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  وصف المــــواد

  والتربية الخاصة اإلرشادقسم 

 

  

 ساعات معتمدة) ٣(            معالجتها   وأساليبمشكالت الطلبة  )٠٨٠٥٢١١( 

مفهـوم المشكلة ، المعايير التي تستخدم لالسـتدالل علـى وجـود مشـكلة ،     
عالجها  وأساليب أسبابهاالمشكالت التي يواجهها الطلبة وتفسير  ألبرزاستعراض 

مشكالت السلوك غير الناضج  ٠ب وجهات نظر نظريات علم النفس المختلفةحس
، مشكالت السلوك  غير االجتمـاعي، العادات الخاطئة  باألمن،عـدم الشعـور 

، مشكالت تربوية ، مشكالت مع الرفاق ، (مشكالت اخرىكالتعـاطي ، سـوء   
  ٠) األبوينوفاة احد  أوالمعاملة  ، طالق 

  
  ساعات معتمدة)  ٣(                  لسلوكا تعديل  )٠٨٠٥٢١٢(

 األسـاليب وعرض  اإلنسانتوضيح مفهوم تعديل السلوك كطريقة لتغيير سلوك 
المستخدمة في ذلك بما فيها تشكيل السلوك ، التعزيز االيجابي والسلبي ، التعميم 

، التسلسـل  ،   اإلخفاء، النمذجة ، الضبط الذاتي ، التغذية الراجعة ،  اإلطفاء، 
 األسسالسلوكية المعرفية، واية اساليباخرى حديثة ،  األساليبعزل ، العقاب ، ال

الخلقية في تعديل السلوك ، وفهم الفروق في المفاهيم بين السـلوك وتفسـيرات   
، مع توفير فرصة للتدريب العملي علـى هـذه    اإلنسانيللسلوك  أخرى  
  ٠االساليب

  عات معتمدة)سا ٣(               مهارات الحياة  )  ٨٠٥٢١٧( 

تتناول هذه المادة التعريف باألدوار التي يلعبها الفرد في حياته من حيث أنواعها، 
وتداخلها، وتأثيرها المتبادل على بعضها البعض، ومهارات الـتعلم المسـتمر ،   
واتخاذ القرار، وتنظيم الوقت، والتواصل البينشخصي: كشف الذات، بناء الثقـة،  

ظي عن االنفعاالت ، االستماع الفعال. العمل الجماعي أو التعبير اللفظي وغير اللف
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التعاوني، حل الصراعات البينشخصية، ضبط الذات وإدارة التوتر، الحديث الذاتي 
  اإليجابي، التفكير االستراتيجي، والمواطنة المسؤولة، والقابلية للعمل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ت معتمدة)ساعا ٣(              مدخل الى التربية الخاصة  )٠٨٠٥٢٢٠(

معنى التربية الخاصة ، واالسس التي تقوم عليها كالبرنامج التربوي الفـردي ،  
فريق ، مشاركة االهل ، الدمج ، التعرف على الفئـات    العمل من خـالل 

غير العادية وهي فئات االعاقة المختلفة ، العقليـة ، البصـرية ، االنفعاليـة ،    
اكل النطق واللغة ،واالعاقات المتعددة السمعية ، الجسدية، صعوبات التعلم ، مش

ومعرفة اسباب ذلك والصفات المميزة لكل منها وافضل الطرق واهم الوسائل فيما 
يتعلق بتقديم الخدمات لهذه الفئات المختلفة ، كذلك التفوق العقلي ومعناه والصفات 
 المميزة للمتفوقين وكذلك البرامج الخاصة بهم والخـدمات  المسـاندة كـالعالج   

  ٠الرياضية الخاصة والخدمة االجتماعية  الطبيعي والمهني والتربية
  ساعات معتمدة) ٣(               صعوبات التعلم  ) ٠٨٠٥٢٢١( 

تشمل  هذه المادة تعريف الصعوبات التعلمية والتعرف الى أسبابها والتمييز بين 
 ٠وتحديد خصائص الطلبة ذوي الصـعوبات  التعلميـة     أنواعها الرئيسية 

التاريخي للبرامج والخدمات في   ضمن المادة  القاء الضوء علـى التطـوروتت
كذلك تبحث المادة في طــرق التقيـيم وأدواتـه     ٠مجال الصعوبات  التعلمية 

وتعالج  ٠وأهدافـه  في مجال الصعوبات  التعلمية وتبين مبادئ التعليم العالجي 
وتركـز   ٠العمرية المختلفة المدة أنماطالخدمات التربوية  واشكالها في المراحل 
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المادة على استراتيجيات تدريس الطلبة ذوي صعوبات التعلم  المهـارات  قبـل   
   ٠االكاديمية واللغوية والحسابية  والقرائية  والكتابية 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(            مبادئ االرشاد النفسي والتربوي  )٠٨٠٥٢٣٠(

دراسات واالتجاهات واالجراءات االساسـية  تقدم المادة مقدمة مسحية للمفاهيم وال
وتشمل هذه المقدمة : ماهية االرشاد ، واسـس   ٠النفسي  في االرشاد والعالج 

االرشاد الفلسفية والنفسية ، ودور المرشد ووظيفته ، وعناصر ومراحل واساليب 
  ٠التطبيقات  العملية االرشادية ، ونظريات االرشاد الرئيسية ، وبعض

  

  ساعات معتمدة) ٣(             بات السلوك طرااض  )٠٨٠٥٣١١(

تتضمن هذه المادة تعريف اضطرابات  السلوك ( االعاقة االنفعالية ) وتوضـح  
أسبابها المختلفة وتبين الخصائص العقليـة والجسـمية واالنفعالية/االجتماعيـة    

وتقدم المادة معلومات وافية   ٠والنمائية  االخـرى لذوي  االضطراباتالسلوكية 
 ٠االتجاهات  المختلفة المعتمدة لتفسير االضطرابات السـلوكية ومعالجتهـا   عن

وتهتم المادة بشكل خاص بقضايا التشخيص والتقييم  في مجـال االضـطرابات  
السلوكية وبقضايا البرامج التربوية  بما في ذلك أسـاليب التـدريس والمنـاهج     

  ٠واالوضاع  التعليمية المالئمة 
 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(                         ية والتكيفالشخص  )٠٨٠٥٣١٢(

وتتنـاول تعريـف    ٠تركز هذه المادة على عمليات الشخصية وعالقتها بالتكيف
عمليـات   ٠نظريـات الشخصـية والتكيـف    ٠محددات الشخصية  ٠الشخصية
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اإليثار، الضبط المدرك ، الحب  ،وتقدير الذاتالذات  الشخصية والتكيف: مفهوم 
العالقة بين التفكير  ٠الدور الجنسي ،  والتعصب الشخصية التسلطية،  والكراهية

  ٠تقييم الشخصية ٠االنفعال والتكيف والصحة ٠والفعل
  
 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(                الضغط النفسي  )٠٨٠٥٣١٣(

تبحث هذه المادة في ماهية الضغط النفسي وعناصرة(الفسـيولوجية ، النفسـية ،   
العوامل المسببة له ، العوامـل التي تتوسط اثار الضغط ونتائجه واالنفعالية ) ، 

يتضمن المساق ايضا دراسة العوامل التي تؤثر في شدة الضـغط ( خصـائص   
  المتطلب التكيفي ، سمات الفرد ، مصادر الفرد والدعم المتوفر ) 

تتطرق المادة الى مناقشة نظريات الضغط النفسي وردود افعال النـاس العقليـة   
  ٠لفسيولوجية واالنفعالية المصاحبة للضغوط باالضافة الى قياس الضغوط وا

يخصص الجزء االهم من هذ ه المادة الى مناقشة وتطبيق الطرق التي تخفف من 
حدة الضغوط النفسية من  مثل االسترخاء ، الرياضة ، التنفس العميق ، التغذية ، 

قت ، ودحض االفكـار غيـر   التأمل ، تعلم مهارات التكيف ، ضبط او ادارة الو
  ٠وغيرها من االساليب  ٠٠٠العقالنية 

  
  ساعات معتمدة) ٣(                  الصحة النفسية  )٠ ٨٠٥٣١٤(

 ٠التكيف والصـحة النفسـية   ٠مظاهر الصحة النفسية  ٠مفهوم الصحة النفسية
السلوك السوي والسلوك الشاذ، عوامل فـي سـوء    ٠الشخصية والصحة النفسية

العوامـل   ٠وسائل التكيف ٠الحباط، الصراع ، القلق، والضغط النفسيالتكيف: ا
العوامل المعرفية واثرها فـي   ٠المساعدة على تجنب التكيف السلبي لدى الطفل 

االسرة والصحة النفسية لدى الطفل ، المدرسة والصحة النفسية  ٠الصحة النفسية
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الوقايـة مـن    ٠فسيةاالضطرابات الن ٠مشكالت االطفال االنفعالية ٠لدى الطفل
  ٠مؤسسات الصحة النفسية ٠االضطراب النفسي ، تعزيز ورعاية الصحة النفسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(                االعاقة العقلية   )٠٨٠٥٣٢٠(

الموضوعات المتضمنة في مجال االعاقة العقلية وخاصة من حيـث التعريفـات   
لعقلية ووجهات النظر المختلفة في ذلـك  الطبية والنفسية واالجتماعية لالعاقة  ا

التعريف ، ومن ثم ظاهرة مدى انتشار االعاقة العقلية ، واسبابها وطرق قياسـها  
وتشخيصها ، والخصائص الشخصية واالكاديمية واالجتماعية للمعوقين عقليـا ،  

المرتبطـة   برامج ومناهج المعوقين عقليا وطرق تنظيمها ، القضايا والمشكالت
العاقة العقلية ، وواقع خدمات التربية الخاصة للمعوقين عقليا في االردن بظاهرة ا

٠  
  

  ساعات معتمدة) ٣(                االعاقة السمعية   )٠٨٠٥٣٢١(

  ٠تبين هذه المادة طبيعة االعاقة السمعية وأنواعها وأسبابها وطرق الوقاية منهـا  
غويـة والمعرفيـة   خصائص المعوقين سمعيا الحركيـة والل  وتعالج المادة كذلك

السمعية على مظاهر النمو المختلفة  واالنفعالية/ االجتماعية وتوضح اكثر االعاقة
وطبيعـة البـرامج    وتبين المادة أساليب تقييم وتشخيص االعاقات  السـمعية  ٠

 والخدمات  الخاصة التي تفرضها هذه االعاقات  في مجاالت التواصل والـتعلم 
  ٠لمهني االكاديمي والتكيف والتدريب ا
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  ساعات معتمدة) ٣(               االعاقة البصرية   )٠٨٠٥٣٢٢(

تشتمل هذه المادة على تعريف المصطلحات االساسية في مجال االعاقة البصرية  
وتبين المادة التطور التاريخي  ٠وتعريف انواعها وأسبابها وطرق الوقاية  منها 

المادة المعلومـات   كذلك تعالج ٠البصر   لرعاية وتربية المكفوفين وضعاف
وتتنـاول   ٠ذات العالقة بالجهاز البصري وحاالت االصابة باالعاقة البصـرية  

المادة  أيضا تحديد أثر االعاقة البصرية على النمو وأهمية الرؤية المتبقية وكيفية 
كذلك تتناول المادة تعريف الطلبة بالتقييم النفسي والتربوي  للمعـوقين    ٠اثارتها 
اهج وأألدوات الخاصة بهم وبأساليب تدريسهم ومساعدتهم  علـى  وبالمن  بصريا

وتعالج المادة ايضـا   ٠التكيف االجتماعي وتدريبهم على مهارات التعرف والتنقل
   ٠واالردن  واقع خدمات المعوقين بصريا في الدول العربية

  

  ساعات معتمدة) ٣(             االعاقة الجسمية الصحية    )٠٨٠٥٣٢٣(

تقيـيم   ٠ة الجسمية والصحية وتصنيفها واسبابها  ونسب انتشارهاتعريف االعاق
خصائص المعوقين جسميـا وصحيا ومعرفة اثر االعاقة  الجسـمية والصـحية   

المناهج وتعديلها وتكييف الوسائل  واالساليب  تصميم ٠على مظاهر النمو المختلفة
  ٠التعليمية وتعديل البيئة المدرسية 

  

  ساعات معتمدة) ٣(                        وقالموهبة والتف  )٠٨٠٥٣٢٤(

تهدف هذه المادة الى تنمية  اتجاهات ايجابية نحـو تربيـة وتعلـيم الموهـوبين     
  ٠والمتفوقين ،  ومساعدة الطلبة على تنمية  مهارات تعليم المتميزين 

وتتناول  هذه المادة  ايضا مفاهيم  التميز ، وحركة تعليم الموهوبين والمتفـوقين  
ض برنامج االثراء  المــدرسي  الشـامل  وبنـاء المنهـاج  الخـاص       ويعر

بالموهوبين والمتفوقين  ، وتعالج  المادة ايضا بعض القضايا في تعليم الموهوبين 
والمتفوقين مثل الكشف  عـن الموهوبين والمتفوقين  ، المشـكالت ، االبـداع   

  ٠ومهارات  التفكير 
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  ساعات معتمدة) ٣(              ةواللغ الكالماضطرابات  )٠٨٠٥٣٢٥( 

المفاهيم االساسية في الكالم واللغة والتواصل ، التطور الطبيعي للكالم واللغـة ،  
التواصل ، اسبابها ، نسب انتشارها ، تأثيراتها على النمـو ،   انواع اضطرابات

  ٠والمشكالت والحاجات في االردن  البرامج التربوية  والعالجية ،
  

  ساعات عملية) ٩(              ئل تواصل خاصةوسا  ) ٠٨٠٥٣٢٦(  

  )٨٠٥٣٢٢+٨٠٥٣٢١+ ٠٨٠٥٣٢٠(المتطلب السابق       

تتناول هذه المادة وسائل التواصل الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة، وتتضمن 
المادة تدريبات عملية على لغة اإلشارة للصم، ولغة بريـل للمعـاقين بصـرياً    

  ٠والتدريب النطقي واللغوي
 
 

  
  ساعات معتمدة) ٣(              اإلرشاداتجاهات نظرية في  )٠٨٠٥٣٣٠( 

تهدف هذه المادة  الى تعريف الطلبة  بمفهوم النظريـة فـي االرشـاد وبـأهم     
والسلوكية والتحليلية  والشمولية ) من  واإلنسانيةالمعرفية (النظريات االرشادية   

االرشـادية   األساليبو اإلنسانحيث المفاهيم االساسية التي تعرضها حول طبيعة 
هذه النظريـات في العمل  وتتضمن المادة تدريب الطلبة على استخدام ٠المالئمة 
كذلك  تشمل المادة تعليم الطلبة على االختيار الحكيم لمظاهر معينـة   ٠االرشادي

من هذه النظرية يمكن دمجها في نموهم وتطورهم ونمـوذجهم الشخصـي فـي    
    ٠االرشاد

  

  ساعات معتمدة) ٣(            ه التربوي والمهنيالتوجي  )٠٨٠٥٣٣١(

التوجيه والخدمات الطالبية ، اقسامه ( تقييم ، اعالم ، ارشاد ، وضع ، متابعة )       
ب ديفـس ،    ٠رواده : ابن سينا ، الشـاطبي ، بارسـونز ، ج        نشأته وتطوره  
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ربية المهنية ، النموالتربوي والمهني ، الت      فلسفته ، الفروق الفردية والمهنية ، 
ــار،         التأهيل المهني ، التوجيه المهني ، التصنيف المهني  االختيــ

    التوجيه وطرقهما ، االعالم واالرشاد ، تحليل الفرد : الذكاء  ، االستعداد ، الميل ، 
   ٠التحصيل الشخصية ، وحاجة المجتمع ، حاالت تطبيقه     

  
  ساعات معتمدة) ٣(                رشاداالتصال في اال  )٠٨٠٥٣٣٢(

تتضمن هذه المادة تدريب الطلبة على تفسير معاني السلوكات اللفظيـة وغيـر         
االرشادية ، وممارسة مهارات االصغاء في االرشـاد ،        اللفظية  في العملية 

واالضطرابــات ، واستخـدام        واجراء التحليل السلوكي لبعض المشاكل  
    وكات  بناء العالقة أساليب تحديـد المشاكل وممارسة سل

لـذات واالرسـال   وتعالج المادة أيضا موضوعات الكشـف عـن ا   ٠االرشادية       
   ٠االتصال ، واساليب النقاش الجماعي ، وحل المشكالت والصراعات عوائق  والمواجهة ، وفهم

 

 

 

 

  

  ساعات معتمدة) ٣(             التقييم والتشخيص في االرشاد  )٠٨٠٥٣٣٣(

  )٨٠١٣٤٠+ ٠٨٠٥٢٣٠ ق : (المتطلب الساب      

أهمية  التقييم  والتشخيص للعملية االرشادية ، وسائل جمع  المعلومات : المقابلة 
، المالحظة ، دراسـة الحالة ،  مؤتمر الحالة ، االختبارات ، السيرة الشخصية ، 

الخ ، الوسائل المعرفية السلوكية  ٠٠٠السجل القصصـي ، البطاقـة التراكمية 
والتشخيص ، تطبيقات وتدريبات علىاستخدام ادوات تقييم  الميـول    في التقييم

المهنية والنضج المهني ، ومقـاييس الشخصيــة ، والخصـائص االنفعاليـة     
والمهارات االجتماعية  ومهارات التفكير ، وقوائم مسح الحاجات والمشـكالت ،  

  ٠ادوات والتشخيص  تدريبات في بناء
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  ساعات معتمدة) ٣(              ة  في االرشادالنشطة التعبيريا  )٠٨٠٥٣٣٤(

  )٠٨٠٥٢٣٠المتطلب السابق : (    

استخدام النشاطات التعبيرية في التشخيص والعالج وبناء العالقـة االرشـادية ،   
اللعب واستخداماته في االرشاد ، االتجاهات االنسانية ، التحليليـة ، السـلوكية ،   

منبثقة عنهـا ، نظــرية الـدور واداء   المعرفية في استخدام اللعب واالساليب ال
م ، الموسيقى ، المجــاز ، الروايــة ، الشـعر ،    ـالدور ، استخدامات الرس

الدراما ، والقراءات في مجال االرشاد ، التمثيل  ولعـب االدوار ، النمذجــة   
والنمذجـة الرمزيـة والمعرفية والضمنية ، السيكو دراما ، المسرح العالجي ، 

   ٠يقات على استخدام االنشطة التعبيرية في االرشادتدريبات وتطب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ساعات معتمدة) ٣(                   االرشاد الوقائي) ٠٨٠٥٣٣٥( 

  )٨٠٥٢٣٠المتطلب السابق (    

مفهوم الوقاية من المشكالت النفسية، الحماية من االساءة للطفـل واهمالـه فـي    
في المدرسة ، الحماية من االساءة  االسرة ، الحماية من االساءة للطفل والمراهق

الوقاية من اتجاهـات   ٠الحماية من اساءة استخدام المواد والمخدرات ٠الجنسية 
مساعدة االطفال والمراهقين على التعامـل مـع    ٠الكراهية والتعصب والتمييز 

) الكتئاب ، العدوان ، االنتحارالعنف ، الحماية من المشكالت االنفعالية ( القلق ، ا
٠  
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  ساعات معتمدة) ٣(             )  مقدمة في االرشاد االسري٨٠٥٣٣٦(

  )٨٠٥٢٣٠المتطلب السابق (    

يناقش هذا المساق االفتراضات االساسية للعالقة الزواجية، وديناميـات التكيـف   
والالتكيف في العالقة االسرية، يسهم المساق أيضا بدراسـة بعمليـة االرشـاد    

يات التدخل العالجي اضافة إلـى دراسـة بعـض    الزواجي والعائلي واستراتيج
المشكالت الخاصة باالسر وايجاد الحلول المناسبة لها من مثل غيـاب الشـريك   

  ٠والسلوكات غير المناسبة
  

  ساعات معتمدة) ٣(               التأهيل المهني   ) ٠٨٠٥٤١٩( 

ني لفئـات  تتناول هذه المادة مفهوم التأهيل المهني وأهدافه، مباديء التأهيل المه
اإلعاقة المختلفة. خدمات التأهيل المهني: التقييم واالرشاد والتوجيـه المهنـي،   

تحليل مهارات العمـل ، المشـاغل   ،IPE جاهزية للعمل، خطط العمل الفردية ال
  المحمية، المتابعة في مجال تشغيل المعوقين.

  
  
  
  
   
  

  ساعات معتمدة) ٣(       )١(المناهج واالساليب  في التربية الخاصة )٠٨٠٥٤٢٠( 

  )٠٨٠٥٢٢٠المتطلب السابق : (      

، العالقـة بـين المنهـاج    معنى المنهاج في التربية الخاصة وعناصره وخطواته
، تطبيقات نظريات  علم النفس في وضـع   العادي والمنهاج في التربية الخاصة
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مفهوم البرنامج التربـوي الفـردي    ٠المناهج الخاصة بذوي الحاجات الخاصة 
  وخطة االنتقال الفردية وخطة التدريب االسرية الفردية  الفردية ة التعليميةوالخط

  
  ساعات معتمدة) ٣(           التقييم والتشخيص في التربية الخاصة )٠٨٠٥٤٢١( 

  ) ٠٨٠١٣٤٠+  ٠٨٠٥٢٢٠المتطلب السابق : (      

المفاهيم االساسية في التقييم والتشخيص واالعتبارات الخاصـة فـي اسـتعمال    
االختبـارات   ٠ختبارات مع الفئـات المختلفـة لـذوي الحاجـات الخاصـة     اال

  المصممـــة خصيصـــا للفئــات 
تطبيـق عـدد مـن     ٠المختلفـــة ( مواصفـاتها ، ومعاييرهـا المختلفـة)   

االختبارات والمقاييس مع هذه الفئات، اعداد التقارير التي تساعد علـى اتخـاذ   
       ٠صة القرارات المختلفة في التربية الخا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

  ساعات معتمدة) ٣(                التدخل المبكر   )٠٨٠٥٤٢٢(  

  )٠٨٠٥٢٢٠المتطلب السابق : (    

مبادئ التربية الخاصة للطفولة المبكـرة وتطورهـا ومبرراتهـا  ونماذجهـا ،     
الخصائص التربوية والنفسية والحاجات النمائية لذوي الحاجـات الخاصـة فـي    
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ة ، برامج واساليب تعليم وتدريب االطفـال ذوي الحاجات الخاصة الطفولة المبكر
في مرحلة ما قبل المدرسة ، أساليب الكشف  عـن هؤالء االطفال وطرق الوقاية 
من االعاقات في الطفولة المبكرة ،  تنمية مهـارات االتصـال عنـد معلمـات      

وتدريبها ، الروضة للتفاعل مع اسر االطفال ذوي الحاجات الخاصة وارشادها  
    ٠واالتجاهات  الحديثة  في هذا الميدان 

  
 ساعات معتمدة) ٣(           التقنيات التعليمية في التربية الخاصة  )٠٨٠٥٤٢٣(

  )٠٨٠٥٤٢٠المتطلب السابق : (      

المواد التعليمية والوسائل  المختلفة المتوفرة في االسواق بما في ذلـك الوسـائل   
لعمل على تكييفها لتناسب نوع وشدة االعاقة اذا كان التكنولوجية الحديثة ومن ثم ا

هناك ضرورة لذلك وتوفير الخبرة لتقييم وانتاج وسائل جديـدة وادوات تعليميـة   
باإلضافة للتعرف إلى تكنولوجيا الحاسـوب فـي إنتـاج     ٠وتقييم مدى فعاليتها 

  البرامج الفردية والبرمجيات المساندة للتعليم الخاص. 
  
  
  
  ساعات معتمدة) ٣(           ات المساندة للتربية الخاصة  خدمال  )٠٨٠٥٤٢٤(

  )٠٨٠٥٢٢٠المتطلب السابق : (      

تركز هذه المادة على الخدمات الداعمه لعملية التربية الخاصة والتي تشمل العالج 
الوظيفي والعالج النطقي والتربية الرياضـية الخاصـة     الطبيعي والعالج 

وتشـمل   ٠والعالج الترويحـي    واالنشطة التعبيريةوالتربية الفنية  والموسيقية 
االهـداف   المادة  تعريف العناصر االساسية في الخدمات الداعمة المختلفة وتبين

العالجية التي تسعى لتحقيقها واالدوات والوسائل التي تستخدمها لتحقيـق تلـك   
  ٠االهداف 
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  ساعات معتمدة) ٣(               )٢الخاصة ( ) المناهج واالساليب في التربية٠٨٠٥٤٤٢٦(  

  )٨٠٥٤٢٠المتطلب السابق (       

دراسة وتطبيـق اسـاليب   تتناول المادة أساليب التدريس الخاصة بكل فئة إعاقة، 
والجمعي في التربية الخاصة ، االساليب المعرفية واالسـاليب   الفردي التدريس

دراسة المعايير  ٠جيالى النموذج التشخيصي العال السلوكية واالساليب المستندة
واالعتبارات والمتطلبات ذات العالقة  بكل االساليب المستخدمة حسـب متغيـر   

   ٠حاجة الفرد ذي االحتياجات الخاصة 
  

  ساعات معتمدة) ٣(              )  االضطرابات النفسية٨٠٥٤٢٨( 

  )٨٠٥٢٣٠المتطلب السابق ( 

واساليب االرشاد النفسي تركز هذه المادة على العوامل في االضطرابات النفسية، 
النماذج المفسرة لالضطراب النفس  ٠وتتناول مفهوم االضطراب النفسي ٠والوقاية

 ٠مشكالت العقـل والجسـد   ٠مشكالت االنفعال والمزاج  ٠التقييم والتصنيف ٠
االرشـاد   ٠االضطرابات النفسية في الطفولـة والمراهقـة    ٠مشكالت التكامل 

 ٠والعالج افردي والجمعي
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  ساعة معتمدة)١٢(        يب ميداني  في التربية الخاصةتدر )٠٨٠٥٤٢٩( 

  (موافقة القسم )    المتطلب السابق :    

تهدف هـذه المادة الى اتاحة الفرص للمتدربين  لترجمة المعرفة العلميـة التـي   
اكتسبوها في المساقات  المختلفة الى برامج  وخدمات لذوي الحاجات الخاصـة  

ويختار الطالب قبـل    ٠واقع البرامج  والخدمات  في المجتمع المحلي ولمعرفة 
بدء الفصل الدراسي  فئة او فئتين من فئات ذوي االحتياجات  الخاصة التي ينوي 

ويقوم الطالب  بتطبيـق مـا درسـه فـي المـواد        ٠ان يطوركفاياته  اكثر بها 
حتياجات  الخاصـة  التخصصية المختلفة فيعمل علىتقييم حاجات الطالب  ذي اال

فيطبق  ادوات  التقييم  المختلفة ثم يضع برنامجا  تربويا فرديا ويحدد االنشـطة   
ويقوم خالل الفصل  بتنفيذ تلك البرامـج واالنشطة  المختلفة ،كما   ٠الجمـاعية

ويتدرب  الطالب على وسائل  التواصل الخاصة واستخدام االجهزة الخاصـة ،  
برامج  في تعديل السلوك  وبرامج وانشـطة تثقيفيـة   ويعمل الطالب على تنفيذ 

وتدريبية السر الطالب ذوي االحتياجات  الخاصة  وذلك بالتعاون مـع ادارات  
   ٠المراكز او المدارس

  
  

  
  

  ساعات معتمدة) ٣(             مبادئ االرشاد الجمعي   ) ٠ ٨٠٥٤٣٠(  

  )٠٨٠٥٢٣٠المتطلب السابق : (      

تعريف الطالب بأهميـة االرشاد الجمعي كأسـلوب   تهدف هـذه المـادة  الـى
كذلك انـواع الجماعــات المختلفـة ومراحـل تطورهـا      من اساليب االرشاد

ـــوى   بناؤها ،   باالضافة الى خصائص الجماعة الفعالة ،  القـــ
كـذلك  لعــب   ٠العالجية المؤثرة فيها واهمية القيادة ودور القائد ووظائفـه 

رشاد باللعب ، رواية القصة ، االسترخاء ،  عكس الـدور الدور  ، النمذجة ، اال
اساليــب  ٠، النواتـج المنطقيـة للسـلوك ، العـزل ، التعاقـد ، التعـزيز 
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ومن الجانـب اآلخـر    ٠سنة  ١٣ - ٩،  ٩ - ٥االرشـاد المناسبــة العمار 
   ٠االعتبارات  الخلفية  االهتمام بالجانب التطبيقي ما امكن باالضافة الى

  

  

  

  ساعات معتمدة) ٣(           المدرسي اإلرشاد  )٠٨٠٥٤٣١(

  )٠٨٠٥٢٣٠المتطلب السابق : (    

تستهدف هذه المادة اعداد الطلبة للتدريب الميداني في االرشاد من خالل لعب 
ويتناول الموضوعات التالية : برنامج  التوجيه  ٠االشراف  الدور والتدريب تحت

لعمل االرشادي ، فريق العمل االرشادي ، موقع واالرشاد في المدرسة ،  خطة ا
االرشاد في العملية التربوية، دور المرشد  ودور المعلم واجبات المرشد في 
المدرسة ، سجالت العمل االرشادي ، الحاجات النمائية للطلبة في المراحل

المختلفة ، التوجيه واالرشاد النمائي ، االرشاد وجوانب النمو ، مسح   
لمشكالت ، تحديد اهداف االرشاد ، التوجيه الجمعي في الصفوف  ، الحاجات وا

في الصفوف  ، االرشاد الفردي  االرشاد الجمعي  في المدرسة ، التوجيه الجمعي
في المدرسة (  ،  استشارات اآلباء والمعلمين ، استراتيجيات االرشاد وتطبيقاتها

ت ، الضبط الذاتي ) مثال  تعديل السلوك ، التحصين ضد الضغط ، حل المشكال
٠  
   

  ساعات معتمدة) ٣(              االرشاد التأهيلي )٠ ٨٠٥٤٣٢(

  )٠٨٠٥٢٣٠+  ٠٨٠٥٢٢٠المتطلب السابق : (     

تتضمن هذه المادة تكوين نظرة شاملة عن عملية التأهيل النفسـي واالجتمـاعي   
والمهني لذوي الحاجات الخاصة من الطالب ومدمني الكحول والمخدرات وكبار 

يبحث المساق ايضـا دور   ٠لسن واالشخاص المصابين باالضطرابات النفسية ا
المرشد في المدرسة واالسرة وقدرته على تفسير االرتباطات النفسيــة لـذوي   

يناقش المساق ايضا اهمية التأهيل المهنـي   ٠الحاجات الخاصة وخاصة االعاقة 
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الجتماعية لهم داخل واساليبه لذوي الحاجات الخاصة وتحسين الظروف المادية وا
   ٠المدرسة وخارجها

  
  
  
  

  ساعات معتمدة) ٣(          في االرشاد باللغة االنجليزيةقراءات   )٠٨٠٥٤٣٣(

  ) ٠٨٠٥٢٣٠المتطلب السابق : (      

تهدف هذه المادة  الى تعريف الطلبة بأكثر المصطلحات االنجليزية  استخداما في 
ـ   م معـاني هـذه المصـطلحات    االرشاد  النفسي والتربوي وتساعدهم  فـي فه

وتتضمن المادة كذلك قراءة بعض النصوص االنجليزية  المتعلقـة   ٠واستخدامها
وتركـز المادة ايضا على اتاحة الفرص   ٠باالرشاد بلغة سليمة وسرعة مناسبة 

للطلبة  الستيعاب ما يقرأوه باللغة االنجليزية  والتعبيـر عنــه بلغـة سـليمة     
التي تغطيها هـذه المـادة تعريفـات االرشـاد      وتشمل الوحدات ٠وواضحـة 

   ٠وأهدافـه ونظرياته وفاعليته باالضافة الى اخالقيات  مهنة االرشاد 
  
  

  ساعات معتمدة) ٣(          ب الميداني ( موافقة القسم) االعداد للتدري  )  ٨٠٥٤٣٨(

رات يهدف هذا المساق الى اعداد الطلبة للتدريب الميداني من خالل تزويدهم بمها
االرشاد الفردي واالرشاد الجمعي والتوجيه الجمعي في الصفوف عـن طريـق   

ويتم تنظيم زيارات للطلبة الى مراكز االرشاد المختلفـة   ٠المشاهدة ولعب الدور
في المدارس والمؤسسات وعيادات الصحة النفسية لالطالع على طبيعة الخدمات 

  ٠االرشادية ومشاهدة كيفية تقديم خدمات االرشاد
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  ساعة معتمدة)١٢(         اإلرشادتدريب ميداني  في   )٠٨٠٥٤٣٩(

  ) ٠٨٠٥٤٣٨المتطلب السابق : (    

ينطوي التدريب الميداني على ممارسة مهـارات االرشـاد الفـردي والجمعـي     
والتوجيه الجماعي باالضافـة الى استخدام مهارات العالقة االرشـادية الفعالـة   

ة وغير اللفظية  تتضمن المادة ايضـا التـدرب علـى    ومهارات االتصال اللفظي
مهارات العملية االرشادية من حيث تحديد المشكلة واالستكشاف وتحديد االهداف 

  ٠واختيار االستراتيجيات المناسبة للتدخل وتنفيذها 
سوف يخصص جزء هام من هذه المادة  للتدرب على مهارات التقيـيم وجمـع   

تخدام المقاييس والتخطـيط لحصـص التوجيـه    المعلومات عن المسترشدين واس
  ٠الجمعي وتنفيذها وتطبيق مهارات االرشاد الجمعي

 

 

 


