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ى إجراءات يتناول المقرر مفهوم دراسةةةة الةالة ا والت ور التاريلي لها ا و أام ا سةةةم العلمية التي لقوم عليها دراسةةةة الةالة ا ويتدرع ال ال  عل
البيانات والمعلومات ومصةةةةةةادراا ويميد بية دراسةةةةةةة الةالة  اداا ودراسةةةةةةة الةالة  منهط للبة  ا و يفهم   وات دراسةةةةةةة الةالة وأسةةةةةةالي  جم  

ط ومراحل دراسةةةةةةة الةالة ول بيقها على عينات مة ووا صةةةةةةعوبات التعلم ا ويقوم ال ال  بعتابة لقرير عة حاالت فعلية لعرس عليه ثم يف ةةةةةةر نتا 
 بها.الةاالت وأام الجوان  المتعلقة 

 ثالثاً: أاداف المقّرر
 :أن يتوق  بعد االنتهاء مة دراسة اذا المقرر أن يصبح ال ال  قادرًاعلى

 مفهوم دراسة الةالة وأادافها وأاميتها في ميدان التربية اللاصة. يةدد .1
 مصادر ا تشاف المشعلة لدا ووا صعوبات التعلم. يعدد .2
 أدوات ووسا ل دراسة الةالة مة ووا صعوبات التعلم. ي بق .3
   وات دراسة الةالة علي حاالت مة ووا صعوبات التعلم. ي بق .4

 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

 الجان  النظرّا:       ) الموضوعات التي يغ يها المقرر ( •

ل ل ل 
 الموضوعات

 ا سبوع

 المةّدد له
 قا مة الموضوعات

 مفهوم دراسة الةالة ا أادافها وأاميتها في ميدان التربية اللاصة. ا ول 1

 مصادر ا تشاف حالة صعوبات التعلم : الثاني 2

 ج. المعلمون.                                                 ع. ا سرا.             ه.          أ. ال ال  نف        الثال  

 اة. سياق المواقف الةيالية.                  د. المرشد ال البي.        الراب  

 أدوات ووسا ل دراسة الةالة : اللامم 

 أ. المقابلة.                                  ع. المالحظة.         ال ادس 3

 د.  اال تبارات التةصيلية.      ج. اال تبارات النف ية.                       ال اب  

   اة.التقارير .و. سجالت المتابعة .        الثامة 
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 الجان  العملّي ) إن ُوِجد (:    ) الموضوعات التي يغ يها المقرر ( •

 اإل تبار الدورا ا ول التاس  

   وات دراسة الةالة : العاشر 5

 ع. اإلحالة.      أ. وصف المشعلة.                              الةادا عشر 

 ج. جوار المشعلة.                          د. التشليص.         الثاني عشر 

 الثال  عشر 
اةةةةةةةةةةةة. التد ل العالجي : ) العالج ال بي ا التد ل التربوا ا اإلرشاد النف ي للةالة  

 ح. متابعة الةالة.            . اإلنهاء.                  و          ولألسرا(. 

 دراسة الةالة ول بيق الل ة التربوية الفردية لذوا صعوبات التعلم.          الراب  عشر 

 اإل تبار الدورا الثاني اللامم عشر 6

 الموضوعات
ا سبوع 
 المةّدد له

 قا مة الموضوعات

 مد ل لعريفي ا ول 1

 بيانات استمارا دراسة الةالة.التعرف على  الثاني 2

 : جم  البيانات مة الوالديةصعوبات لعلمالتدري  على ا تشاف حالة  الثال  

 : جم  البيانات مة المعلمية صعوبات لعلم التدري  على ا تشاف حالة  الراب  

 : جم  البيانات مة المرشد ال البي صعوبات لعلم التدري  على ا تشاف حالة  اللامم 

 ال ادس 3
التدري  على ل بيق أدوات دراسةةةةةة الةالة لجم  البيانات عة الةالة ا و يفية لف ةةةةةير نتا جها : 

 . إجراء المالحظة.1
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 الجدول الدمنّي لتقييم ال لبة في المقّرر  الل الفصل الدراسيّ    ام ًا: •

درجة  ن بة الدرجة إلى الدرجة ا سبوع المةدد له نوع التقييم التقييم
 التقييم النها ي

الثاني عشرا سبوع  لدريبات ول بيقات 1  20 20%  
%20 20 طوال الفصل المشار ة دا ل القاعة 2  
1ا تبار لةريرا  3 %10 10 ا سبوع التاس    
2ا تبار لةريرا  4 عشر اللامما سبوع    10 10%  
%40 40 ا سبوع ال ادس عشر ا تبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 : مصادر التعلُّمسادساً 

 ال اب  
التدري  على ل بيق أدوات دراسةةةةةة الةالة لجم  البيانات عة الةالة ا و يفية لف ةةةةةير نتا جها : 

 المقابلة.. إجراء 2

 الثامة 
التدري  على ل بيق أدوات دراسةةةةة الةالة لجم  البيانات عة الةالة ا و يفية لف ةةةةير نتا جها :  

. إجراء إ تبار و اء3  

 التاس  
التدري  على ل بيق أدوات دراسةةةةة الةالة لجم  البيانات عة الةالة ا و يفية لف ةةةةير نتا جها : 

 . ل بيق مقاييم نف ية وسلو ية4

 التدري  على   وات دراسة الةالة. العاشر 4

 التدري  على لعوية ملف دراسة الةالة  . الةادا عشر 5

 الثاني عشر 6
 ل بيق منهط دراسةةةةةةةةةةة الةالة على حاالت فعلية مة  الل ايارا المدارس وا تيار حالة مة ووا 

 ولشليصها و تابة لقرير نها ي عة الةالة. صعوبات التعلم

 الثال  عشر 
 ل بيق منهط دراسةةةةةةةةةةة الةالة على حاالت فعلية مة  الل ايارا المدارس وا تيار حالة مة ووا 

 ولشليصها و تابة لقرير نها ي عة الةالة. صعوبات التعلم

 الراب  عشر 
 ل بيق منهط دراسةةةةةةةةةةة الةالة على حاالت فعلية مة  الل ايارا المدارس وا تيار حالة مة ووا 

 ولشليصها و تابة لقرير نها ي عة الةالة.  صعوبات التعلم

 لقييم أعمال ال الع اللامم عشر 

http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8


 

5 

 المؤلِّفا سنة النشرا عنوان العتاعا المةقِّق إن ُوجدا ال بعةا معان النشرا الناشر(ُلعت  َوْفق ما يلي: )اسم  •
 ة  العتاع أو العت  المقّررا  ) ال لديد عة اثنية (.1

ا  ا دراسة الةالة في التربية اللاصة والبرنامط العالجي التربوا لل لبة ووا صعوبات التعلم ا القاارا 2013الل ي  ا عا ف عبد اهلل ا .1
 عالم العت  الةدي .

 
 ة  المراجة  ا سةاسّية في لدريم المقّرر.2

 دار الداراء. االرياس  ا دراسة الةالة لذوا االحتياجات اللاصة ا 2012امص فى ا والء ربي   .1
 دار صفاء لل باعة والنشر والتواي . اعمان  اصعوبات التعلم و يفية التعامل معهاا2008ا  عبيد ا ماجدا بهاء الدية ال يد  .2

 
 ة  العت  والمراج  الموصى بها.3

 عالم العت  الةدي .ا ا عمان صعوبات التعلم لذوا االحتياجات اللاصةا2006اب اينةا نور  .1
دار الثقافة للنشةةر  ا ا القاارا صةةعوبات التعلم )المفهوما التشةةليصا ا سةةباعا أسةةالي  التدريم واسةةتراليجيات العالج(ا2007االعداا  سةةعيد ح ةةني  .2

 والتواي .
 المعت  العلمي للعمبيولر والنشر والتواي . االقاارا   ا صعوبات التعلم لدى ا طفالمد ل لشليصي لا 1998ا عواد ا أحمد أحمد  .3
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