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 بطاقة وصف مقّرر 
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 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه
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 الدراسيّ  البرنامج الذي ُيقّدم ضمنه المقّرر ة تدريس المقّررلغ مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
 

يتناااوا المقاارر المماااخيم الصاصااة بصااعوبات الااتعلم النمائيااةب وةالال وااا التربويااةب  وأسااخابوا ب وأصاابالوا ب وخصااائص  و  صااعوبات 
لم النمائيااة ب واالشتفااال والتعاارل المخباار لى ماااا  و  صااعوبات الااتعلم النمائيااة ب اوساار الساايبولو ية والتربويااة لعاا   الااتع

 صعوبات التعلم النمائية بأصبالوا المصتلمة.
 

 ثالثاً: أخدال المقّرر
 :ى أن علالطالب قاةرًايتوقع بعد االنتواء من ةراسة خذا المقرر أن يصخح 

 .م النمائيةب وةالال وا التربويةوبات التعلمعنى صع يحدة .1
 صعوبات التعلم النمائية وأصبالوا .يعدة أسخاب  .2
 االشتفال والتعرل المخبر لى ماا  و  صعوبات التعلم النمائية. موارات يطخق .3
 التدريسية في ع   صعوبات التعلم النمائية. يستصدمموارا ه .4

 رابعاً: ممرةات المقّرر الدراسيّ 

 نظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيوا المقرر (الجانب ال 

 سلسل 
 الموضوعات

 اوسخوع
 قائمة الموضوعات المحّدة له

 اووا 1
 عريف صعوبات التعلم بصمة عامةب وصعوبات التعلم النمائية عند  مل ما قخل المدرساة بصامة 

 خاصة .
 المؤصرات الدالة على صعوبات التعلم النمائية . الثانى 2
 أخم الصصائص المميزة لذو  صعوبات التعلم منذ مرحلة الروضة . ثالثال 3
 أسخاب صعوبات التعلم النمائية . الرابع 4



 

 :الجدوا الزمنّي لتقييم الطلخة في المقّرر خ ا المصل الدراسيّ   خامسًا 

 الدر ة اوسخوع المحدة له نوع التقييم التقييم
ةر ة  إلىنسخة الدر ة 

 التقييم النوائي
 %20 20 اوسخوع الثاني عفر بحث 1
 %20 20  واا المصل المفارشة ةاخل القاعة 2
 %10 10 اوسخوع السابع 1اختخار  حريري  3
 %10 10 اوسخوع الصامر عفر 2اختخار  حريري  4
 %40 40 اوسخوع الساةس عفر اختخار نواية المصل )النظرية( 5

 : مصاةر التعلُّمساةساً 

 )بتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّفب سنة النفرب عنوان البتابب المحقِّق إن ُو دب الطخعةب مبان النفرب الناصر ُ 
 ا  البتاب أو البتب المقّررة  ) ال  زيد عن اثنين (.1
 ب صعوبات التعلم النمائية ب عمان ب ةار المبر للنفر والتوزيع. 2014خصاونة ب محمد أحمد ب  .1

  رق التعرل على صعوبات التعلم النمائية والتعامل معوا . الصامر 5

 الساةس 6
 أصباا صعوبات التعلم النمائية :

تخاهب  صنيمات العجز في االنتخاهب الصعوبات الصاصة باالنتخاه :  عريف العجز في االن . أ
 عجز االنتخاه وفرط الحرشة.

 السابع 
الصعوبات الصاصة بالتذشر : صعوبات الذاشرةب قصر مد  االنتخااهب الاذاشرة السامعية  . ب

 الخصرية والحرشيةب الذاشرة القائمة على المعنى والحمظ .
 االختخار الدوري اووا الثامن 

 التاسع 
إلةراك : صعوبات التميياز الخصاريب صاعوبات التميياز السامعيب الصعوبات الصاصة با .  

حرشاااايب صااااعوبات اإلةراك  -صااااعوبات التمييااااز اللمساااايب صااااعوبات التمييااااز الحاااار
 الحرشي واللمسي الحاةثة معاًب صعوبات النمذ ة اإلةراشية.

الصااااااعوبات الصاصااااااة بااااااالتمبير : صااااااعوبات  فاااااابيل المموااااااو ب صااااااعوبات حاااااال  . ة العاصر 
 المفب ت .

 الحاةي عفر 
ه.  صاااعوبات اللغاااة الفااااموية : صاااعوبات اللغاااة االسااااتقخاليةب صاااعوبات اللغاااة التعخيريااااةب 

 االستقخالية والتعخيرية والتباملية المصتلط . صعوبات اللغةصعوبات اللغة التبامليةب 

 الثاني عفر 7
 ع   صعوبات التعلم النمائية :

 ا صعوبات التعلم النمائية .التطور التاريصي للخرامج والصدمات في مجا  -أ

 الثالث عفر 
مخاااااةت الااااتعلم الع  ااااي والصاااادمات التربويااااة وأصاااابالوا فااااي المراحاااال العمريااااة  -ب 

 المصتلمة لموا وة صعوبات التعلم النمائية.
 استرا يجيات  درير او ماا  و  صعوبات التعلم قخل اوشاةيمية -  الرابع عشر 

 الثاني االختخار الدوري اخلامس عشر  
 



 ةار عالم الثقافة للنفر والتوزيع . بالقاخرة  ب صعوبات التعلم النمائية في رياض او ماا ب  2012ب العجمي ب منصور منيف .2
 المرا اع اوسااسّية في  درير المقّرر.ا  2

 ب صعوبات التعلم لد  او ماا ب القاخرة ب الدار المصرية للعلو . 2014عخد القاةر ب محمد ب  .1
 ب أ مالنا وصعوبات التعلم النمائية ب عمان ب مبتخة الم ح للنفر والتوزيع. 2014المارسي ب   ا ب  .2
 ا  البتب والمرا ع الموصى بوا.3

 ر مااة : عاااةا عيااد ا   بممووموااا ب  خيعتوااا ب الااتعلم الع  ااي  –صااعوبات الااتعلم ب  2007باا خ خااان ) ورخاارون ( ةانياا .1
 ةار المبر . بمحمد ب عمان 

 ةار الرصاة. بالقاخرة  ب قصور الموارات قخل اوشاةيمية و ماا الروضة وصعوبات التعلم ب 2005ب محمد ب عاةا عخد ا   .2
ةار المبر للطخاعاة والنفار  بالقاخرة  بالتفصيص والع    –صعوبات التعلم  ب 2003بوض ا  )ورخرون( سالم ب محموة ع .3

 والتوزيع.
 ا  مواة الّتعلم اإللبترونية ومواقع الفخبة العنبخو ّية )اإلنترنت(... إلخ.4

 الحرة ويبيخيديابالموسوعة – صعوبات التعلم  .1

ar.wikipedia.org/wiki/ 
 <<صعوبات التعلم<<أ ماا الصليج .2

www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=48 
 

للوائح ا  مواة  علُّم ُأخر )مثل: الخرامج التي  عتمد على الحاسب اآللي أو اوقراص المدمجة أو المعايير المونية أو ا5
 التنظيمية المنّية(.

 www.youtube.com/watch?v=KeTPi1XX9bYصعوبات التعلم  .1
 /https://www.qudrat.orgالتعلم والتمبيربرنامج قدرات لتنمية موارات  .2
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 صعوبات التعلم اوشاةيمية

 

 تعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنهأواًل: ال
 المتطلّب
 المصاحب

 

 المتطلّب
 السابق
 

المستوى 
 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات
الوحدات 
 المعتَمدة

 اسم المقّرر
رقم المقّرر 

 نظريّ  عمليّ  ورمزه

 101خصص  311صعب 
 الخامس

 313صعب  صعوبات التعلم اوشاةيمية 3 3 -

LD311 SPED 101 - 3 3 Academic Learning 
Disabilities LD 313 

 الدراسيّ  البرنامج الذي ُيقّدم ضمنه المقّرر لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة
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 ثانياً: وصف المقّرر 
ةيمية بصمة عامةب وأخم الصعوبات الصاصة بتعلم اللغة العربية : يتناوا المماخيم اوساسية المر خطة بصعوبات التعلم اوشا

صعوبات  علم اللغة ب صعوبات  علم القراءة ب صعوبات  علم البتابة العربية ب صعوبات التوجئة واإلم ءب صعوبات  علم 
عوبات. واو ر التمسيرية الرياضيات. الصصائص السلوشية والمعرفية لذو  الصعوبات الصاصة في  علم شل  انب من  وانب الص

 والعوامل المسومة في شل صعوبة من  لك الصعوبات واوساليب التربوية الع  ية في  عليم  و  صعوبات التعلم.
 ثالثاً: أخدال المقّرر 

 :أن على قاةر الطالبيتوقع بعد االنتواء من ةراسة خذا المقرر أن يصخح 
 عامةب وصعوبات  علم القراءة والبتابة والرياضيات على و ه الصصوص .مموو  صعوبات التعلم اوشاةيمية بصمة  يحدة .1
او ار التمساايرية لصاعوبات الاتعلم اوشاةيميااةب واوساخاب والعواماال المساومة فاي شاال صاعوبة مان صااعوبات الاتعلم فااي  يساتنتج .2

 المواة اوشاةيمية .
 طة بالقراءة والبتابة والرياضيات.الصصائص السلوشية والمعرفية لذو  صعوبات التعلم الصاصة المر خ يحلل .3
 صعوبات التعلم الصاصة بالقراءة والبتابة والعمليات الرياضية . يفصص .4
 اوساليب التربوية الع  ية في  عليم  و  صعوبات التعلم الصاصة بالقراءة والبتابة والعمليات الرياضية. يستصد  .5

 رابعاً: ممرةات المقّرر الدراسيّ 
 ( ) الموضوعات التي يغطيوا المقرر  الجانب النظرّي:     

 سلسل 
 الموضوعات

 اوسخوع
 المحّدة له

 قائمة الموضوعات

مموااو  صااعوبات الااتعلم اوشاةيميااةب الماارق بااين: صااعوبات الااتعلمب والتااأخر الدراساايب وبااطء  اووا 1
 التعلمب ومفب ت التعلم.

عوبات الاتعلم النمائياة وصاعوبات الاتعلم أصباا صعوبات التعلم اوشاةيميةب ب الع قة بين ص الثاني 2
 اوشاةيمية .

 الثالث 3
أخميااة البفااف المخباار والتفااصيص لصااعوبات الااتعلم الصاصااة بااالقراءة والبتابااة والعمليااات 

 .الرياضية

 الرابع 4
صااعوبات الااتعلم الصاصااة بااالقراءة : المبونااات اوساسااية لموااارات القااراءةب صااعوبات  علاام 

 .ائي أو عجز القراءة )ةيسلبسيا(القراءةب العسر القر 

 الصامر 
 محبات صعوبات التعلم الصاصة بالقراءة

  قييم صعوبات القراءة 

 الساةس 
العواماال المسااومة فااي حاادو  صااعوبات القااراءةب االسااترا يجيات الع  يااة لتنميااة الموااارات 

 اوساسية في القراءة.
 اإلختخار الدوري اووا السابع 

 الثامن 5
لاااتعلم الصاصاااة بالبتاباااة :  خيعاااة البتاباااة وع قتواااا باللغاااةب رلياااة عملياااة البتاباااةب صاااعوبات ا

 صعوبات التعلم الصاصة بالبتابةب أساليب ع   صعوبات  علم البتابة.

 التاسع 
ب أسااااليب  قيااايم صاااعوبات الوجااااء ب الصاااعخات الوجائياااة  خيعاااة  صاااعوبات  علااام الوجااااء : 

 .التدخل الع  يأساليب 
صعوبات  علم العمليات الرياضية : مواارات االساتعداة الرياضايب  خيعاة الصاعوبات الرياضاية  العاصر 6



 
 

 الجدوا الزمنّي لتقييم الطلخة في المقّرر خ ا المصل الدراسيّ   :ًساخام 

 إلىنسخة الدر ة  الدر ة اوسخوع المحدة له نوع التقييم التقييم
 يتقييم النوائةر ة ال

 %20 20 اوسخوع الثاني عفر بحث 1
 %20 20  واا المصل المفارشة ةاخل القاعة 2
 %10 10 اوسخوع السابع 1اختخار  حريري  3
 %10 10 اوسخوع الصامر عفر 2اختخار  حريري  4
 %40 40 اوسخوع الساةس عفر اختخار نواية المصل )النظرية( 5

 : مصاةر التعلُّماةسً سا

 )بتب َوْفق ما يلي:)اسم المؤلِّفب سنة النفرب عنوان البتابب المحقِّق إن ُو دب الطخعةب مبان النفرب الناصر ُ 
 ا  البتاب أو البتب المقّررة  ) ال  زيد عن اثنين (.1
 وزيع .ةار المبر للنفر والت بعمان  ب صعوبات التعلم اوشاةيمية : الوصف والع  ب  2013ب  عصمور ب قير نعيم  .1
 بعماانب  3ط ب صعوبات التعلم النمائية واوشاةيمياة ب2013ب السر اوي ب زيدان أحمد ب السر اوي ب عخد العزيز مصطمى  .2

 .المسيرةةار 
 ا  المرا اع اوسااسّية في  درير المقّرر.2

 ح للنفر والتوزيع .مبتخة الم بعمان  ب أ مالنا وصعوبات التعلم النمائية واوشاةيمية ب 2012بالمارسي ب   ا  .1
 ب صعوبات التعلم ب عمان ب ةار المسيرة للطخاعة والنفر. 2010ملحم ب سامي محمد ب  .2
ةار النفار  ببالقااخرة  2ط باوسار النظرياة والتفصيصاية والع  ياة  –صعوبات التعلم  ب 2009بالزيات ب فتحي مصطمى  .3

 ت.للجامعا
 ا  البتب والمرا ع الموصى بوا.3

 ب صعوبات  علم القراءة والبتابة : التفصيص والع   ب القاخرة ب ةار ف ح. 2009د خالد ب السعيد ب محم .1
ب صاااعوبات  علااام القاااراءة والبتاباااة : التفاااصيص والعااا   ب عماااان ب مبتخاااة المااا ح للنفااار  2008علاااى ب صااا ح عميااارة ب  .2

 والتوزيع. 
 مرشز اإلسبندرية للبتاب. باإلسبندرية  ب والموا وة  صعوبات التعلم اوشاةيمية بين الموم ب 2003ب شامل ب محمد علي  .3
 أشاةيمية التربية الصاصة. بالرياض  ب صعوبات التعلم إلىمدخل ب  2001ب السر اوي ب زيدان )ورخرون(  .4
 مبتخة النوضة المصرية . بالقاخرة ب العسر القرائى " الدسليبسيا" ب  2001ب  لجل ب نصرة  .5
 ة ومواقع الفخبة العنبخو ّية )اإلنترنت(... إلخ.ا  مواة الّتعلم اإللبتروني4

 ومظاخرخا
 المحبات التفصيصية لصعوبات  علم العمليات الحسابية والرياضية الحاةي عفر 
 العوامل المر خطة بصعوبات العمليات الرياضية الثاني عفر 
 وبات  علم الرياضياتأساليب ومجاالت  قييم صع الثالث عفر 
 التعليم الع  ي وموا وة صعوبات  علم الرياضيات. الرابع عفر 
 اإلختخار الدوري الثاني الصامر عفر 



 صعوبات التعلم اوشاةيمية .1
http://www.josece.com/htdocs/pages.php?page=153 

 ArabPsyNet -صعوبات التعلم اوشاةيمية  .2
www.arabpsynet.com/archives/op/apnJ8MaamriaBachir.pdf 

)مثل: الخرامج التي  عتمد على الحاسب اآللي أو اوقراص المدمجة أو المعايير المونية أو اللوائح  ا  مواة  علُّم ُأخر 5
 التنظيمية المنّية(.

 صعوبات التعلم اوشاةيمية .1
www.infpe.edu.dz/COURS/enseignants/Secondaire/.../Typ.../p3.htm 

  

http://www.josece.com/htdocs/pages.php?page=153
http://www.josece.com/htdocs/pages.php?page=153
http://www.infpe.edu.dz/COURS/enseignants/Secondaire/.../Typ.../p3.htm


 بطاقة وصف مقّرر 

 تشخيص صعوبات التعلم

 
 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه

 المتطلّب
 المصاحب

 

 المتطلّب
 السابق
 

المستوى 
 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات
الوحدات 
 المعتَمدة

 المقّرر اسم
رقم المقّرر 

 نظريّ  عمليّ  ورمزه

 311خصص  -
 313خصص 

 السادس

 صعوبات التعلم  فصيص  3 2 2
 312صعب 

- 
LD 311 
LD 313 2 2 3 

Diagnosis of  
Learning Disabilities    

   

LD 312 

 لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر
 البرنامج الذي ُيقّدم ضمنه المقّرر

 اسيّ الدر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
ب شما يتناوا  ب وأخمية التفصيص في مجاا صعوبات التعلم يتناوا مقرر  فصيص صعوبات التعلم المماخيم الرئيسة فى التفصيص 

ب  عملية التفصيص للط ب  و  صعوبات التعلموشيمية ب وأوةات التقييم والتفصيص ب محبات  فصيص صعوبات التعلم  
 .و دريب الدارسين على أخم اوةوات والوسائل التفصيصية للبفف عن صعوبات التعلم

 
 
 

  ثالثاً: أخدال المقّرر
 :أن قاةر على الطالبيتوقع بعد االنتواء من ةراسة خذا المقرر أن يصخح 

 والقياس والتقييم والتقويم .تفصيص المماخيم اوساسية في مجاا التعرل وال يقارن بين  .1
 يعدة أخمية عملية  فصيص  و  صعوبات التعلم. .2
 .يستنخط شيمية التفصيص وأوةا ه من خ ا محبات  فصيص  و  صعوبات التعلم .3
 .يحبم على  وةة عملية التفصيص وس مة خطوا وا .4
 .ء التعلم من خ ا أةوات التفصيصيقارن بين  و  صعوبات التعلم والمئات اوخري شالمتأخرين ةراسيا و و  بط .5
 .يطخق ويصحح بعض أةوات التفصيص وينقدخا .6
 النمائية واوشاةيمية. وسائل التقييم والتفصيص في مجاا صعوبات التعلم يستصد  .7
 معلوما ه وموارا ه على حاالت من  وي صعوبات التعلم. يطخق .8
 تعلم.للبفف عن صعوبات ال نما   من أةوات التقييم والتفصيص يستصد  .9
 قخل التطخيق وأثناءهب وخ ا عملية  مسير الدر ات.التفصيص المخاةت واالعتخارات العامة في خذه عملية يفرح  .10

 
 
 

 رابعاً: ممرةات المقّرر الدراسيّ 



        :الجانب النظرّي 
 

 سلسل 
 الموضوعات

 اوسخوع
 المحّدة له

 قائمة الموضوعات

التقييم والتفصيص في ميدان التربية الصاصةب أغراض استر اع للمماخيم اوساسية في   اووا 1
 التقييم ومخاةئه في  فصيص صعوبات التعلم . 

يم ووسائلهب مراحل من التقييم ب أنماط التقيفي مجاا صعوبات التعلم  وقعات العاملين  الثانى 2
 .عملية التقييم

 الثالث 3
  فصيص صعوبات التعلم في سن ما قخل الدراسة.

 ماا المعرضين لصطر صعوبات التعلمب البفف المخبر : أخم اال جاخات السائدة  قييم او
 في التدخل المخبر لموا وة صعوبات التعلم في السن المخبرة ب وةور اوسرة في  لك.

 محبات  فصيص صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية.   الرابع 4
 المؤصرات المارقة وةاء  وي صعوبات التعلم.

 الموارات االشلينيبية واالعتخارات العامة في عملية التقييم والتفصيص : صامرال 5
  موارات التمسير .     _ موارات معالجة المعلومات .. -ب     موارات القياس . - أ

 الساةس 6
 اعتخارات عامة في عملية التقييم والتفصيص :

 سة االختخار )عملية التطخيق(.أثناء  ل  -ب  االختخار )عملية اإلعداة(.   قخل الجلسة   -أ
 بعد  لسة االختخار )النتائج والتمسير(. - 

التقييم  – قييم اوةاء العقلي  –أساليب  قييم و فصيص صعوبات التعلم : المحص الطخي  السابع 7
 التقييم السلوشي. –التقييم اال تماعي  –التربوي 

 اإلختخار الدوري اووا الثامن 

 التاسع 8
الم حظة  –ةوات  قييم و فصيص صعوبات التعلم :  ريقة ةراسة الحالة نما   و

 اإلختخارات المقننة. –اإلختخارات المسحية السريعة  –اإلشلينيبية 
 القيمة التنخؤية وةوات التحليل البمي والبيمي في  فصيص صعوبات التعلم. العاصر 9

 الحاةي عفر 10
قخل المدرسة : التفصيص المارق لصعوبات  أساليب  فصيص صعوبات التعلم في سن ما

التعلم بين أ ماا الروضة  ) الصعوبات قخل اوشاةيمية( ب وفي سن المدرسة بمراحلوا 
 المصتلمة.

 الثاني عفر 11
أساليب التقييم والتفصيص لصعوبات التعلم النمائية واوشاةيمية : م حظة ووصف 

م على  عدة التصصصاتب شتابة التقرير السلوكب التقييم غير الرسميب التفصيص القائ
 التفصيصيب فريق التفصيص .

 الثالث عفر 12
اإلختخارات  –بعض اوةوات التفصيصية لصعوبات التعلم : اإلختخارات غير الرسمية 

 فصيص  – فصيص موا  الذاشرة  – فصيص القدرة العقلية العامة  –الرسمية المقننة 
 التقييم الفامل لصعوبات التعلم. –اإلةراك الخصري والتآزر الحرشي 

 فصيص موارات الوعي المونولو ي ب  فصيص صعوبات القراءة ب  فصيص صعوبات  الرابع عفر 
 البتابة ب  فصيص صعوبات الحساب.

 اإلختخار الدوري الثاني الصامر عفر  10



 

 ) الجانب العملّي ) إن ُوِ د (:    ) الموضوعات التي يغطيوا المقرر 

 
 خامساً: مصاةر التعلُّم

  بتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّفب سنة النفرب عنوان البتابب المحقِّق إن ُو دب الطخعةب ُ
 مبان النفرب الناصر(

 رة  ) ال تزيد عن اثنين (.ـ  الكتاب أو الكتب المقرّ 1
ب القاخرة  ب أساليب  فصيص صعوبات التعلم وأخميتوا في اختيار برو وشوالت الع   ب2013ب  اة الفعراوي ب ع ء محموة .1

 ةار البتاب الحديث.
 عربي.ب  فصيص صعوبات التعلم : اإل راءات واوةوات ب القاخرة ب ةار المبر ال 2010سليمان ب السيد عخد الحميد ب  .2

 ـ  المراجـع األسـاسّية في تدريس المقّرر.2
 ب صعوبات التعلم : التفصيص والع   ب  عمان ب  ةار الصحوة. 2013عصا  ب حسين ب  .1

 سلسل 
 الموضوعات

 اوسخوع
 قائمة الموضوعات المحّدة له

 اووا 1
 التدريب على بعض أةوات و بنيبات التقييم و فصيص صعوبات التعلم :

 بطاريات االختخارات المرةية والجمعية   
 اختخارات القدرة العقلية العامة )الذشاء( . الثانى 2
 االختخارات اإلةراشية الحرشية. الثالث 3
 االختخارات اللغوية : مقياس إلينوي للقدرات السيبولغوية. الرابع 4
 بست للتعرل على الطلخة  وي صعوبات التعلم. مايبلمقياس  الصامر 5
 مقياس مبارثي للقدرات المعرفية. الساةس 6
 مقياس ةيترويت لإلستعداة للتعلم. السابع 7
 إختخار التمييز القرائي . – قييم صعوبات القراءة : اختخار القراءة المسحي  الثامن 
  قييم صعوبات البتابة والوجاء التاسع 8
 اختخار القدرة العدةية. العاصر 9
 مقايير التقدير القيمة التنخويه لحبم و قدير المعلمين . الحاةي عفر 10
 المقابلة سج ت المتابعة الثاني عفر 11
 االشلينيبية .          التقييم التفصيصي باستصدا  الم حظة الثالث عفر 12
 قوائم الصصائص السلوشية الرابع عفر 
 شتابة التقرير التفصيصي. الصامر عفر  10



مبتخة الم ح  بعمان  ب مدخل  فصيصي لصعوبات التعلم لد  او ماا: اختخارات ومقايير ب 2011ب  عواة ب أحمد أحمد  .2
 للنفر والتوزيع.

 بةليل المعلم لتفصيص صعوبات التعلم النمائية واوشاةيمية لد    ميذ المرحلة االبتدائيةب  2004ب محمد فيصلالزراة ب  .3
 ةار النمائر . بالقاخرة 

 ـ  الكتب والمراجع الموصى بها.3
ب ةليااال بطارياااة مقاااايير التقااادير التفصيصاااية لصاااعوبات الاااتعلم ب القااااخرة ب ةار النفااار  2009ب فتحاااي مصاااطمى ب الزياااات  .1

 للجامعات.
 ب قائمة صعوبات التعلم النمائية و ماا الروضة ب القاخرة ب ةار الرصاة. 2006محمد ب عاةا عخد ا  ب  .2
 ر مااة : زيااد الختاااا ب  الرياااض  بديوم صااعوبات الااتعلم ةلياال التعاارل علااى الطاا ب الااذين لااب 2004ب شريسااتين ب  شاسااك  .3
 إصدارات أشاةيمية  التربية الصاصة.ب
( : صااعوبات الااتعلم   اريصواااب مموومواااب  فصيصااواب ع  واااب القاااخرة : ةار المباار 2003سااليمان ب الساايد عخااد الحميااد ) .4

 العربي. 
تعلم النمائية  لد  او ماا في مرحلة ما قخل المدرسة ب قائمة البفف المخبر عن صعوبات ال 1998عواة ب أحمد أحمد ب  .5

 ب القاخرة ب مؤسسسة حورس الدولية للنفر والتوزيع.
) قيايم الفصصاية( . القااخرة: مطخعاة  2) قيايم القادرات( ب    1(: علم النمر اوشلينيبي .  1997مليبة ب لوير شامل ) .6

 فيبتور شيرلر.
 .القاخرة : مبتخة اونجلو المصريةب 4: التقويم النمسي . ط(1997)ماا ر؛صاةق بسيد ؛عثمان ب فؤاة أبو حطبب   .7

 (... إلخ.اإلنترنتومواقع الشبكة العنكبوتّية ) اإللكترونيةـ  مواد الّتعلم 4
 مرشز اومير سلمان وبحا  ... -لم الخرنامج الو ني لصعوبات التع .1

program.aspx-disabilities-www.pscdr.org.sa/ar/atd/Pages/learning 
 منتديات صخبة الصليج لذوي االحتيا ات الصاصة .2

http://www.gulfnet .ws/vb/index.php 
 اومانة العامة للتربية الصاصة .2

http://www.moe.gov.sa/se/index.h 
 موقع باللغة االنجليزية .3

http://www.ldonline.org/ld_indepth/a...ssessment.htm 
الحاسب اآللي أو األقراص المدمجة أو المعايير )مثل: البرامج التي تعتمد على  ـ  مواد تعلُّم أُخرى5

 المهنية أو اللوائح التنظيمية الفنّية(.
 

 للمقايير واالختخارات المستصدمة في  فصيص صعوبات التعلم .  (CD)أقراص ممغنطة 
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 بطاقة وصف مقّرر

 صعوبات التعلم في ضوء النظريات

 عنهأواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة 
 المتطلّب
 المصاحب

 

 المتطلّب
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المستوى 
 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات
الوحدات 
 المعتَمدة

 اسم المقّرر
رقم المقّرر 

 نظريّ  عمليّ  ورمزه
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 السادس
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 الدراسيّ  البرنامج الذي ُيقّدم ضمنه المقّرر لغة تدريس المقّرر ريس المقّررمكان تد

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 ثانياً: وصف المقّرر 
وعلام ومماخيمه  فاي ضاوء نظرياات علام الانمر العصاخي والمسايولو ي  التطور التاريصي لنفأة مجاا صعوبات التعلميتناوا المقرر 

عصاخية الممسارة وساخاب حادو  صاعوبات الاتعلم ب   -والمداخل النظرياة النمائياة والسالوشية والمعرفياة والانمر النمر الحديث ب 
 .شما يتناوا التو وات النظرية المصتلمة في ع   صعوبات التعلم.

 أخدال المقّرر ثالثاً:
 أن :على ارً قاةالطالخيتوقع بعد االنتواء من ةراسة خذا المقرر أن يصخح 

 .يفرح التطور التاريصي إسوامات العلماء والخاحثين في  طوير المماخيم الصاصة بصعوبات التعلم .1
 .وبعاة النظرية المصتلمة لتمسير العوامل السخخية في حدو  صعوبات التعلميحل  .2
 . يقّيم أساليب التعرل والبفف عن صعوبات التعلم في ضوء مصتلف التو وات النظرية .3
 .اوساليب الع  ية لصعوبات التعلم ويحبم على شل منوا في ضوء النظريات التي ةرسواجيستنت .4
 يضع  صوراً للتدخل الع  ي وصباا صعوبات التعلم المصتلمة في ضوء التو وات النظرية. .5

 
 

 رابعاً: ممرةات المقّرر الدراسيّ 
 الجانب النظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيوا المقرر (

 سلسل 
 الموضوعات

 اوسخوع
 قائمة الموضوعات المحّدة له

 .التطور التاريصي لنفأة مجاا صعوبات التعلم اووا  1

 الثاني 2
 مموو  صعوبات التعلم وفقاً للتو وات النظرية المر خطة باوعماا التالية:

 إسوامات نظريات علم اوعصاب في ةراسة العجز اللغوي : بروشاب شارا فيرنكب خينفلووة. . أ

إساااوامات نظريااااات علاااام الاااانمر المساااايولو ي وفقاااااً وعماااااا : شااااورت  والسااااتينب ألماااارةب وخااااانز  . ب الثالث 
 فيرزبستيمنز وبيرش.

اإلسوامات النظرية لعلم النمر الحديث وفقاً وعماا: صاموائيل أر اونب ساتراوسب ولومتاينب ساتراوس   الرابع 



 :الجدوا الزمنّي لتقييم الطلخة في المقّرر خ ا المصل الدراسيّ   خامسًا 

ة نسخة الدر ة إلى ةر  الدر ة اوسخوع المحدة له نوع التقييم التقييم
 التقييم النوائي

 %20 20 اوسخوع الثاني عفر بحث 1
 %20 20  واا المصل المفارشة ةاخل القاعة 2
 %10 10 السابعاوسخوع  1اختخار  حريري  3
 %10 10 عفر الصامراوسخوع  2اختخار  حريري  4
 %40 40 اوسخوع الساةس عفر اختخار نواية المصل )النظرية( 5

 
 علُّم: مصاةر التةساً سا

 )بتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّفب سنة النفرب عنوان البتابب المحقِّق إن ُو دب الطخعةب مبان النفرب الناصر ُ 
 ا  البتاب أو البتب المقّررة  ) ال  زيد عن اثنين (.1

 مبتخة المتنخي. بالقاخرة  ب صعوبات التعلم في ضوء النظريات ب 2013ب حميد ب مناا محروس عخد ال .1
 ةار المسيرة للطخاعة والنفر.بب عمان  2طبالنظري والتطخيقي –صعوبات التعلم  ب 2011ب ب راضي  لوقميا .2

 المرا اع اوسااسّية في  درير المقّرر.  -2
القضايا المعاصرة لذوي االحتيا ات الصاصة وصعوبات التعلم. القاخرة : ةار فرحة  ب 2014ب صعيب ب علي محموة  .1

 للنفر والتوزيع.
 المبتخة العصرية. بالقاخرة  ب صعوبات التعلم بين النظرية والتطخيقب  2010ب لم ب محموة عوض ا  سا .2

 وشيمارتب شيريك صانكب صموائيل شيرك.

 الصامر 3
 ا   النظرية الممسرة لحدو  صعوبات التعلم :النم

 المدخل النمائي نظرية بيا ية. . أ
 المدخل السلوشي : نظرية الصعوبة / العجز السلوك . . ب الساةس 

 
 اإلختخار الدوري اووا السابع

العصخيةب نظرية العوامل الخيوشيميائية  ةالمحدةات الحسي ةالمدخل النمسي العصخي : نظري  الثامن
 . ةيةبنظريةالعوام لجينيالحيو 

 المدخل المعرفي : نمو   العمليات المعرفية و جويز المعلوماتب نمو   شماءة التمثيل المعرفي. التاسع 

 التو وات النظرية في ع   صعوبات التعلم. العاصر 4
 النظرية السلوشية : و طخيقات نظرية التعلم والسلوك المبتسب )ليرنر( . أ

ة المعرفياااة : التو اااه المعرفاااي السااالوشي ب منحاااي  نمياااة القااادرات الصاصاااةب نظرياااة معالجاااة النظريااا . ب الحاةي عفر 
 المعلوماتب التعديل المعرفي للسلوك .

 التو ه النمسي اال تماعي : نظرية التعليم المتخاةا )فيجو سبي(ب نظرية  حسين  قدير الذات. .  الثاني عفر 
 مسرة لصعوبات التعلمالم قييم التو وات النظرية  الثالث عفر 5
 للنظريات الممسرة لصعوبات التعلمتطخيقات التربوية ال الرابع عفر 

 اإلختخار الدوري الثاني الصامر عفر 6
 



 ا  البتب والمرا ع الموصى بوا.3
 مبتخة اونجلو المصرية. بالقاخرة  ب صعوبات التعلم بين النظرية والتطخيق والع   ب 2010ب  السعيد ب خ   .1
ةار المبار  ب اريصوااب ممووموااب  فصيصاواب ع  وااب القااخرة  –صاعوبات الاتعلم ب 2005بالسيد عخاد الحمياد ب سليمان  .2

 العربي.

مبتخة النوضة ب نظريا وا ب  طخيقا وا. القاخرةب صعوبات التعلم : أسسوا ب  2004بالسخاعي ب خدية أحمد أحمد  .3
 المصرية.

ةار النفااار  بالقااااخرة ب صاااية والع  ياااة اوسااار النظرياااة والتفصي –صاااعوبات الاااتعلم  ب1999ب مصاااطمى فتحيب الزياااات  .4
 .للجامعات

 ا  مواة الّتعلم اإللبترونية ومواقع الفخبة العنبخو ّية )اإلنترنت(... إلخ.4
 ... -النظرية )السلوشيةبالنمائيةبالطخية( وصعوبات التعلم  .1

kenanaonline.com/users/moneelsakhwi/posts/91669 
 /ar.edulibs.orgالنظرية المعرفية لصعوبات التعلم .2

 /wikitaibah.wikispaces.comصعوبات التعلم في ضوء النظريات .3

 نّية(.ا  مواة  علُّم ُأخر )مثل: الخرامج التي  عتمد على الحاسب اآللي أو اوقراص المدمجة أو المعايير المونية أو اللوائح التنظيمية الم5
  - YouTube  , صعوبات التعلمميضوء النظريات .1

www.se.gov.sa/rules/se_rules/index.htm 
  - YouTube صعوبات التعلم في ضوء النظريات ب السابعة.. 2

www.youtube.com/watch?v=Sd3XN7UHkVw 
  

http://kenanaonline.com/users/moneelsakhwi/posts/91669
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=35&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Far.edulibs.org%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%2F&ei=TQA3U97ZFrSU0QXmsIGYCg&usg=AFQjCNFYMm9ZQKG88Q7BULM9AGwek-5fyQ&sig2=qiPTY632ZZkc43S38L0nIw
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=35&cad=rja&uact=8&ved=0CFEQFjAEOB4&url=http%3A%2F%2Far.edulibs.org%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2584%25D8%25B5%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%2F&ei=TQA3U97ZFrSU0QXmsIGYCg&usg=AFQjCNFYMm9ZQKG88Q7BULM9AGwek-5fyQ&sig2=qiPTY632ZZkc43S38L0nIw
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwikitaibah.wikispaces.com%2F%25D8%25B5%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%2B%25D9%2581%25D9%258A%2B%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25A1%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA&ei=lAI3U_jKL8Sa1AXV64HAAQ&usg=AFQjCNGgxvqOhRWkkpHY4Bgm_QQuf6wD0g&sig2=DUs0uWkfnbg5A2gb7r_MAA
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0CHIQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwikitaibah.wikispaces.com%2F%25D8%25B5%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%2B%25D9%2581%25D9%258A%2B%25D8%25B6%25D9%2588%25D8%25A1%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B8%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA&ei=lAI3U_jKL8Sa1AXV64HAAQ&usg=AFQjCNGgxvqOhRWkkpHY4Bgm_QQuf6wD0g&sig2=DUs0uWkfnbg5A2gb7r_MAA
http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CHsQtwIwBg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQ1iBCTu-19M&ei=0f82U46xNqua0AX9jICIBw&usg=AFQjCNFiDg44H7xrSH7sUcrpVvD1H5BG2A&sig2=vu2nnNLsGEgXk1JQvaRgsg
http://www.se.gov.sa/rules/se_rules/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Sd3XN7UHkVw
http://www.youtube.com/watch?v=Sd3XN7UHkVw


 مقّرر  بطاقة وصف
 ةراسة حالة في مجاا صعوبات التعلم

 

 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه
 المتطلّب
 المصاحب

 

 المتطلّب
 السابق
 

المستوى 
 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات
الوحدات 
 المعتَمدة

 اسم المقّرر
رقم المقّرر 

 نظريّ  عمليّ  ورمزه

- - 
 السادس

 316صعب  في مجاا صعوبات التعلم ةراسة حالة 2 1 2

- - 2 1 2 A Case Study in Learning 
Disabilities 

LD 316 

 الدراسيّ  البرنامج الذي ُيقّدم ضمنه المقّرر لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 ثانياً: وصف المقّرر 
ر مموو  ةراسة الحالة ب والتطور التاريصي لوا ب و أخم اوسر العلمية التي  قو  عليوا ةراسة الحالة ب ويتدرب الطالب يتناوا المقر 

على إ راءات ةراسة الحالة وأساليب  مع الخيانات والمعلومات ومصاةرخا ويمياز باين ةراساة الحالاة شاأةاة وةراساة الحالاة شمانوج 
اسة الحالة و طخيقوا على عينات من  وي صعوبات الاتعلم ب ويقاو  الطالاب ببتاباة  قريار عان للخحث ب و يموم خطوات ومراحل ةر 

 حاالت فعلية  عرض عليه ثم يمسر نتائج الحاالت وأخم الجوانب المتعلقة بوا.

 ثالثاً: أخدال المقّرر
 :أن يتوقع بعد االنتواء من ةراسة خذا المقرر أن يصخح الطالب قاةرًاعلى

 اسة الحالة وأخدافوا وأخميتوا في ميدان التربية الصاصة.مموو  ةر  يحدة .1
 مصاةر اشتفال المفبلة لدي  وي صعوبات التعلم. يعدة .2
 أةوات ووسائل ةراسة الحالة من  وي صعوبات التعلم. يطخق .3
 خطوات ةراسة الحالة علي حاالت من  وي صعوبات التعلم. يطخق .4

 

 رابعاً: ممرةات المقّرر الدراسيّ 

 رّي:       ) الموضوعات التي يغطيوا المقرر (الجانب النظ 

 سلسل 
 الموضوعات

 اوسخوع
 المحّدة له

 قائمة الموضوعات

 مموو  ةراسة الحالة ب أخدافوا وأخميتوا في ميدان التربية الصاصة. اووا 1
 مصاةر اشتفال حالة صعوبات التعلم : الثاني 2
  . المعلمون.                                                 ب. اوسرة.            سه.          أ. الطالب نم        الثالث 
 خا. سياق المواقف الحيا ية.                  ة. المرصد الط بي.        الرابع 
 أةوات ووسائل ةراسة الحالة : الصامر 
 ب. الم حظة.    أ. المقابلة.                                       الساةس 3



 

 ) الجانب العملّي ) إن ُوِ د (:    ) الموضوعات التي يغطيوا المقرر 

 ة.  االختخارات التحصيلية.       . االختخارات النمسية.                       السابع 
   خا.التقارير .و. سج ت المتابعة .        الثامن 
 اإلختخار الدوري اووا التاسع 
 خطوات ةراسة الحالة : العاصر 5
 ب. اإلحالة.                      أ. وصف المفبلة.              الحاةي عفر 
  .  وخر المفبلة.                          ة. التفصيص.         الثاني عفر 

 الثالث عفر 
خاا. التاادخل الع  ااي : ) العا   الطخااي ب التاادخل الترباوي ب اإلرصاااة النمسااي للحالااة  

 ح. متابعة الحالة.            . اإلنواء.                  و          ولىسرة(. 
 ةراسة الحالة و طخيق الصطة التربوية المرةية لذوي صعوبات التعلم.          الرابع عفر 
 اإلختخار الدوري الثاني الصامر عفر 6

اوسخوع  الموضوعات
 المحّدة له

 قائمة الموضوعات

 مدخل  عريمي اووا 1

 بيانات استمارة ةراسة الحالة.التعرل على  الثاني 2

 :  مع الخيانات من الوالدينصعوبات  علمالتدريب على اشتفال حالة  الثالث 

 :  مع الخيانات من المعلمين صعوبات  علم التدريب على اشتفال حالة  الرابع 

 :  مع الخيانات من المرصد الط بي  علم صعوبات التدريب على اشتفال حالة  الصامر 

التدريب على  طخيق أةوات ةراسة الحالاة لجماع الخياناات عان الحالاة ب وشيمياة  مساير نتائجواا :  الساةس 3
 . إ راء الم حظة.1

التدريب على  طخيق أةوات ةراسة الحالاة لجماع الخياناات عان الحالاة ب وشيمياة  مساير نتائجواا :  السابع 
 ء المقابلة.. إ را2

التدريب على  طخيق أةوات ةراسة الحالة لجماع الخياناات عان الحالاة ب وشيمياة  مساير نتائجواا :   الثامن 
 . إ راء إختخار  شاء3

التدريب على  طخيق أةوات ةراسة الحالة لجماع الخياناات عان الحالاة ب وشيمياة  مساير نتائجواا :  التاسع 
 .  طخيق مقايير نمسية وسلوشية4

 التدريب على خطوات ةراسة الحالة. العاصر 4

 التدريب على  بوين ملف ةراسة الحالة  . الحاةي عفر 5

  طخيق منوج ةراسة الحالاة علاى حااالت فعلياة مان خا ا زياارة المادارس واختياار حالاة مان  وي  الثاني عفر 6
 و فصيصوا وشتابة  قرير نوائي عن الحالة. صعوبات التعلم

 طخيق منوج ةراسة الحالاة علاى حااالت فعلياة مان خا ا زياارة المادارس واختياار حالاة مان  وي   الثالث عفر 
 و فصيصوا وشتابة  قرير نوائي عن الحالة. صعوبات التعلم



 

 :الجدوا الزمنّي لتقييم الطلخة في المقّرر خ ا المصل الدراسيّ   خامسًا 

 الدر ة اوسخوع المحدة له نوع التقييم التقييم
ةر ة  نسخة الدر ة إلى
 التقييم النوائي

 %20 20 اوسخوع الثاني عفر  دريخات و طخيقات 1
 %20 20  واا المصل المفارشة ةاخل القاعة 2
 %10 10 اوسخوع التاسع 1اختخار  حريري  3
 %10 10 عفر الصامراوسخوع  2اختخار  حريري  4
 %40 40 اوسخوع الساةس عفر اختخار نواية المصل )النظرية( 5

 : مصاةر التعلُّمساةساً 

 فرب عنوان البتابب المحقِّق إن ُو دب الطخعةب مبان النفرب الناصر(ُ بتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّفب سنة الن 
 ا  البتاب أو البتب المقّررة  ) ال  زيد عن اثنين (.1
ب ةراسة الحالة في التربية الصاصة والخرنامج الع  ي التربوي للطلخة  وي صعوبات  2013الصطيب ب عاشف عخد ا  ب .1

 ديث.التعلم ب القاخرة ب عالم البتب الح
 

 ا  المرا اع اوسااسّية في  درير المقّرر.2
 ةار الزخراء. بالرياض  ب ةراسة الحالة لذوي االحتيا ات الصاصة ب 2012بمصطمى ب والء ربيع  .1
ةار صماء للطخاعة والنفر  بعمان  بصعوبات التعلم وشيمية التعامل معواب2008ب  عخيد ب ما دة بواء الدين السيد  .2

 والتوزيع.
 

 ا  البتب والمرا ع الموصى بوا.3
 عالم البتب الحديث.ب ب عمان اصةصعوبات التعلم لذوي االحتيا ات الصب2006ببطاينةب نور  .1
 ب ب القاااخرة صااعوبات الااتعلم )المموااو ب التفااصيصب اوسااخابب أساااليب التاادرير واسااترا يجيات العاا  (ب2007بالعاازةب  سااعيد حسااني  .2

 لتوزيع.ةار الثقافة للنفر وا
المبتاااب العلمااي للبمخياااو ر والنفااار  بالقاااخرة   ب مااادخل  فصيصااي لصاااعوبات الاااتعلم لااد  او ماااااب 1998ب عااواة ب أحماااد أحمااد  .3

 والتوزيع.

 بة العنبخو ّية )اإلنترنت(... إلخ.ا  مواة الّتعلم اإللبترونية ومواقع الفخ4
 www.t7di.net منتادياات  حاادي اإلعاقة -استمارة ةراسة حالة في التربية الصاصة  .1

 www.qassimedu.gov.sa منتد  اإلةارة العامة للتربية والتعليم ... -نمو   ةراسة الحالة الجديد  .2

اسب اآللي أو اوقراص المدمجة أو المعايير المونية أو اللوائح ا  مواة  علُّم ُأخر )مثل: الخرامج التي  عتمد على الح5

  طخيق منوج ةراسة الحالاة علاى حااالت فعلياة مان خا ا زياارة المادارس واختياار حالاة مان  وي  الرابع عفر 
 شتابة  قرير نوائي عن الحالة.و فصيصوا و   صعوبات التعلم

  قييم أعماا الط ب الصامر عفر 

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb171884-134758&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb151675-113170&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb154853-116497&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb51361-5051385&search=books


 التنظيمية المنّية(.
  - YouTube ةراسة حالة في مجاا _ صعوبات  علم // الساةسة .1

www.youtube.com/watch?v=qWxOU8Fth_k 
 نما   ةراسة الحالة. .2

  

http://www.youtube.com/watch?v=qWxOU8Fth_k
http://www.youtube.com/watch?v=qWxOU8Fth_k
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الوحدات 
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 نظريّ  عمليّ  ورمزه

 312صعب  -

 السابع

الخرامج التربوية والع  ية لذوي صعوبات  3 2 2
 411صعب  التعلم

- LD 312 2 2 3 
Educational and Remedial 

Programs for Learning 
Disabled 

LD 411 

 الدراسيّ  البرنامج الذي ُيقّدم ضمنه المقّرر لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة ة العربيةاللغ داخل الجامعة

 ثانياً: وصف المقّرر 
 

يتناااوا المقاارر التعريااف بماخيااة التعلاايم والتاادريب الع  ااي لصااعوبات الااتعلم وأخدافااه وأخميتااه.  حديااد صااعوبات الااتعلم النمائيااة 
الصااعوبات . التاادريب العملااي علااى  واوشاةيميااة واوسااخاب المؤةيااة لباال منواااب والخاارامج التربويااة والع  يااة لباال صااعوبة ماان خااذه

ممارسااة موااارات التعلاايم الع  ااي لصااعوبات الااتعلم النمائيااة واوشاةيميااة بمااا فااي  لااك ممارسااة باارامج التعلاايم الماارةي والجمعااي 
 لموا وة خذه الصعوبات .

 

 ثالثاً: أخدال المقّرر
 :علىاً الطالب قاةر يتوقع بعد االنتواء من ةراسة خذا المقرر أن يصخح 

 .ماخية التعليم والتدريب الع  ي لصعوبات التعلم يحدة .1
 .التعليم والتدريب الع  ي لصعوبات التعلميعدةأخمية وأخدال  .2
صااعوبات الااتعلم النمائيااة واوشاةيميااة واوسااخاب المؤةيااة لباال منوااب والخاارامج التربويااة والع  يااة لباال صااعوبة ماان خااذه  يحادة .3

 الصعوبات.
 ااي لصااعوبات الااتعلم النمائيااة واوشاةيميااة بمااا فااي  لااك ممارسااة باارامج التعلاايم الماارةي والجمعااي موااارات التعلاايم الع يطخااق  .4

 لموا وة خذه الصعوبات.
 

 رابعاً: ممرةات المقّرر الدراسيّ 
 الجانب النظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيوا المقرر (

 سلسل 
 الموضوعات

 اوسخوع
 المحّدة له

 قائمة الموضوعات



 

 ) الجانب العملّي ) إن ُوِ د (:    ) الموضوعات التي يغطيوا المقرر 

 .م الع  ي : رؤية  اريصيةمموو  التعلي  اووا 1
 أخدال التعليم الع  ي ب معاييرهب أسسه ومخاةئه.

 .الخرامج التربوية والع  ية : فلسمتوا و رائقوا المصتلمة الثاني 2
 أصباا  نظيمات ع   صعوبات التعلمب غرل المصاةر وع   صعوبات التعلم. الثالث 3

 لع   صعوبات التعلم. الخرامج التربوية الرابع 4
 برامج التعليم المرةي والرعاية المرةية. . أ

 برامج التعليم الجماعي . ب الصامر 
 برامج التعليم االر قائي . .   الساةس 
 الخرامج التعويضية . . ة السابع 
 االختخار الدوري اووا الثامن 

 التاسع 5
 برامج ع   عوامل صعوبات التعلم النمائية :

 ب واالنتخاه السمعي.االنتخاه : مضاخاة اوصباا واولوان واو واا  ع   عوامل صعوبات .أ 

 العاصر 
التعااديل المعرفااايب التاادخل الع  اااي الضاااطرابات االنتخاااه وفااارط الحرشااة )  ااادريب اآلبااااء 

 لمساعدة أبنائوم (.

 الحاةي عفر 
 .ع   صعوبات اإلةراك : أنفطة  دعيم النمو اإلةراشيب. 

راكب الذاشرة السمعيةبالذاشرة الخصريةب أنفطة  دعيم النمو اإلةراشاي أنفطة  دعيم  : اإلة
 الحرشي .

 ع   صعوبات  بوين المماخيم وصعوبات حل المفب ت . .  الثاني عفر 
 ع   صعوبات التذشر : إسترا يجية التو ه )التويؤ(ب . ة الثالث عفر 
 التجويز والمعالجة. ه.   استرا يجية الرابع عفر 

 س عشراخلام 
 اإلختخار الدوري الثاني

 مناقفة أعماا الط ب ومرا عة الموضوعات

 الموضوعات
اوسخوع 
 قائمة الموضوعات المحّدة له

 يمية ع   صعوبات التعلم اوشاة لتدريب على إعداة و طخيق برامجمدخل  عريمي ل اووا 1

 الثاني 2
 برامج ع   صعوبات  علم القراءة : دريخات على 

 (1) برامج القراءة الع  ية 
 (2برامجالقراءةالع  ية ) الثالث 

  دريخا علىخرامجع  صعوبا تعلمالقراءة : الرابع 
 (1برامجع  ضعمالمومالقرائي )

 (2برامجع  ضعمالمومالقرائي ) الصامر 
 برامج ع   صعوبات  علم البتابة : على  دريخات  الساةس 3



 

 : ًالجدوا الزمنّي لتقييم الطلخة في المقّرر خ ا المصل الدراسيّ   خامسا 

 الدر ة اوسخوع المحدة له نوع التقييم التقييم
 إلىنسخة الدر ة 

 ةر ة التقييم النوائي
 %20 20 اوسخوع الثاني عفر و طخيقات دريخات  1
 %20 20  واا المصل المفارشة ةاخل القاعة 2
 %10 10 الثامناوسخوع  1اختخار  حريري  3
 %10 10 عفر الصامراوسخوع  2اختخار  حريري  4
 %40 40 اوسخوع الساةس عفر اختخار نواية المصل )النظرية( 5

 : مصاةر التعلُّماةسً سا

 ما يلي: )اسم المؤلِّفب سنة النفرب عنوان البتابب المحقِّق إن ُو دب الطخعةب مبان النفرب الناصر( ُ بتب َوْفق 
 ا  البتاب أو البتب المقّررة  ) ال  زيد عن اثنين (.1

 ب صعوبات التعلم وشيمية ع  وا ب القاخرة ب ةار القيروان للنفر والتوزيع. 2013أبو اليزيد ب مصطمى ب  .1
ةار  بعمان  ب أنفطة  طخيقية و رق عملية لمعالجة صعوبات التعلم –صعوبات التعلم  ب 2009ب  وليد عخد بني خاني ب  .2

 عالم الثقافة للنفر والتوزيع.
 

 ا  المرا اع اوسااسّية في  درير المقّرر.2
 للنفر والتوزيع. ب صعوبات التعلم النمائية ومقترحات ع  ية ب عمان ب ةار صماء 2013العريفي ب  خريل بن حسن ب  .1
 ةار الرصاة للنفر والتوزيع. ب القاخرة ب  التعليم الع  ي لذوي صعوبات التعلم ب  2008ب محمد ب عاةا عخد ا   .2
 ةار صماء للطخاعة والنفر والتوزيع. بعمان  ب التعلم وشيمية التعامل معواصعوبات ب 2008ب  عخيد بما دة بواء الدين السيد .3
ب التدرير الع  ي لصعوبات التعلم والتأخر الدراسي ب القاخرة ب ةار البتاب  2005خضر ب عخد الخاسط متولي ب  .4

 الحديث.
 ا  البتب والمرا ع الموصى بوا.3

 (1)برامج ع   صعوبات البتابة اليدوية 
 (2برامج ع   صعوبات البتابة اليدوية ) السابع 
 خرامجع  صعوبا تعلمالبتابة :ى دريخا عل الثامن 
 (1برامج ع   صعوبات التوجي ) التاسع 
 (2برامج ع   صعوبات التوجي ) العاصر 

 عفرالحاةي  
  دريخات على برامج ع   صعوبات  علم البتابة : 

 .(1) برامج ع   صعوبات التعخير البتابي
 (.2برامج ع   صعوبات التعخير البتابي ) الثاني عفر 
   صعوبات  علم الحساب والرياضيات.برامج ع  دريخات على  الثالث عفر 4
 الرياضي  ب الخرامج العموية. دريخات على برامج  نمية االستعداة  الرابع عفر 
 فعالة لع   صعوبات التعلم . السترا يجيةالتصطيط   عفر الصامر 5

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb171884-134758&search=books


عوبات التعلم وبعض المماخيم اوخر  ب القاخرة ب ماخي للنفر والتوزيع ب ألعاب ع   ص 2013غزاا ب عخد المتاح على ب  .1
 وخدمات البمخيو ر.

ةار النفر  بب القاخرة  2ط  ب اوسر النظرية والتفصيصية والع  ية –صعوبات التعلم  ب2009ب الزيات ب فتحي  .2
 للجامعات.

ةار  ببيروت  ب  صعوبة القراءة ' الديسلبسيا ': فصيصوا ووضع خطط عمل فرةية لع  واب 2009ب  بلطجي ب لمى بنداق .3
 العلم للم يين .

توزيع مبتخة ابن سينا للنفر وال ب ( أ زاء ب القاخرة3التعليم الع  ي لذوي صعوبات التعلم ) ب 2006بشامل ب محمد علي  .4
 والتصدير.

 ا  مواة الّتعلم اإللبترونية ومواقع الفخبة العنبخو ّية )اإلنترنت(... إلخ.4
 m3aq.net اإلعاقةالفخبةالسعوةيةلذوي – دريخا لزياةةاالنتخاخوالترشيز  .1
 اوساليخوالطرقالع  يةلصعوبا القراءة ب االعتخارا والمعايير ... .2

kenanaonline.com/users/mrmo7hassan/posts/188171 

)مثل: الخرامج التي  عتمد على الحاسب اآللي أو اوقراص المدمجة أو المعايير المونية أو اللوائح   مواة  علُّم ُأخر   3
 التنظيمية المنّية(.

 ة ( استرا يجيات التعليم الع  ي )ع   صعوبات القراء .1
nahelschool.forumarabia.com 
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