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 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 ثانياً: وصف المقّرر 
 

التعلم وأهدافه وأهميته. تحديد صععععوبات التعلم النما ية وادياييمية وادسعععبا   يتناول المقرر التعريف بماهية التعليم والتدريب العالجي لصععععوبات
عوبات المؤيية لكل منها، والبرامج التربوية والعالجية لكل صعععوبة مه هذا الصعععوبات . التدريب العملي علا ممارسععة مهارات التعليم العالجي لصعع

 ج التعليم الفريي والجمعي لمواجهة هذا الصعوبات .التعلم النما ية وادياييمية بما في ذلك ممارسة برام
 

 ثالثاً: أهداف المقّرر
 :علااً الطالب قاير يتوقع بعد االنتهاء مه يراسة هذا المقرر أن يصبح 

 .ماهية التعليم والتدريب العالجي لصعوبات التعلم يحدي .1
 .التعليم والتدريب العالجي لصعوبات التعلميعديأهمية وأهداف  .2
 صعوبات التعلم النما ية وادياييمية وادسبا  المؤيية لكل منها، والبرامج التربوية والعالجية لكل صعوبة مه هذا الصعوبات. يحدي .3
مهارات التعليم العالجي لصععععععععععععوبات التعلم النما ية وادياييمية بما في ذلك ممارسعععععععععععة برامج التعليم الفريي والجمعي لمواجهة هذا يطبق  .4

 الصعوبات.
 

اً: مفريات المقّرر الدراسيّ رابع  
 الجانب النظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (

تسلسل 
 الموضوعات

 ادسبوع

 المحّدي له
 قا مة الموضوعات

 ادول  1
 .م العالجي : رؤية تاريخيةمفهوم التعلي

 أهداف التعليم العالجي ، معاييرا، أسسه ومباي ه.

 .والعالجية : فلسفتها وطرا قها المختلفةالبرامج التربوية  الثاني 2

 أشكال تنظيمات عالج صعوبات التعلم، غرف المصاير وعالج صعوبات التعلم. الثالث 3

 البرامج التربوية لعالج صعوبات التعلم. الرابع 4

 برامج التعليم الفريي والرعاية الفريية. .أ
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 الموضوعات التي يغطيها المقرر ( الجانب العملّي ) إن ُوِجد (:    ) •

 برامج التعليم الجماعي .  الخامس 

 االرتقا ي . برامج التعليم .ج السايس 

 البرامج التعويضية . .ي السابع 

 االختبار الدوري ادول الثامه 

 التاسع 5
 برامج عالج عوامل صعوبات التعلم النما ية :

 ، واالنتباا السمعي.عالج عوامل صعوبات االنتباا : مضاهاة ادشكال وادلوان وادطوال  .أ

 العاشر 
الضعععععععععععطرابات االنتباا وفرت الحرية ) تدريب ا باء التعديل المعرفي، التدخل العالجي 

 لمساعدة أبنا هم (.

 الحايي عشر 
.عالج صعوبات اإليراك : أنشطة تدعيم النمو اإليرايي .   

أنشطة تدعيم  : اإليراك، الذايرة السمعية،الذايرة البصرية، أنشطة تدعيم النمو اإليرايي 
 الحريي .

 تكويه المفاهيم وصعوبات حل المشكالت .عالج صعوبات ج.  الثاني عشر 

 عالج صعوبات التذير : إستراتيجية التوجه )التهيؤ(، .ي الثالث عشر 

 التجهيز والمعالجة. ه.   استراتيجية الرابع عشر 

 اخلامس عشر 
 اإلختبار الدوري الثاني

 مناقشة أعمال الطال  ومراجعة الموضوعات

 الموضوعات
ادسبوع 
 المحّدي له

 قا مة الموضوعات

 عالج صعوبات التعلم ادياييمية  لتدريب علا إعداي وتطبيق برامجمدخل تعريفي ل ادول 1
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 الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ   خامساً : •

 الثاني 2
 برامج عالج صعوبات تعلم القراءة :تدريبات علا 

 (1) برامج القراءة العالجية 

 (2برامجالقراءةالعالجية ) الثالث 

 الرابع 
 تدريباتعلىبرامجعالجصعوباتتعلمالقراءة :

 (1برامجعالجضعفالفهمالقرا ي )

 (2برامجعالجضعفالفهمالقرا ي ) الخامس 

 السايس 3
 برامج عالج صعوبات تعلم الكتابة : تدريبات علا 

 (1)برامج عالج صعوبات الكتابة اليدوية 

 (2صعوبات الكتابة اليدوية )برامج عالج  السابع 

 برامجعالجصعوباتتعلمالكتابة :ىتدريباتعل الثامه 

 (1برامج عالج صعوبات التهجي ) التاسع 

 (2برامج عالج صعوبات التهجي ) العاشر 

 الحايي عشر 
 تدريبات علا برامج عالج صعوبات تعلم الكتابة : 

 .(1) برامج عالج صعوبات التعبير الكتابي

 (.2برامج عالج صعوبات التعبير الكتابي ) الثاني عشر 

 ج صعوبات تعلم الحسا  والرياضيات.برامج عالتدريبات علا  الثالث عشر 4

 تدريبات علا برامج تنمية االستعداي الرياضي  ، البرامج العفوية. الرابع عشر 

 فعالة لعالج صعوبات التعلم . الستراتيجيةالتخطيط   عشر الخامس 5
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إلانسبة الدرجة  الدرجة ادسبوع المحدي له نوع التقييم التقييم  
 يرجة التقييم النها ي

%20 20 ادسبوع الثاني عشر تدريبات وتطبيقات 1  
%20 20 طوال الفصل المشارية ياخل القاعة 2  
1تحريري اختبار  3 الثامهادسبوع    10 10%  
2اختبار تحريري  4 عشر الخامسادسبوع    10 10%  
%40 40 ادسبوع السايس عشر اختبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 : مصاير التعلُّمايسً سا

 الناشر(ُتكتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّف، سنة النشر، عنوان الكتا ، المحقِّق إن ُوجد، الطبعة، مكان النشر،  •
 ع  الكتا  أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عه اثنيه (.1

 ، صعوبات التعلم وييفية عالجها ، القاهرة ، يار القيروان للنشر والتوزيع. 2013أبو اليزيد ، مصطفا ،  .1
يار عالم الثقافة للنشر  ،عمان  ، أنشطة تطبيقية وطرق عملية لمعالجة صعوبات التعلم –صعوبات التعلم  ، 2009،  بني هاني ، وليد عبد  .2

 والتوزيع.
 

 ع  المراجعع ادسعاسّية في تدريس المقّرر.2
 ، صعوبات التعلم النما ية ومقترحات عالجية ، عمان ، يار صفاء للنشر والتوزيع. 2013العريشي ، جبريل به حسه ،  .1
 يار الرشاي للنشر والتوزيع. ، القاهرة ،  التعليم العالجي لذوي صعوبات التعلم ،  2008، محمد ، عايل عبد اهلل  .2
 يار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع. ،عمان  ، صعوبات التعلم وييفية التعامل معها، 2008،  عبيد ،ماجدة بهاء الديه السيد .3
 ، التدريس العالجي لصعوبات التعلم والتأخر الدراسي ، القاهرة ، يار الكتا  الحديث. 2005الباسط متولي ، خضر ، عبد  .4

 ع  الكتب والمراجع الموصا بها.3
 الكمبيوتر.، ألعا  عالج صعوبات التعلم وبعض المفاهيم ادخرى ، القاهرة ، ماهي للنشر والتوزيع وخدمات  2013غزال ، عبد الفتاح علا ،  .1
 يار النشر للجامعات. ،، القاهرة  2ت  ، ادسس النظرية والتشخيصية والعالجية –صعوبات التعلم  ،2009، الزيات ، فتحي  .2
 يار العلم للمالييه . ،بيروت  ،  الديسلكسيا ':تشخيصها ووضع خطط عمل فريية لعالجهاصعوبة القراءة ' ، 2009،  بلطجي ، لما بنداق .3
 مكتبة ابه سينا للنشر والتوزيع والتصدير. ، ( أجزاء ، القاهرة3التعليم العالجي لذوي صعوبات التعلم ) ، 2006،يامل ، محمد علي  .4
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