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 اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة

ADHD 

 
 البيانات الأكاديمية

 الكلية : التربية القسم : التربية الخاصة

ssheikh@taibahu.edu.sa :  الاكاديميالبريد مساعداستاذ    الدرجة العلمية : 

 البيانات الشخصية

Dr. Solaiman Ragab 
Sayedahmad ElSheikh 

الإنجليزي الاسم :  
حمد أسليمان رجب سيدد. 

 محمد الشيخ
العربي الاسم :  

drsolaiman@fedu.bu.edu.eg  :  الجوال : 00966562721951  الإلكترونيالبريد 

 رابط الموقع االلكتروني جامعة طيبة رابط الموقع االلكتروني جامعة بنــهـا

 
 تشتت االنتباه وفرط الحركةاضطراب 

 
 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه

 المتطلّب

 المصاحب

 

 المتطلّب

 السابق

 

المستوى 

 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات

الوحدات 

 المعتَمدة
 اسم المقّرر

رقم المقّرر 

 ورمزه
 نظريّ  عمليّ 

 الثالث - -

- 2 2 

اضطراب تشتت االنتباه 
 وفرط الحركة

 307خصص 

- 2 2 ADHD  

 الدراسيّ  البرنامج الذي يُقّدم ضمنه المقّرر المقّررلغة تدريس  مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
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يحيطوا ، وأن  فرط الحركة وقصور االنتباه : تعريفه، مسبباتهاضطراب تشتت االنتباه و تعميق وتوسيع خبرات الطالب حول  مفهوم يسعى المقرر إلى   
 إكساب الطالب مهارات متقدمة حول  خصائص ذوي، و إبراز أهمية التعرف واالكتشاف المبكر إعاقة تنعكس على الفرد وسلوكياته ، و بداللته ك

فال، فرط الحركة ، ومشكالتهم، واحتياجاتهم، ويوظفوا معارفهم ومهاراتهم في حل مشكالت وإشباع احتياجات هؤالء األطو  اضطراب تشتت االنتباه
فرط الحركة ، ودور الرعاية تشتت االنتباه و اإلرتقاء بمهارات الطالب لفهم  التوقعات المستقبلية و مآل اضطراب ، و  ودور األسرة والمدرسة في ذلك

 التربوية في ذلك.
 ثانياً: أهداف المقرر:

 :يتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن
 .األنماط الفرعية لإلضطراب، ويميز بين  وفرط الحركةوم اضطراب تشتت االنتباه يحدد مفه .1
 السببة الضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة.يعرف العوامل  .2
 .لذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركةالتمييز بين السمات والخصائص السلوكية   .3
 واحتياجات ذوي اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة. يحدد مشكالت  .4
 .المبكر وتشخيص اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركةيطبق أساليب الكشف  .5
 يحدد التوقعات المستقبلية لمسار ومآل اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة. .6
 .التدخل العالجي إلضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة يقارن بين أساليب  .7
 .أشكال الرعاية التربوية والتدريس العالجي الضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركةح يشر  .8
 .يعرف دور األسرة في التعامل مع ذوي اضطراب قصور االنتباه وفرط الحركة وأساليب رعايتهم .9
 
 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

 ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (الجانب النظرّي:        •

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 االول 1
 االنتشطططار، معدل به، المرتبطة المفاهيم تطور ، الحركة فرطتشطططتت االنتباه و  اضططططراب مفهوم

 للتربية بالنسطططططططططططبة وداللته االجتماعية، وعالقاته الفرد سطططططططططططلوكيات على االضططططططططططططراب انعكاس
 .والتعليم

 الثاني 2
 األنماط الفرعية إلضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة : 

 .                              نمط فرط الحركة واالندفاعية.نمط تشتت االنتباه .أ
 نمط تشتت االنتباه وفرط الحركة المختلط. .ب
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 الثالث 3

 :الحركة فرطو االنتباه  تشتت  اضطراب ذوي خصائص

 .المعرفية الخصائص.  ب            .               الجسمية الخصائص.  أ

 .االجتماعية الخصائص.  د.                          االنفعالية الخصائص.  جط

 .والرياضية والعملية األكاديمية الخصائص.  هط

 الرابع 4

 :االنتباه وقصور الحركة فرط اضطراب حدوث في السببية العوامل

 .الكيميائية العصبية، الوراثية،: البيولوجية العوامل .أ

 .البيئية العوامل .ب

 .االجتماعية العوامل. جط

 الخامس 5
 واألسرية،  ، والمدرسية الشخصية،: الحركة فرطو االنتباه  تشتت  اضطراب ذوي مشكالت

 .والمجتمعية

 السادس 6
 ، واالجتماعية  ، النفسية الحاجات: الحركة فرطو  االنتباه تشتت  اضطراب ذوي احتياجات

 .والتربوية

 االختبار الدوري األول السابع 7

 الثامن 8

 تشخيص اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة : 

 المحكات التشخيصية إلضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة. -
 أساليب تشخيص اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة. -
 التشخيص الفارق. -
 الضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة.اإلضطرابات المصاحبة  -

 التاسع 9
 التعرف واالكتشاف والتدخل المبكر:

 التعرف المبكر والمؤشرات المبدئية. .أ
 التدخل والرعاية المبكرين. .ب

 تطور تشتت االنتباه وفرط الحركة في مراحل العمر المختلفة. العاشر 10

 فرط الحركة:و االنتباه  اضطراب تشتتالتوقعات المستقبلية ومآل  الحادي عشر 11
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 خامسًا:  الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ  •

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
 نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم 

 النهائي
الثاني عشراألسبوع  بحث تطبيقي 1  20 20%  
%10 10 طوال الفصل تمارين وواجبات 2  
%10 10 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 3  
1اختبار تحريري  4 01 األسبوع السابع   01%  
2اختبار تحريري  5 01 األسبوع الخامس عشر   01%  
%40 40 األسبوع السادس عشر اختبار نهاية الفصل )النظرية( 6  

 التعلُّم: مصادر سادًسا

 ُتكتب َوْفق ما يلي:)اسم المؤلِّف، سنة النشر، عنوان الكتاب، المحقِّق إن ُوجد، الطبعة، مكان النشر، الناشر( •
 ط  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1

 الشروق.، متالزمة النشاط الزائد /اإلندفاعية وتشتت االنتباه ، عمان ، دار 2011شاهين ، عوني معين ،  .1
 ، الدليل الشامل في التعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه ، القاهرة ، دار أمجد للنشر والتوزبع. 2014هيد اهلل ، داود ،  .2

 الدالئل والمؤشرات االيجابية التي تنبئ بنتائج جيدة لهؤالء األطفال. .أ
  لدالئل والمؤشرات السلبية التي تنبئ بنتائج مستقبلية سيئة لهؤالء األطفال.ا .ب

 الثاني عشر 12
 :الحركة فرطو االنتباه  اضطراب تشتت ذوي رعاية

 .الحركة االنتباه وفرط تشتت  اضطراب من للحد العالج الطبي ، والغذائي ، والرياضي .أ

 الثالث عشر 13
 وفرط االنتباه تشططططططتت  اضطططططططراب لذوي العالجي التدريسالتدخل التربوي : التدريب و ب . 

 . الحركة

 الرابع عشر 14
 العالج السلوكي والمعرفي السلوكي للحد من تشتت االنتباه وفرط الحركة. ج. 

 .الحركة فرطو االنتباه  تشتت  اضطراب ذوي رعاية في األسرة دور د.  

 اإلختبار الدوري الثاني الخامس عشر 15
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 ط  المراجطع األسطاسّية في تدريس المقّرر.2

 وتشتت االنتباه ، عمان ، دار المعرفة الجامعية. ، استراتيجيات التعلم وعالج أطفال ذوي النشاط الزائد 2014الجرواني ، هالة إبراهيم ،  .1
 النشاط الزائد وتشتت االنتباه لدى األطفال ، القاهرة ، عالم الكتب. ،  2013سليمان ، سناء محمد ،  .2

 ط  الكتب والمراجع الموصى بها.3
الروضة المضطربين بتشتت اإلنتباه وفرط الحركة ، فاعلية برنامج سلوكي في تعديل سنوات أطفال  2011يوسف ، ليلى ؛ الموسومي ، كريم ،  .1

 ، القاهرة ، المكتب الجامعي الحديث.
دليل  –، من صعوبات التعلم اضطراب الحركة وتشتت االنتباه : الذكاء والعمليات العقلية وكيفية تنميتها  2012صندقلي ، هناء إبراهيم ،  .2

 لألهل واألساتذة ، القاهرة ، دار النهضة العربية.
 ، كيف تقاوم النشاط المفرط بالتروي وكيف تقاوم تشتت االنتباه بالتركيز )مترجم( ، القاهرة ، دار العوام.  2009لين نادو ، كات .3

 ط  مواد الّتعلم اإللكترونية ومواقع الشبكة العنكبوتّية )اإلنترنت(... إلخ.4
 /ar.wikipedia.org/wiki  ... الموسوعة ويكيبيديا، - النشاط فرط مع االنتباه نقص ضطرابا .1
 ADHD االنتباه وتشتت الحركة فرط إضطراب<<  الخليج أطفال .2
3. 12www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=... 
 (افتا) السعودية االنتباه وتشتت الحركة فرط اضطراب دعم جمعية .4
5. www.gcf.org.sa/ar/Sponsors/Pages/AFTA-.aspx 

 )مثل: البرامج التي تعتمد على الحاسب اآللي أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو اللوائح التنظيمية الفنّية(. ط  مواد تعلُّم ُأخرى5
 فرط الحركةدعم اضطراب  .1

adhd.org.sa/ar/ 
 .وتشتت االنتباه وأهاليهم فرط الحركة رفع مستوى الحياة للمصابين باضطراب -افتا  جمعية

 ... االنتباه وتشتت الحركة فرط اضطراب لدعم البحرينية الجمعية .2
3. www.adhdbh.com/details.php?artid=4 
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 بطاقة وصف مقّرر دراسيّ 
 اإلعاقات الجسمية والصحية

 

 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه
 المتطلّب

 المصاحب

 

 المتطلّب

 السابق

 

المستوى 

 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات

الوحدات 

 المعتَمدة
 اسم المقّرر

رقم المقّرر 

 ورمزه
 نظريّ  عمليّ 

- - 

 الثالث

 401خصص  اإلعاقات الجسمية والصحية 2 2 -

- - - 2 2 
Physical and Health 

Disabilities 
SPED 

401 

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

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
،  يهدف المقرر إلى إعطاء الطالب خلفية عامة عن اإلعاقات البدنية الناتجة عن إصطططابات الجهاز العصطططبي المركزي والهيكل العظمي أو العضطططالت

وكذلك األمراض واالصططططططابات الصططططططحية المزمنة ، وكيفية الكشططططططف المبكر والتدخل العالجي ، واألبعاد النفسططططططية واالجتماعية لإلعاقات الجسططططططمية 
 صحية ، وأساليب وطرق تعليم ذوي اإلعاقات البدنية والصحية. وال

 

 ثالثاً: أهداف المقّرر 
 يتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن :

 يعرف المفاهيم األساسية الخاصة باإلعاقات البدنية والصحية  ، ويفرق بينها. .1
 لجهاز العصبي المركزي. يعدد اإلعاقات الناتجة عن إصابات ا .2
 يشرح اإلعاقات الناتجة عن إصابة الهيكل العظمي. ي .3
 يتعرف على اإلعاقات الناتجة عن إصابة العضالت.  .4
 .يستنبط اإلعاقات الناتجة عن األمراض الصحية المزمنة. .5
 يعرف مصادر الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقات الجسمية الشديدة.  .6
 يحلل األبعاد النفسية واالجتماعية لإلعاقات الجسمية والصحية.  .7
 أساليب التدخل العالجي لذوي اإلعاقات الجسمية والصحية.يشرح  .8

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 
 

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


 

7 

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 المرتبطة باإلعاقات الجسمية والصحية.مدخل حول المفاهيم الفسيولوجية والعضوية  األول 1

 اإلعاقات الجسمية والصحية : مفهومها وتصنيفها.  الثاني 2

 الثالث 3

 إصابات الجهاز العصبي المركزي واإلعاقات الناتجة عنها : 

 ( الصرع2)               الشلل الدماغي.              (1)
 ( استسقاء الدماغ.4)                (إصابات الحبل الشوكي.      3)

 الرابع 4
 إصابات الجهاز العصبي المركزي واإلعاقات الناتجة عنها :  تابع : 

 ( شلل األطفال.6)                  (  العمود الفقري المفتوح.    5)   

 الخامس 5
 اإلعاقات الناتجة عن إصابة الهيكل العظمي : 

 ( الحدب.2)                         الجنف.                (1)
 ( متالزمة مارفان.4)                   ( البزخ                        3)

 السادس 6

 اإلعاقات الناتجة عن إصابة الهيكل العظمي :  تابع : 

 ( حاالت البتر.6) .          ( حاالت التقوس المفصلي الوالدي5)

 (   التهاب المفاصل.8)               ( هشاشة العظام.                 7)

 ( الخلع الوركي الوالدي.9)

 االختبار الدوري األول السابع 7

 الثامن 8

 اإلعاقات الناتجة عن إصابةالعضالت :

 ( الحثل العضلي.2)                 ضمور العضالت الشوكي.    (1)
 ( التهاب العضالت.4)                ( الوهن العضلي.               3)

 ( التهاب الليف العضلي.5)   
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 الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ   خامساً: •

درجة  نسبة الدرجة إلى الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
 التقييم النهائي

%20 20 األسبوع الحادي عشر بحث 1  
داخل القاعةالمشاركة  2 %20 20 طوال الفصل   
1اختبار تحريري  3 %10 10 األسبوع السابع   
2اختبار تحريري  4 عشر الخامساألسبوع    10 10%  
%40 40 األسبوع السادس عشر اختبار نهاية الفصل )النظرية( 5  

 : مصادر التعلُّمسادساً 
 

 التاسع 9
 اإلصابات واألمراض الصحية المزمنة :

 ( أمراض القلب.2)                مرض السكري.              ( 1)    
 ( أنيميا الخلية المنجلية.4)                ( الهيموفيليا.                    3)

 العاشر 10

 تابع : اإلصابات واألمراض الصحية المزمنة :

 ( الشفة األرنبية وشق الحلق.6)                      ( الفشل الكلوي المزمن.5)

 ( الربو الُشعبي.8)                      ( القرحة المعدية.         7)

 الكشف عن اإلعاقات الجسمية والصحية  الحادي عشر 11

 أساليب التدخل العالجي لذوي اإلعاقات الجسمية والصحية. الثاني عشر 12

 الثالث عشر 13
 استخدام المصادر المختلفة لرعاية ذوي االعاقات الجسمية والصحية .

 ذوي اإلعاقات الجسمية والصحية.وأساليب تعليم  خصائص البيئة التربوية 

 الجسمية والصحية.األبعاد النفسية واالجتماعية لإلعاقات  الرابع عشر 14

 االختبار الدوري الثاني الخامس عشر 15
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 ط  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1
 مكتبة الزهراء للنشر والتوزيع. ،الرياض  ، اإلعاقات البدنية والصحية ، 2010، الببالوي ، إيهاب عبد العزيز  .1
 دار الشروق للنشر والتوزيع. ،، عمان 2ط ، مقدمة في اإلعاقات البدنية والصحية ، 2010، محمد جمال، الخطيب  .2

 

 ط  المراجطع األسطاسّية في تدريس المقّرر.2
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