المساق تعريف اإلعاقة الجسمية والصحية وتصنيفها وأسبابها ونسب انتشارها، وخصائص  
ظاهر النمو المختلفة،  المعوقين جسميًا وصحيًا، ومعرفة أثر اإلعاقة الجسمية والصحية على م

وتصميم المناهج وتعديلها، وتكييف الوسائل واالساليب التعليمية، وتعديل البيئة المدرسية بما يتناسب  
 مع حاجات وخصائص هذه الفئة. 

 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3)  صعوبات التعلم  10562101

والتمييز بين أنواعها الرئيسية،   يعرض هذا المساق تعريف صعوبات التعلم، والتعرف إلى أسبابها،
وتحديد خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم. كما ويتضمن المساق إلقاء الضوء على التطور  
التاريخي للبرامج والخدمات في مجال صعوبات التعلم. ويبحث في طرق التقييم والتشخيص لذوي 

لعالجي. ويستعرض أنماط الخدمات صعوبات التعلم وأدواته وأهدافه في مجال، وتبين مبادئ التعليم ا
التربوية وأشكالها في المراحل العمرية المختلفة. كما ويركز المساق على استراتيجيات تدريس الطلبة  

 ذوي صعوبات التعلم المهارات قبل األكاديمية واللغوية والحسابية والقرائية والكتابية. 
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: المتطلب السابق:  0،ع،3،ن:3خاصة )مساق التقييم والتشخيص في التربية ال 10564102
10533103   :) 

يركز المساق على المفاهيم األساسية في التقييم والتشخيص واالعتبارات الخاصة في تطبيق  
االختبارات على الفئات المختلفة لذوي الحاجات الخاصة، باإلضافة إلى تركيزه على االختبارات  

ا ومعاييرها المختلفة، ويتيح الفرصة للطلبة لتطبيق  المصممة خصيًصا للفئات المختلفة ومواصفاته 
عداد التقارير التي تساعد على اتخاذ القرارات  عدد من االختبارات والمقاييس مع هذه الفئات وا 

 المختلفة في التربية الخاصة.

 

 ، المتطلب السابق(: 0،ع:3، ن:3ل المبكر ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة )التدخمساق  10553206

المساق مبادئ التربية الخاصة للطفولة المبكرة وتطورها ومبرراتها ونماذجها، والخصائص   يتناول
التربوية والنفسية والحاجات النمائية لذوي الحاجات الخاصة في الطفولة المبكرة، وبرامج وأساليب  
تعليم وتدريب ذوي الحاجات الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، وأساليب الكشف عن هؤالء  

طفال وطرق الوقاية من اإلعاقات في الطفولة المبكرة و تنمية مهارات االتصال عند معلمات األ
الروضة للتفاعل مع أسر االطفال ذوي الحاجات الخاصة وارشادها وتدريبها، واالتجاهات الحديثة في  

ارس هذا الميدان، كما يتناول المساق مفهوم الدمج وتطوره ومتطلبات نجاح ذوي اإلعاقة في المد 
العادية ويتعرض لمفهوم الدمج الشامل، كما يتضمن المساق عرضًا للفوائد المتحققة من عملية الدمج  

 على كل من الفرد واألسرة والمجتمع. 

 

  ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3التكنولوجيا لذوي االحتياجات الخاصة ) مساق 10513208  

نيات التعليمية في مجال التربية الخاصة، ومفهوم  يتطرق المساق الى الموضوعات ذات العالقة بالتق
هذه التقنيات، وأنواعها وتاريخها ووظائفها مع التركيز على تقنيات كل فئة من فئات التربية الخاصة،  

بالمكفوفين، مثل: بيركنز التقليدية والحديثة، المتعلقة بطباعة طريقة  باإلضافة الى التقنيات الخاصة 
تكون، وعصا الليزر، والنظارات الصوتية، وكذلك التقنيات الخاصة باستخدام  برايل، واإلبكس، واإلب 

الحاسوب، واالجهزة الناطقة واللغة الصناعية للمكفوفين والصم وذوي المشكالت اللغوية، والتعرف 
 على الحاسوب واستخدامه في انتاج البرامج. 
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 ق(:، المتطلب الساب0،ع:3، ن:3) تصميم التدريس مساق     10514107

يتناول هذا المساق مقدمة عن العملية التعليمية، االهداف التعليمية، مستويات االهداف، مفهوم  
تصميم التدريس، أسس تصميم التدريس، خطوات تصميم التدريس،  تقويم تصميم التدريس، المفاهيم  

ذج تصميم التدريس  المرتبطة بتصميم التدريس مثل: )التعلم، التعليم، التدريس، التقييم، القياس(، نما
مثل نموذج جانيه ونموذج كمب، كيفية صياغة االهداف التعليمية ضمن مستويات مختلفة، شروط 
صياغة االهداف التعليمية، وكيفية تطبيقها في المواقف الصفية، تحليل المحتوى التعليمي ، المحتوى  

 التعليمي وانماطه، إجراءات تحليل المحتوى ، أهمية تحليل المحتوى. 

 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3) مقدمة في االبداع   مساق     10522203

يركز المساق على مفهوم اإلبداع ومراحل العملية اإلبداعية والخصائص الواجب توفرها في الفرد 
المبدع وكذلك مقاييس اإلبداع ومفاهيم التفكير اإلبداعي وتطبيقاته التربوية. كما يتناول المساق  

ن المبدعين ورعايتهم في مؤسسات التعليم العام والجامعي باإلضافة إلى خصائص  أهمية الكشف ع
 المناخ التربوي المثير لإلبداع على مستوى الصف والمدرسة والنظام التعليمي بشكل عام. 

 
 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3مشكالت الطلبة واساليب معالجتها )  مساق 10542105 

والمعايير التي تستخدم لالستدالل على وجودها، واستعراض إلبراز  يبين المساق مفهوم المشكلة، 
المشكالت التي يواجها الطلبة. وتفسير أسبابها وأساليب عالجها حسب وجهات نظر نظريات علم  
النفس المختلفة. ومنها: مشكالت السلوك غير الناضج، عدم الشعور باألمن، مشكالت السلوك غير 

، مشكالت تربوية، مشكالت مع الرفاق، مشكالت أخرى كالتعاطي،  االجتماعي، العادات الخاطئة
 سوء المعاملة، طالق أو وفاة أحد األبوين. 
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 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3) التأهيل المجتمعي مساق   10544106 

يتناول المساق مفهوم التأهيل المجتمعي، وفلسفته، ومبادئه، والكوادر األساسية له، واتجاهات التأهيل  
المجتمعي، وأساليب بناء برنامج التأهيل المجتمعي، إضافة إلى إدارة وتنظيم برامج التأهيل  
المجتمعي، ومراحل التطبيق العملي لبرنامج التأهيل في المجتمع المحلي، كما يتناول التوجهات  

 الحديثة في تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة ومصادر تمويل التأهيل المجتمعي. 
 

 ، المتطلب السابق (:0،ع:3، ن:3قراءات في التربية الخاصة ) مساق   10554205 

يزود المساق الطلبة بالمصطلحات والمفاهيم المختلفة في مجال التربية الخاصة والتخصصات ذات 
العالقة، وتدريبهم على تقديم تعريفات لهذه المصطلحات وتلك المفاهيم من خالل األدبيات المتاحة  

يهدف إلى تدريب الطلبة على مهارات القراءة في الكتب والدوريات والقواميس باللغة اإلنجليزية. كما 
المتخصصة، وتقديم تقارير عنها باللغة العربية. ويتناول قراءات مختارة من المصادر المتعددة 
للمعلومات: الكتب، والدوريات، والقواميس المتخصصة، وشبكة المعلومات، وقواعد البيانات  

 التربية الخاصة. المتخصصة في مجال 

 

   (:10551101، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3مساق اضطرابات الكالم واللغة )  10563210

يتناول المساق المفاهيم األساسية في الكالم واللغة والتواصل، والتطور الطبيعي للكالم واللغة، وأنواع 
يتطرق إلى البرامج التربوية  اضطرابات التواصل، أسبابها، ونسب انتشارها وتأثيراتها على النمو، و 

 والعالجية، والمشكالت والحاجات في األردن.
 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3) االضطرابات النفسية  مساق    10564211

يبين المساق االضطرابات النفسية من حيث تصنيفها، وتشخيصها، وعالجها. ويبحث المساق أيضًا  
سية ومضامينها االجتماعية المتعلقة بالوقاية من االضطرابات في األبعاد التعليمية لالضطرابات النف

 السلوكية. والتدخل المبكر، والخدمات اإلرشادية واالجتماعية والمدرسية. 
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       ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3) أساسيات المناهجمساق  10512103

الواجب توفرها فيه، أسس المناهج  يتناول المساق مفهوم المنهج والمفهوم التقليدي والحديث والشروط 
العقدية والفلسفية والثقافية، واألسس المعرفية واألسس النفسية، كيفية بناء المناهج وتنظيماتها  
وعناصر المناهج الدراسية، مثل: مناهج المواد الدراسية، الوحدات الدراسية، والمنهج النشاط، والمنهج  

المعاصرة في تطوير المناهج، ونماذج من انجازات بعض  المحوري، آلية تطوير المناهج واالتجاهات 
 الدول العربية في المناهج. 

 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3)  علم نفس النمو  مساق    10522202

يبين المساق مراحل النمو اإلنساني والعوامل المؤثرة فيها، كما ويتناول نمو الطفل والمراهق من 
نفعالية واالجتماعية البيولوجية والبيئية. ويحدد دور التنشئة االجتماعية  النواحي الجسمية والعقلية واال

سواًء في إطار األسرة أو المدرسة أو المجتمع. كما يستعرض دراسة المشكالت النمائية والنفسية في  
 مرحلتي الطفولة والمراهقة وكيفية الوقاية منها.

 

 ، المتطلب السابق(:0،ع:3، ن:3)نظريات الذكاء الحديثة وتطبيقاتها مساق   10522205

يتناول المساق مفهوم الذكاء، ونظريات الذكاء المختلفة، وخصوًصا نظريات الذكاء الحديثة مثل: 
نظرية الذكاءات المتعددة، ونظرية الذكاء الناجح، وتطبيقاتهم في ميدان التربية الخاصة. كما يتناول  

فة الصفية، ويستعرض أيًضا أهمية نظريات الذكاء المساق كيفية تدريس الذكاءات المتعددة في الغر 
 الحديثة في برامج ذوي الحاجات الخاصة. 
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     (:10551101، المتطلب السابق: 0،ع:3،ن:3الموهبة والتفوق ) مساق 10524104

يوضح المساق مفهوم الموهبة والتفوق، والخصائص العامة لفئة الموهوبين والمتفوقين، وكيفية تنمية  
االيجابية نحو تربية وتعليم الموهوبين والمتفوقين، ومساعدة الطلبة على تنمية مهارات   االتجاهات 

ويتناول أيضا الخصائص السلوكية والحاجات المعرفية والنفسية  تعليم الموهوبين والمتفوقين. 
واالجتماعية لألفراد الموهوبين ومشكالتهم ورعايتهم الشاملة، من خالل تنوع البرامج التربوية  

 اإلرشادية المناسبة، والكوادر التعليمية المدّربة. و 
 

 (:   10531202، المتطلب السابق0،ع:3، ن:3القياس والتقويم التربوي ) مساق10533103 

يتناول المساق المفاهيم األساسية للقياس والتقويم التربوي ودورهما في عمليتي التعلم والتعليم والتعرف 
تقويم، وخصائص االختبار الجيد )الصدق، والثبات(، وخطوات بناء على أنواع االختبارات وأغراض ال

االختبارات التحصيلية )المعيارية، المحكية( وفقا لجداول المواصفات. وأنواع األسئلة الموضوعية، 
 واإلنشائية وتحليل نتائجها، وأدوات القياس غير االختبارية.

 

، المتطلب 24،ع:12، ن:12ة )التدريب الميداني في التربية الخاصمساق  10574201
 (10564103). ،(10564102)السابق:

الفرص المتاحة للمتدربين لترجمة المعرفة العلمية التي اكتسبوها في المساقات المختلفة   يبين المساق
إلى برامج وخدمات لذوي الحاجات الخاصة. ويعرفهم بواقع البرامج والخدمات في المجتمع المحلي. 

قبل بدء الفصل الدراسي فئة أو فئتين من فئات ذوي االحتياجات الخاصة التي  حيث يختار الطالب 
ينوي أن يطور كفاياته أكثر بها. ويقوم الطالب بتطبيق وممارسة ما درسه في المواد التخصصية  
المختلفة حيث يعمل على تقييم حاجات الطالب ذوي اإلعاقة من خالل تطبيق أدوات التقييم  

نامجًا تربويًا فرديًا له، كما ويحدد األنشطة الجماعية المطلوبة. ويقوم خالل  المختلفة، ثم يضع بر 
الفصل بتنفيذ تلك البرامج واألنشطة المختلفة. كما ويتدرب الطالب على وسائل التواصل المختلفة 
واستخدام األجهزة الخاصة، ويعمل الطالب على تنفيذ برامج في تعديل السلوك، وبرامج وأنشطة  

وتدريبية ألسر الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وذلك بالتعاون مع ادارات المراكز أو  تثقيفية 
 المدارس.

 


