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 صعوبات التعلم النمائية
Developmental Learning Disabilities 

 
 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

 صعوبات التعلم النمائية 
 

 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه
 المتطلّب

 المصاحب

 

 المتطلّب

 السابق

 

المستوى 

 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات
الوحدات 

 المعتَمدة
 اسم المقّرر

رقم المقّرر 

 نظريّ  عمليّ  ورمزه

101خصص  313صعب   
 الخامس

311صعب  صعوبات التعلم النمائية 3 3 -  

LD 313 SPED 101  3 3 Developmental 
Learning Disabilities       

LD 311 

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

 بكالوريوس التربية الخاصة العربيةاللغة  داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
 

نمائية ت يتناول المقرر المفاهيم الخاصةةةة بصةةةعوبات التعلم النمائيةت و الالترا التربويةت  وأسةةةأابرا ت وأوةةةئالرا ت وخصةةةائص لو  صةةةعوبات التعلم ال
األسةةةةس اللةةةةيئولورية والتربوية لعت  صةةةةعوبات التعلم النمائية ب وةةةةئالرا واالكتشةةةةال والتعرل المأئر لل فال لو  صةةةةعوبات التعلم النمائية ت 

 المختلفة.
 

 ثالثاً: أهدال المقّرر
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 :ى أن علالطالب قا رًايتوقع بعد االنتراء من  راسة هذا المقرر أن يصأح 
 .م النمائيةت و الالترا التربويةمعنى صعوبات التعل يحد  .1
 وأوئالرا .صعوبات التعلم النمائية يعد  أسأاب  .2
 االكتشال والتعرل المأئر لل فال لو  صعوبات التعلم النمائية. مرارات يطأق .3
 التدريلية في عت  صعوبات التعلم النمائية. يلتخدممراراته .4

 رابعاً: مفر ات المقّرر الدراسيّ 

 الجانب النظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيرا المقرر ( •

تلللل 
 الموضوعات

 األسأوع
 المحّد  له

 قائمة الموضوعات

 األول 1
تعريف صةعوبات التعلم بصةفة عامةت وصةعوبات التعلم النمائية عند  فل ما قأل المدرسةة بصفة 

 خاصة .
 المؤورات الدالة على صعوبات التعلم النمائية . الثانى 2
 أهم الخصائص المميزة لذو  صعوبات التعلم منذ مرحلة الروضة . الثالث 3
 أسأاب صعوبات التعلم النمائية . الرابع 4
  رق التعرل على صعوبات التعلم النمائية والتعامل معرا . الخامس 5

 اللا س 6
 أوئال صعوبات التعلم النمائية :

الصعوبات الخاصة باالنتأاه : تعريف العجز في االنتأاهت تصنيفات العجز في االنتأاهت  .أ
 عجز االنتأاه وفرط الحركة.

 اللابع 
الصةعوبات الخاصةة بالتذكر : صةعوبات الذاكرةت قصةر مد  االنتأاهت الذاكرة اللةمعية  .ب

 الأصرية والحركيةت الذاكرة القائمة على المعنى والحفظ .
 االختأار الدوري األول الثامن 

 التاسع 
الصةةعوبات الخاصةةة باك راص : صةةعوبات التمييز الأصةةريت صةةعوبات التمييز اللةةمعيت  . 

حركيت صةةةةةةةةعوبات اك راص  -التمييز اللملةةةةةةةةيت صةةةةةةةةعوبات التمييز الحس صةةةةةةةةعوبات
 الحركي واللملي الحا ثة معاًت صعوبات النمذرة اك راكية.

الصعوبات الخاصة بالتفئير : صعوبات تشئيل المفرومت صعوبات حل المشئتت  .  العاور 
. 

 الحا ي عشر 
ه.  صةةةةةةعوبات اللغة الشةةةةةةفرية : صةةةةةةعوبات اللغة االسةةةةةةتقأاليةت صةةةةةةعوبات اللغة التعأيريةت 

 االستقأالية والتعأيرية والتئاملية المختلط . صعوبات اللغةصعوبات اللغة التئامليةت 

 الثاني عشر 7
 عت  صعوبات التعلم النمائية :

 التعلم النمائية .التطور التاريخي للأرامج والخدمات في مجال صعوبات   -أ
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 الجدول الزمنّي لتقييم الطلأة في المقّرر ختل الفصل الدراسيّ   خاملًا: •

 الدررة األسأوع المحد  له نوع التقييم التقييم
 ررة  إلىنلأة الدررة 

 التقييم النرائي
%20 20 األسأوع الثاني عشر بحث 1  
%20 20  وال الفصل المشاركة  اخل القاعة 2  
1اختأار تحريري  3 اللابعاألسأوع    10 10%  
2اختأار تحريري  4 %10 10 األسأوع الخامس عشر   
%40 40 األسأوع اللا س عشر اختأار نراية الفصل )النظرية( 5  

 : مصا ر التعلُّمسا ساً 

 ُتئتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّفت سنة النشرت عنوان الئتابت المحقِّق إن ُوردت الطأعةت مئان النشرت الناور( •
 الئتاب أو الئتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.ة  1

 ت صعوبات التعلم النمائية ت عمان ت  ار الفئر للنشر والتوزيع. 2014خصاونة ت محمد أحمد ت  .1
  ار عالم الثقافة للنشر والتوزيع . تالقاهرة  ت صعوبات التعلم النمائية في رياض األ فال ت  2012ت العجمي ت منصور منيف .2

 المرارةع األسةاسّية في تدريس المقّرر.ة  2
 ت صعوبات التعلم لد  األ فال ت القاهرة ت الدار المصرية للعلوم. 2014عأد القا ر ت محمد ت  .1
 ت أ فالنا وصعوبات التعلم النمائية ت عمان ت مئتأة الفتح للنشر والتوزيع. 2014الفارسي ت رتل ت  .2

 ة  الئتب والمرارع الموصى برا.3
 ار  تتررمة : عا ل عيد اهلل محمد ت عمان  تمفرومرا ت  أيعترا ت التعلم العتري  –صةةةةعوبات التعلم ت  2007ت انيال هتهان ) وآخرون (  .1

 الفئر .
  ار الروا . تالقاهرة  ت قصور المرارات قأل األكا يمية أل فال الروضة وصعوبات التعلم ت 2005ت محمد ت عا ل عأد اهلل  .2
  ار الفئر للطأاعة والنشر والتوزيع. تالقاهرة  تالتشخيص والعت   –صعوبات التعلم  ت 2003تسالم ت محمو  عوض اهلل )وآخرون(  .3
1. . 

 

 الثالث عشر 
مأا ئ التعلم العتري والخدمات التربوية وأوئالرا في المراحل العمرية المختلفة  -ب 

 لمواررة صعوبات التعلم النمائية.
 استراتيجيات تدريس األ فال لو  صعوبات التعلم قأل األكا يمية -  الرابع عشر 

 االختأار الدوري الثاني الخامس عشر  
 

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

