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 جامعة فيالدلفيا
 كلية اآلداب والفنون

اإلرشاد النفسيقسم   
 2018/2019/ السنة الدراسية األولالفصل الدراسي 

 

 

 الخطة التدريسية لمادة دراسية

 

مدخل الى التربية الخاصة :المــادةعنون  0170251:المــادةرقم    

عام :مستوى المادة -------------:المتزامنالمتطلب السابق و/ أو    

11:00 - 10:10وقت المحاضرة:  

ساعات 3عدد الساعات المعتمدة:  

 & الثالثاء & االحد عدد ساعات التدريس الفعلية:

 الخميس 

  

414قاعة  مكان المحاضرة:   

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 االسم
الرتبة 

 األكاديمية
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

  10:00 -9:00 مساعد  ستاذأ  الخوالدةسناء  د.

 

  المادةوصف  .1

تهدف المادة إلى  تدىد خ ائىاوم يمم ىااج الاماوىاج يا )ىواد لحيج الاااىاج الاائىن ن يي ىا   يو ىن 
الااااج المدوس ن يغ ىو المدوسى ن التىن مى  اليىويوج تدىد مها لهىخ ي)ى  أىيا    يةسىن سىةي  ن ي  سى ن 

يىىىوامب يىىىيي يتلىىىد ا السىىىةيا الميىىىيو  يمىىىا ) ىىى  تد ىىى خ لةئىىىليياج  ماىىىددةن  مىىىا ة  مىىىحت المىىىادة تدىىىدخ
الئ  ن يالتلة م ىن  ياضيىا)ن إلى  )هىخ لةدىيا    الم ئىيم وة هىا )ىن الدسىتيو لاما ىن تةىا ال وىاج حاج 

 الااااج الاائن 
 المادةأهداف  .2

1G يإعداد مرشدين نفسيين على معرفة بالنظريات األساسية في علم النفس واالرشاد النفس 

2G اكساب الطلبة مهارات التفكير الناقد والبحث العلمي 

3G  أن يتحلىىى الطلبىىة بالمسىى وليات االواقيىىة واالاتماعيىىة المنب اىىة مىىن علىىم الىىنفس واالرشىىاد

 النفسي

4G تمكين الطلبة من المهارات االرشادية ومهارات التواصل 

G5 اكساب مهارات التطوير المستدام ضمن المسارات الوظيفية الممكنة 
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 مصادر التعليم. 3
  الكتاب المقرر* 

 

  مداا ال  التوي ن الاائن )ن وما  : داو ياوا لة شو يالتيا ع 2008الظامو أايا  ل -
 . 065338410ل
 

 ججج

 المواد المساندة  

 ذات صلة بالمواضيع المطروحة في المادة حسب الحااة. عرض افالم وأشرطة فيديو

 

  حيث ينطبق() الطالبدليل 
 على الطالب ان يلتزم بإرشادات الدكتور ونصائحه حول المادة داول الغرفة الصفية.

 

 (دليل المختبر )حيث ينطبق 
 المختبر.متابعة مختبر االرشاد النفسي واالنشطة الخاصة بالمادة المطروحة بالتنسيق مع مشرفة 

 

 )المراجع المساندة )كتب دراسية، ومجالت علمية ومواقع الكترونية وغيرها 
 

 ( دراسة سيكولواية التكيف والصحة النفسية . دمشق 1978الرفاعي , نعيم )– .اامعة دمشق 

 ( اساليب التشخيص والاياس في التربية الخاصة 1999الروسان, فاروق )–عمان :دار الفكر 

 ( التخلف العالي , االردن . المطبعة االردنية 1981) الريحاني, سليمان 

 ( اضطرابات اللغة والكام , أكاديمية التربية الخاصة 2000السرطاوي, عبد العزيز , ابواودة وائل موسى )

 ,الرياض: السعودية .

 

 

 
 

محاضررراتم مجموعررات ن رراوم مجموعررات ترردريسم حررل مسررا لم منررا راتم )طرررق الترردريس .4
 (وغيرها

 محاضرات. -

 عمل تمارين عملية.  -

 واجبات  -

 ت ارير -

 عرض ت ديمي. -
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 م:التعل  نتاجات  .5

 المعرفة العلمية والفهم 

1. K1 أن يظهر الطلبة معرفة أساسية وفهم متكامل للمفاهيم األساسية واألسس النظرية في علم

 النفس واالرشاد

2. K2 أن يصف الطلبة مفاهيم علم النفس األساسية 

3.  K6 أن يظهر الطلبة الادرة على ايصال المعلومة كتابياً وشفهياً حسب الحااة. 
 

 )المهارات الع لية )ال درة على التفكير والتحليل 

1. I4 أن يميز الطالب بين الماحظة الذاتية والماحظة الموضوعية للسلوك االنساني 

 

 العملية المكتسبة من الممارسة  المهارات 

1. P4 .أن يفسر الطلبة أهمية االرشاد النفسي لتطوير تواصل صحي مع اآلور  

2. P7 أن يكون الطلبة مهارات الكفاءة الذاتية والتنظيم الذاتي  
 

  النفس حركية )حيث ينطبق(المهارات 

1. T3  أن يظهر الطلبة القدرة على تطبيق مهارات التفكير الناقد والبحث العلمي في حل
 المشكالت.

2. T5 .أن ينبي ويطور الطلبة عالقات بينيه سوية 
3. T8 .أن يراعي الطلبة الجانب المهني والثقافي واالجتماعي في التواصل مع اآلخرين 

 

 
 :ت ييم الطلبةأدوات  .6

 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات الت ييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النها ي

المشاريع البحثية/ االختبارات ال صيرة/الواجبات الدراسية/ الت ارير/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع
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 التوثيق واألمانة األكاديمية:

يتوقع من الطالب أن يقوم بحل المشاريع واألبحاث والواجبات والمشاريع بشكل فردي، على الطالب ان يقوم 
والمشاريع بشكل جماعي في تجميع المعلومات أو أخذذ ابحذاث جذاهمة مذن بعمله لوحده. العمل في الواجبات 

 الغش. بند تحت يندرج أيضا فصول سابقة أو نسخ ابحاث منشور

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 الكتاب  .1

، عدد األازاء أو المجلدات إن وادت.     Boldاسم شهرة الم لف، االسماء األولى: اسم المراع بخط غامق 

 م الطبعة. مكان النشر: الناشر. سنة النشر.رق

 1980. الااهرة: مكتبة االنجلو المصرية. 2م ال :أبو حطب، ف اد وآمال صادق: علم النفس التربوي. ط

 فصل في كتاب .2

(. اسم Italic and Boldسم شهرة الم لف، االسماء األولى: عنوان الفصل بخط مائل وغامق     )ا

اسم المحرر )ين(. رقم الطبعة )إن وادت(. مكان النشر: الناشر. تاريخ النشر . Boldالكتاب بخط غامق 

 تليه شرطة مائلة )/( أرقام الصفحات.

م ال :عباس، احسان: العرب في صالية، مرااعات حول العروبة واإلسام وأوروبا. تحرير محمود 

 .71-1984/79. الكويت: مجلة العربي. 1السمرة. ط

 االبحاث المنشورة .3

(، اسم الدورية     Italic and Boldشهرة الم لف، االسماء األولى: اسم الماال بخط مائل وغامق ) سما

 بخط غامق. العدد. المجلد. السنة تليها شرطة مائلة )/( أرقام الصفحات.

م ال :الجبالي، حمدي: دور هاء التأنيث في الجمع "قراءة في لسان العرب"، مجلة النجاح لألبحاث 

 .376-349م/2004. 18. مج2إلنسانية(. )العلوم ا
 

  والملكية التأليفح وق 

النشر والطباعة تتطلب أخذ اذن لحقذوق الطبذع. ال يسذمل للطالذب ان يقذوم بطباعذة أو تمويذر أو 
نقل أي نوع من المعلومات سذواء حصذل عليهذا ورقيذا او عذن طريذق االنترنذت. بذدون اخذذ اذن 

 .الناشر أو شهادة حقوق الطبع

  االنتحالتجنب 

التمويذذر هذذو جنايذذة اكاديميذذة ينذذتب عنهذذا رسذذوبل فذذي المذذادة والنقذذل الحرفذذي للمذذادة كلمذذة بكلمذذة فذذي 
 االختبارات نوع من التموير.
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 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 
 
 

 

األساسية والمساندة التي ستغطى المواضيع االسبوع  

 الدراسيةالواجبات 
والت ارير  وأوقات 

هاتسليم  

 األول

بالمادة والخطط الدراسية واالمتحانات والواجبات التعريف 
   التدريسية والمراجع.

 مقدمة في التربية الخاصة الفصل االول: 

 التوي ن الاائن  -
 ا ي اا غ و اللاد    -
 ةمداف التوي ن الاائن -
-  

 

 الثاني

 مقدمة في التربية الخاصة الفصل االول: 

 ال و  ي   ةمداف التوي ن الاائن يةمداف التوي ن اللاد ن -
 تاو خ التوي ن الاائن -
 الت ظ خ الهومن ليوامب التوي ن الاائن -

 أيا ا يمش الج )ن التوي ن الاائن

 

 الثالث
 

 :الفصل الثاني: الطفل الموهوب

 تلو ف الي ا الميمي  -
  سين ا ي اا الميميي    -
 أ ان يتشا م ا ي اا الميميي    -
 الائاوم السةي  ن لةميميي   -
 اليوامب التويي ن لةميميي   -
 اليوامب الميا  لةيةين الميميي   -

 

 الرابع

 االعاقة العقلية, الفصل الثالث: 

 تلو ف االواأن اللدة ن -
 تئ  ف  االواأن اللدة ن -
 ةسيا  االواأن اللدة ن  -

 



 6 

 تشا م االواأن اللدة ن  -
 السةي  ن لدى الملاأ   ودة ا   الائاوم -
 م امب ييواو  تدو ن المليأ   ودة ا   -

 الخامس

 الفصل الرابع: االعاقة البصرية 
 ا اااء الوو س ن لةل   -
 تلو ف االواأن اليئو ن -
 تئ  ف االواأن اليئو ن -
 مظامو االواأن اليئو ن  -
 ةسيا  االواأن اليئو ن -
 أ ان يتشا م االواأن اليئو ن -
 السةي  ن لةمليأ   يئو ا  الائاوم  -
 اليوامب التويي ن لةمليأ   يئو ا   -

 

 السادس

 االعاقة السمعية الخامس:الفصل 

 ا اااء الوو س ن لألح    -
 تلو ف االواأن السمل ن -
 تئ  ف االواأن السمل ن -
 اسيا  االواأن السمل ن  -
 أ ان يتشا م االواأن السمل ن  -
 لةمليأ   سمل ا   الائاوم السةي  ن -
 سمل ا   اليوامب التويي ن لةمليأ   -

 

 السابع

 الفصل السادس: صعوبات التعلم
 تلو ف ئليياج التلةخ -
 مظامو ئليياج التلةخ  -
 ةسيا  ئليياج التلةخ -
 أ ان يتشا م ئليياج التلةخ  -
 الئليياج ال ماو ن يوالاها  -
 اليوامب التويي ن لحيج ئليياج التلةخ -

 

 الثامن

 االنفعاليةالفصل السابع: االضرابات 

 تلو ف االييواياج اال  لال ن -
 مظامو االييواياج اال  لال ن -
 اسيا  االييواياج اال  لال ن  -
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 أ ان يتشا م االييواياج اال  لال ن  -
 الائاوم السةي  ن لةمييوي   ا  لال ا   -
 اليوامب التويي ن لةمييوي   ا  لال ا   -

 التاسع

 الفصل الثامن: االضطرابات اللغوية

 الةغنتلو ف  -
 موااا ال مي الةغيج -
 اللياما التن تؤثو )ن ال مي الةغيج -
 مظامو اييواياج الةغن -
-  

 

 العاشر

 اسيا  االييواياج الةغي ن -
 أ ان يتشا م االييواياج الةغي ن -
 الائاوم السةي  ن لحيج االييواياج الةغي ن -

 اليوامب التويي ن لةمييوي   لحيج االييواياج الةغي ن

 

 الحادي عشر

 التاسع: اإلعاقة الحركية الفصل

 تلو ف االواأن الاو  ن -
 مظامو االييواياج الاو  ن -
 أ ان يتشا م االواأن الاو  ن  -
 الائاوم السةي  ن لةملاأ   او  ا   -
 اليوامب التويي ن لةمليأ   او  ا   -

 

 الثاني عشر

 الفصل العاشر: التوحد 

 تلو ف التياد  -
 تئ  ف ااالج التياد -
 ةسيا  ااالج التياد -
 الائاوم السةي  ن لااالج التياد -
 أ ان يتشا م ااالج التياد -
 اليوامب التويي ن لااالج التياد -

 

 الثالث عشر
 الفصل الحادي عشر: ضعف االنتباه والنشاط الزائد

 تلو ف اييوا  يلف اال تيات يال شاي الااود -
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 مظامو اييوا  يلف اال تيات يال شاي الااود -

 يال شاي الااودةسيا   اييوا  يلف اال تيات  -

-  

 الرابع عشر

 الفصل الحادي عشر: ضعف االنتباه والنشاط الزائد

 أ ان يتشا م  اييوا  يلف اال تيات يال شاي الااود -

 اييوا  يلف اال تيات يال شاي الااود  ائاوم -

 اليوامب اللالا ن الييوا  يلف اال تيات يال شاي الااود -

 

  االمتاا  ال هاون الخامس عشر
 عشر السادس
 

  تسليم النتائج
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 الوقت المتوقع لدراسة المادة 

  

الطالذب مذن الدراسذة واالعذداد للمذادة يسذاوي سذاعتين لكذل محاضذرة مذن ف ذة الخمسذين  هليمعدل ما يحتاج إ
 دقيقة.                 

 
 (الموا بة) سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أكثر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة.  % 15لال يسمل للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من التقدم  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل % 15ل

ا كذان الغيذاب بسذبب المذرض او لعذذر قهذري أمذا إذلالمتحان النها ي وتعتبر نتيجته في تلل المادة)صذفرا((، 
 . د الكلية التي تطرح المادة ، يعتبر منسحبا( من تلل المادة وتطبق علية أحكام االنسحابيقبله عمي

 
 

 


