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 LD 414/  صعوبات التعلم في المراهقة والرشد. 1

Learning Disabilities in Adolescence and Adulthood -  LD 414 

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2

 البكالوريوسالذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 3

 )في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بهذه البرامج(

 

 . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: 4

 

 المستوى السابع. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 5

 

 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:6

 

 ال يوجدهذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 7

 

 مبنى كلية التربية. موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:9

 

 أ.قاعات المحاضرات التقليدية النسبة؟

 

 النسبة؟     (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )ب.تعليم 

 

 اإللكتروني       النسبة؟ ج.التعلم
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 د.المراسالت          النسبة؟  

 

 ه.أخرى  النسبة؟

 

 تعليقات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ب( األهداف

 

 الرئيس؟. هدف المقرر 1

 بناء على إنهاء المقّررات بنجاح يجب أن يكون الطّالب قادراً على أن:
 صعوبات التعلم في الصغر علي حياة الفرد في المراهقة والرشد. علىيحدد النتائج المترتبة  .1
 يتعرف على خصائص مرحلة المراهقة والنمو النفسي واالنفعالي  .2
 وبين آثار الصعوبة المتراكمة المراهقة مرحلةيميز بين خصائص نمو  .3
 يتعرف على خصائص مرحلة الرشد ونمط صعوبات التعلم بها .4
 صعوبات التعلم البالغين. ذوييبين خصائص  .5
 صعوبات التعلم البالغين ذوييواجهها  التييستنتج المشكالت  .6
 تواجه البالغين  التييحدد الصعوبات القرائية والكتابية والحسابية  .7
 يحدد الصعوبات االنفعالية واالجتماعية التي تواجه المراهقين والراشدين .8
 يستكشف طريقة تفكير المراهقين والراشدين  .9

 تواجه البالغين التييبنى أنشطة لعالج الصعوبات القرائية والكتابية والحسابية  .10
 استكمال التعليم وااللتحاق بالعمل والحياة األسرية الفعالة. علىيحلل البرامج والخدمات التي تساعد ذوي صعوبات التعلم البالغين  .11
 عايتهميقيم صعوبات التعلم لدي البالغين ، وأثر التدخالت التربوية لر  .12

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت،  الدراسي. المقرروتحسين بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير  اذكر-2

 كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   في المحتوىوالتغييرات 

 

 صعوبات التعلم من الطفولة وحتى المراهقة والرشد. عمل خريطة ذهنية لنمو وتطور ذوى

 مستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل(. المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: ج( توصيف المقرر الدراسي 

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


 

3 

 وصوال الىمرحلة المراهقة نشأة صعوبات التعلم وظهورها لدى الفرد ثم استمرارها الى يتناول المقرر توصيف عام للمقرر: 

صعوبات التعلم ونوع الصعوبة لديهم وكيفية توافقهم معها وطريقة تغلبهم عليها  ذوي، ودراسة تطور خصائص مرحلة الرشد

 واستراتيجيات تعليمهم وارشادهم.

 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1
ساعات  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 التدريس 
 2 1 النتائج المترتبة علي صعوبات التعلم علي امتداد حياة الفرد

 2 1 الخصائص المعرفية واالنفعالية واالجتماعية والسلوكية المميزة لذوي صعوبات التعلم في المراهقة والرشد
المهارات االجتماعية  علىخالل التدريب  البالغين منصعوبات التعلم  لذويالبرامج والخدمات االنتقالية 

 وتوكيد الذات.
1 2 

 2 1 تنمية العمليات المعرفية التنفيذية والتربية التحويلية
 اإلرشاد التربوي الستكمال الدراسة في المرحلة الثانوية 

الجامعية. لاللتحاق بالمرحلةبرمجة األهداف الخاصة باإلعداد   1 
2 

 إرشادات الختيار الكلية.
الكلية. علي النجاح في المؤشرات الدالة   

1 2 

 التدريب المهني وإعادة التأهيل.
برمجة األهداف الخاصة بالتدريب المهني   

1 2 

 الشراكة بين المدرسة ومؤسسات وبيئات العمل.
 المواءمات داخل بيئة العمل.

1 2 

 2 1 كيف يحقق الموظفون ذوو صعوبات التعلم النجاح في بيئة العمل.
 2 1 ةالعائليفي الحياة  للوالدية والمشاركةواإلعداد  المستقلة،برامج تنمية مهارات الحياة 

 2 1 تقويم صعوبات التعلم لدي البالغين
 2 1 الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعية

 2 1 الصعوبات القرائية والكتابية والحسابية التى تواجه البالغين 
 2 1 الصعوبات االنفعالية والسلوكية واالجتماعيةأنشطة لعالج 

 2 1 أنشطة لعالج الصعوبات القرائية والكتابية والحسابية التى تواجه البالغين
 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 دروس محاضرات 

 إضافية

 المجموع أخرى العملي معامل
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 2     2 ساعات التدريس

 30     15 ساعات المقرر

 

 

 خالل األسبوع؟إضافية )خاصة(يقوم بها الطالب . ساعات تعلم 3

 

 

 ها:وطرق تدريسقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقاً ل. مخرجات التعلم 4

 .الوطني للمؤهالتاإلطار الخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 

 

نظر إلى الشرح أسفل ا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أولا 

 .الجدول(

 .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياا 

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثاا 

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها وطرق 

 .من مجاالت التعلم مخرجات تعلم من كل مجال

 

 طرق القياس تدريس المقرر استراتيجيات لمؤهالتوفقاا لإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

 .البالغين التعلم صعوبات ذوي خصائصأهم  يبين 1-1
  

 –العصف الذهني  –المحاضرة 
 خرائط المفاهيم

 –االختبارات الشفهية 
  –االختبارات التحريرية 

فرق  – الدوريختبار اال  –التعلم التعاوني  –المحاضرة  البالغين. تواجه التي االنفعالية واالجتماعية الصعوباتأهم  يحدد 1-2
 المشاركة بالقاعة –العمل 

 –تدريبات تطبيقية  الخرائط الذهنية الكبارصعوبات التعلم لدى  يفسر 1-3
 المشاركة داخل القاعة

 المهارات اإلدراكية 2

 في الفرد حياة علي الصغر في التعلم صعوبات علي المترتبة النتائج يقيم 2-1
 والرشد المراهقة

 –دراسة الحالة  –المحاضرة 
 اسلوب حل المشكالت

 –االختبارات الشفهية 
 –االختبارات التحريرية 

 –تدريبات تطبيقية 
 المشاركة داخل القاعة

فرق  –الدوري االختبار  العصف  –الحوار  –المحاضرة   البالغين التعلم صعوبات ذوي لدي المشكالتأهم  يستنتج 2-2
 العمل

 على البالغين التعلم صعوبات ذوي تساعد التي والخدمات البرامج يحلل 2-3
 .الفعالة األسرية والحياة بالعمل وااللتحاق التعليم استكمال

 المشاركة بالقاعة  مجموعات عمل –التعلم باألقران  

 تدريبات تطبيقية دراسة الحالة لرعايتهم التربوية التدخالت وأثر البالغين، لدي التعلم صعوبات يقيم  2-4
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 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

صعوبات التعلم لدى تشخيص مع الفريق التخصصي لالطالب  يتجاوب 3-1
 والراشدين.المراهقين 

العصف  –دراسة الحالة  –المناقشة 
 الذهنى

 –الشفهية االختبارات 
 –االختبارات التحريرية 

 –تدريبات تطبيقية 
 المشاركة داخل القاعة

 والكتابية القرائية الصعوبات لعالج تربوية أنشطة يتحمل مسئولية يناء  3-2
 البالغين تواجه التى والحسابية

تطبيق  –دراسة الحالة  –المحاضرة 
 نماذج التشخيص

نماذج  –االختبار الدوري 
 التشخيص

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات التصال ومهارات  4

 ذويعلى المراهقين  للتعرفاألخصائيين بالمدرسة الثانوية يتواصل مع  4-1
 الصعوبات

لعب الدور  –النمذجة  –المناقشة 
 قوائم المالحظة والتقدير –

 –االختبارات الشفهية 
 –االختبارات التحريرية 

 –تدريبات تطبيقية 
 المشاركة داخل القاعة

العمل فى  –العصف الذهنى  الصعوبات ذويالمراهقين  لرعايةتربوية يستخدم التقنية في إعداد برامج  4-2
 التعلم باألقران –مجموعات 

فرق  –الدوري االختبار 
 المشاركة بالقاعة –العمل 

 حركية -مهارات النفسال 5

 –دراسة الحالة  –المحاضرة  صعوبات التعلم ذويمهارة تشخيص المراهقين يتقن  5-1
 اسلوب حل المشكالت

فرق  –الدوري االختبار 
 المشاركة بالقاعة –العمل 

فرق  – الدورياالختبار  دراسة الحالة   يكتب تقريراً عن حالة فردية من المراهقين ذوي صعوبات التعلم. 5-2
 المشاركة بالقاعة –العمل 

  

التعلم للمقرر بمخرجات التعلم للبرنامج )ضع أرقام مخرجات التعلم للمقرر في العمود األيمن وأرقام مخرجات مصفوفة ربط مخرجات  -5

 التعلم للبرنامج في األعلى(:

أرقام 

مخرجات 

التعلم 

للمقرر 
 )مثال فقط(

 أرقام مخرجات تعلم البرنامج )مثال فقط(

 ي توصيف البرنامج(أرقام مخرجات التعلم للبرنامج كما وردت ف)استخدم نفس 

 1-2 1-4 1-5 2-3 2-4 2-

11 

2-

16 

3-3 3-6 4-1 4-7 5-5 5-8   

1-1 *               

1-2   *             

1-3  *              

2-1    *            

2-2     *           

2-3      *          

2-4       *         

3-1        *        

3-2         *       

4-1          *      
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4-2           *     

5-1            *    

5-2             *   

 

 
 
 خالل الفصل الدراسي:قياس ما اكتسبه الطالب جدول مهام  -6

، كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبارمثال: ) القياس ةمهم التقويم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي، إ

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من التقويم 
 النهائي

 %20 طوال الفصل صعوبات التعلم " ذوي" نماذج للمشاهير  تدريبات تطبيقية 1
 %20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2
 %10 7 1اختبار تحريري  3
 %10 15 2اختبار تحريري  4
 %40 16 اختبار نهاية الفصل 5

 :همدعمالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر الوقت اقدمذكر ا) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي وطاقم التدريس أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 والثاني من الفصل الدراسياإلرشاد األكاديمي بهدف الحذف واإلضافة يتم خالل األسبوعين األول  •

  .اً أسبوعي ساعة  12الساعات المكتبية بمعدل  •

  التواصل عبر البريد االلكتروني •

 . مصادر التعلّمـه

 :. الكتب المقررة المطلوبة1

 (: صعوبات التعلم :النظري والتطبيقي. عمان : كلية األميرة ثروت 2005لوقفي، راضي )ا .1
 .(: قضايا معاصرة في صعوبات التعلم. القاهرة : دار النشر للجامعات2009فتحي مصطفى ) لزيات ،ا .2
مفهومها ، طبيعتها ، التعلم العالجي . ترجمة : عادل عبد هللا محمد  –( : صعوبات التعلم 2007هالهان ، دانيال ) وآخرون ( ) .3

 ، عمان : دار الفكر.

 :(وغيرها . المراجع الرئيسة )المقاالت والتقارير2

 قضايا حديثة. عمان : مكتبة الفالح للنشر. –(: صعوبات التعلم 2008جرار ، عبد الرحمن محمود) .1
 صعوبات التعلم. عمان : مؤسسة الطريق. (: دليل األسرة إلى2007القبالي ، يحيى ) .2
 ، القاهرة : عالم الكتب الحديثصعوبات التعلم لذوي االحتياجات الخاصة(:  2006بطاينة ، نور ) .3

 

 :(وغيرها الكتب والمراجع الموصى باقتنائها )المقاالت والتقارير .4

 (: قضايا معاصرة في صعوبات التعلم. القاهرة : دار النشر للجامعات.2009الزيات ، فتحي مصطفى ) .1
مفهومها ، طبيعتها ، التعلم العالجي . ترجمة : عادل عبد  –( : صعوبات التعلم 2007دانيال ) وآخرون ( ) هالهان ، .2

 هللا محمد ، عمان : دار الفكر.
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