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 :وصف المقرر : أوالا 

وتسا يط الواوع ى اى   .يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بالعوامل النفسية المؤثرة في ذوى االحتياجاا  الااةاة بمات اف فهااته 
ل   ااف والتاادال المب اار ا واالجرعلاا  الطاارا المات فااة الممياا ة ل اال فهااة ماانه  ا وإجااراعا  التقيااي  والت اااي  ا والاةاااه  
 .ل ل فهة من ت ك الفها المقدمة الادما  التربوية والتع يمية والتأهي ية الوقاهية ا و

 
  :أهداف المقرر: ثانياا 

 :الب قادرين ى ىيتوقع بعد االنتهاع من دراسة هذا المقرر أن يةبح الط
 .المفاهي  األساسية المرتبطة بالس وك العادي وغير العادي والفها  المستفيدة من ادما  التربية الااةةتحديد  .1
 .من ذوي االحتياجا  الااةة ا وأساليب ت ايةهابيان اةاه   ل فهة  .2
 .استنتاج م  ال  وحاجا   ل فهة من ذوي االحتياجا  الااةة .3
 .ااةة المقدمة ل ل فهة من ذوي االحتياجا  الااةة  رح ادما  التربية ال .4

 

 : مفردات المقرر : ثالثاا 
تطااور المفااااهي  المرتبطااة بايااار العاااديين ا مفهاااو  ذوي االحتياجااا  الااةاااة ا فهاااا  وي : الساا وك العاااادي وغياار العاااادي  -1

 .االحتياجا  الااةة ا مح ا  تةنيف ذوي االحتياجا  الااةة 

ا الاةاااه  الساا و ية ل موهااوبين والمتفااوقينا أساااليب   الموهبااةمجاااالمفهااو  الموهبااة والتفااوا ا : يالموهبااة والتفااوا العق اا -2
 .لموهوبينلرىاية اوالتعرفا م  ال  الموهوبين والمتفوقينا االستراتيجيا  التربوية ال  ف 

التعرفاوالت ااااي  ا اً ا ين ىق ياامفهااو  اإلىاقااة العق يااة وتةاانيفاتهاا أساابابهاا الاةاااه  العامااة ل معاااق :العق يااة  ةاإلىاقاا -3

 .البرامج التربويةا والرىاية المب رة ا اإلجراعا  الوقاهية 

ا طارا اً التعارف ى اى اإلىاقاة السامعية وقياساهاا اةااه  المعااقين سامعيا مفهومهاا تةانيفاتهاا أسابابهاا : اإلىاقة السمعية  -4
 .اً المب رةا الرىاية التربوية ل معاقين سمعي ا اإلجراعا  الوقاهية والرىايةاً التواةل لدى المعاقين سمعي

ا اإلجاراعا  الوقاهياةا اً مفهومهاا تةنيفاتهاا أسبابهاا التعرف واال ت اف المب را اةاه  المعاقين بةاري:  اإلىاقة البةرية -5
 .التربوية برامجوالرىاية المب رةا ال

الت اااي ا الاةاااه ا التاادال المب اارا والتعاارف  أساابابهاا أ اا ال اإلىاقااة البدنيااةا تةاانيفاتهاامفهومهااا ا : اإلىاقااا  البدنيااة -6
 .والتأهي يةاإلجراعا  الوقاهية والعالجية 

 .لتدريبا  العالجيةت ايةها ا ا هاا ا ت افهاامفهومهاا أنواى: اوطرابا  ال اة وال ال   -7
لرىاية التربوياة اوبا  التع  ا ةعوبا  التع  ا الاةاه  الس و ية لذوى ةع   المفهو  ةعوبا  التع  ا أ: ةعوبا  التع   -8

 . ة ا التع   العالجييوالتع يمية لذوى ةعوبا  التع 
مفهومها ا أ  الها وتةنيفها ا أسبابها ا ت ايةها ا اةاه   ل فهة من ذوى اإلىاقا  النماهياة ا : اإلىاقا  النماهية ال ام ة  -9

 .الرىاية والتدال التأهي ى 
 .التأهيل والعالجالتدال المب ر ا مفهومهاا أ  الهاا التعرف والت اي ا الاةاه ا :  وطرابا  االنفعالية والس و يةاال -11
 .الجأ  الهاا التعرف والت اي ا التدال المب را الاةاه ا التأهيل والع ( : الم دوجة )  اإلىاقة المتعددة -11

 
 
 

 المراجع األساسية: رابعاا 
 .2117دار الف ر العربي ا : ا ىمان 7ط. مقدمة في التربية الااةة –سي ولوجية األطفال غير العاديين : فارواا الروسان  .1
 .دار الف ر العربي: القاهرة.يته  سي ولوجية ذوى االحتياجا  الااةة وترب: ( 2115) أمين ىبد المط با القريطي  .2

 
 

 

 . المراجع المساعدة: خامساا 
 .تبة  هراع ال را م : القاهرة . جا  الااةةسي ولوجية ذوي االحتيا: (2113( )وآارون) حسن مةطفى  ىبد المعطى.1
 .دار الف ر : ىمان . مقدمة في تع ي  الط بة ذوي الحاجا  الااةة(: 2116( )وآارون) الاطيب ا جمال  .2
 .م تبة  هراع ال را:القاهرة( فها المفهو  وال)سي ولوجية ذوى الحاجا  الااةة : (2111)ىبد الرحمن سيدا س يمان  .3
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