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 ثانياً: وصف المقّرر 
، كما يتناول  محكات تشخيص ، وأهمية التشخيص في مجال صعوبات التعلم يتناول مقرر تشخيص صعوبات التعلم المفاهيم الرئيسة فى التشخيص 

، وتدريب الدارسين على أهم األدوات  التشخيص للطالب ذوى صعوبات التعلموكيفية عملية ، وأودات التقييم والتشخيص ، صعوبات التعلم  
 .والوسائل التشخيصية للكشف عن صعوبات التعلم

 
 
 

  ثالثاً: أهداف المقّرر
 :أن قادر على الطالبيتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح 

 والقياس والتقييم والتقويم .المفاهيم األساسية في مجال التعرف والتشخيص  يقارن بين  .1
 يعدد أهمية عملية تشخيص ذوى صعوبات التعلم. .2
 .يستنبط كيفية التشخيص وأوداته من خالل محكات تشخيص ذوى صعوبات التعلم .3
 .يحكم على جودة عملية التشخيص وسالمة خطواتها .4
 .لم من خالل أدوات التشخيصيقارن بين ذوى صعوبات التعلم والفئات األخري كالمتأخرين دراسيا وذوى بطء التع .5
 .يطبق ويصحح بعض أدوات التشخيص وينقدها .6
 النمائية واألكاديمية. وسائل التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعلم يستخدم .7
 معلوماته ومهاراته على حاالت من ذوي صعوبات التعلم. يطبق .8
 للكشف عن صعوبات التعلم. نماذج من أدوات التقييم والتشخيص يستخدم .9

 قبل التطبيق وأثناءه، وخالل عملية تفسير الدرجات.التشخيص المبادئ واالعتبارات العامة في هذه عملية يشرح  .10

 
 
 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

 الجانب النظرّي:        •
 

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 األول 1
استرجاع للمفاهيم األساسية في التقييم والتشخيص في ميدان التربية الخاصة، أغراض  

 التقييم ومبادئه في تشخيص صعوبات التعلم . 

 الثانى 2
يم ووسائله، مراحل من التقييم ، أنماط التقيفي مجال صعوبات التعلم توقعات العاملين 

 .عملية التقييم
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 الثالث 3

 في سن ما قبل الدراسة.تشخيص صعوبات التعلم 

تقييم األطفال المعرضين لخطر صعوبات التعلم، الكشف المبكر : أهم االتجاهات السائدة 
 في التدخل المبكر لمواجهة صعوبات التعلم في السن المبكرة ، ودور األسرة في ذلك.

 الرابع 4
 محكات تشخيص صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية.  

 ألداء ذوي صعوبات التعلم. المؤشرات الفارقة

 المهارات االكلينيكية واالعتبارات العامة في عملية التقييم والتشخيص : الخامس 5

  مهارات التفسير .   ج _ مهارات معالجة المعلومات .. -ب     مهارات القياس . -أ

 السادس 6

 اعتبارات عامة في عملية التقييم والتشخيص :

 أثناء جلسة االختبار )عملية التطبيق(.  -ب  االختبار )عملية اإلعداد(.   قبل الجلسة   -أ

 بعد جلسة االختبار )النتائج والتفسير(. -ج

 السابع 7
التقييم  –تقييم األداء العقلي  –أساليب تقييم وتشخيص صعوبات التعلم : الفحص الطبي 

 التقييم السلوكي. –التقييم االجتماعي  –التربوي 

 اإلختبار الدوري األول الثامن 

 التاسع 8
المالحظة اإلكلينيكية  –نماذج ألدوات تقييم وتشخيص صعوبات التعلم : طريقة دراسة الحالة 

 اإلختبارات المقننة. –اإلختبارات المسحية السريعة  –

 القيمة التنبؤية ألدوات التحليل الكمي والكيفي في تشخيص صعوبات التعلم. العاشر 9

 الحادي عشر 10
أساليب تشخيص صعوبات التعلم في سن ما قبل المدرسة : التشخيص الفارق لصعوبات 
التعلم بين أطفال الروضة  ) الصعوبات قبل األكاديمية( ، وفي سن المدرسة بمراحلها 

 المختلفة.

 الثاني عشر 11
ووصف السلوك،  أساليب التقييم والتشخيص لصعوبات التعلم النمائية واألكاديمية : مالحظة

التقييم غير الرسمي، التشخيص القائم على تعدد التخصصات، كتابة التقرير التشخيصي، فريق 
 التشخيص .
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 ُوِجد (:    ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (الجانب العملّي ) إن  •

 الثالث عشر 12
اإلختبارات الرسمية  –بعض األدوات التشخيصية لصعوبات التعلم : اإلختبارات غير الرسمية 

تشخيص اإلدراك البصري  –الذاكرة تشخيص مهام  –تشخيص القدرة العقلية العامة  –المقننة 
 التقييم الشامل لصعوبات التعلم. –والتآزر الحركي 

 الرابع عشر 
تشخيص مهارات الوعي الفونولوجي ، تشخيص صعوبات القراءة ، تشخيص صعوبات الكتابة 

 ، تشخيص صعوبات الحساب.

 اإلختبار الدوري الثاني الخامس عشر  10

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 األول 1
 التدريب على بعض أدوات وتكنيكات التقييم وتشخيص صعوبات التعلم :

بطاريات االختبارات الفردية والجمعية     

 .اختبارات القدرة العقلية العامة )الذكاء(  الثانى 2

 االختبارات اإلدراكية الحركية. الثالث 3

 االختبارات اللغوية : مقياس إلينوي للقدرات السيكولغوية. الرابع 4

 بست للتعرف على الطلبة ذوي صعوبات التعلم. مايكلمقياس  الخامس 5

 مقياس مكارثي للقدرات المعرفية. السادس 6

 مقياس ديترويت لإلستعداد للتعلم. السابع 7

 إختبار التمييز القرائي . –تقييم صعوبات القراءة : اختبار القراءة المسحي  الثامن 

 تقييم صعوبات الكتابة والهجاء التاسع 8
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 خامساً: مصادر التعلُّم

ُوجد، الطبعة، مكان النشر، ُتكتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّف، سنة النشر، عنوان الكتاب، المحقِّق إن  •
 الناشر(

 ـ  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1
دار الكتاب ، القاهرة  ، أساليب تشخيص صعوبات التعلم وأهميتها في اختيار بروتوكوالت العالج ،2013، جاد الشعراوي ، عالء محمود .1

 الحديث.
 صعوبات التعلم : اإلجراءات واألدوات ، القاهرة ، دار الفكر العربي.، تشخيص  2010سليمان ، السيد عبد الحميد ،  .2

 ـ  المراجـع األسـاسيّة في تدريس المقّرر.2
 ، صعوبات التعلم : التشخيص والعالج ،  عمان ،  دار الصحوة. 2013عصام ، حسين ،  .1
 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. ،عمان  ، مدخل تشخيصي لصعوبات التعلم لدى األطفال: اختبارات ومقاييس ، 2011،  عواد ، أحمد أحمد  .2
دار  ،القاهرة  ،واألكاديمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةدليل المعلم لتشخيص صعوبات التعلم النمائية ،  2004، الزراد ، محمد فيصل .3

 النفائس .

 ـ  الكتب والمراجع الموصى بها.3
 ، دليل بطارية مقاييس التقدير التشخيصية لصعوبات التعلم ، القاهرة ، دار النشر للجامعات. 2009، فتحي مصطفى ، الزيات  .1
 التعلم النمائية ألطفال الروضة ، القاهرة ، دار الرشاد.، قائمة صعوبات  2006محمد ، عادل عبد اهلل ،  .2
إصكككدارات أكاديمية  ،ترجمة : زيد البتال ،  الرياض  ،دليل التعرف على الطالب الذين لديهم صكككعوبات التعلم ، 2004، كريسكككتين ،  كاسكككك  .3

 التربية الخاصة.

 اختبار القدرة العددية. العاشر 9

 مقاييس التقدير القيمة التنبويه لحكم وتقدير المعلمين . الحادي عشر 10

 المتابعةالمقابلة سجالت  الثاني عشر 11

 التقييم التشخيصي باستخدام المالحظة االكلينيكية .          الثالث عشر 12

 قوائم الخصائص السلوكية الرابع عشر 

 كتابة التقرير التشخيصي. الخامس عشر  10
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 ( : صعوبات التعلم  تاريخها، مفهومها، تشخيصها، عالجها، القاهرة : دار الفكر العربي. 2003سليمان ، السيد عبد الحميد ) .4
، قائمة الكشككككككككف المبكر عن صككككككككعوبات التعلم النمائية  لدى األطفال في مرحلة ما قبل المدرسككككككككة ، القاهرة ،  1998عواد ، أحمد أحمد ،  .5

 نشر والتوزيع.مؤسسسة حورس الدولية لل
 )تقييم الشخصية( . القاهرة: مطبعة فيكتور كيرلس. 2)تقييم القدرات( ، ج  1(: علم النفس األكلينيكي . ج1997مليكة ، لويس كامل ) .6
 .القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية، 4: التقويم النفسي . ط(1997)آمال ؛صادق ،سيد ؛عثمان ، فؤاد أبو حطب،   .7
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