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 تقرير املقرر الدراسي
 

 

 تشتت االنتباه وفرط احلركة اتاضطراب :المقرر سما
Attention Deficit Hyperactivity Disorders 

 SPED307 :المقرر رمز
 

 د. سليمان رجب سيدأحمد محمد الشيخ
 
 
 

ولكل شعبة للمقرر الواحد حتى في حالة تدريس المقرر من  لكل مقرر،مستقل ينبغي تسليم تقرير 
 في نهاية تدريسه وُيسلَّم لمنسق البرنامج. "تقرير المقررستاذ المقرر "أستكمل ، ويهنفس قبل األستاذ

 

، فينبغي إعداد التقرير من ِقَبِل موقع أو أكثر من شعبةس في أكثر من إذا كان المقرر الدراسي ُيدرَّ 
د وعلى منسق المقرر إعداد تقرير  ، ةدَ لى حِ ع كل أستاذ  موقع. بكل   مع إرفاق التقارير الخاصة موحَّ
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 تقرير المقرر الدراسي
رشادات الخاصة بطريقة تعبئة هذا النموذج يمكن الرجوع لدليل ضمان الجودة لالطالع على اإل

 واالعتماد.

 هـ 1439  تاريخ التقرير: جامعة طيبة :المؤسسة التعليمية

                                                                      كلية التربية / قسم التربية الخاصة          :الكلية/القسم

 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهأ. 

 رمزه: اضطرابات تشتت االنتباه وفرط الحركة . اسم المقرر:1
SPED307 

 SP1 رقم الشعبة:

 د. سليمان رجب سيدأحمد محمد الشيخ ؤول عن تدريس المقرر:. اسم عضو هيئة التدريس المس2
  B13مبني كلية التربية  مكان تقديم المقرر:     

 هـ 1439/ 1438الفصل الدراسي األول / عام  :هذا التقريرفيه الفصل الدراسي الذي أعد السنة و. 3

 21عدد الطالب الذين اجتازوا المقرر بنجاح: 22عدد الطالب الذين بدأوا المقرر: .4

 المقرر وتوزيعها.عدد ساعات إجمالي   .5

 دروس إضافية محاضرات 
أو  المعامل

 ستديواإل
 المجموع أخرى التطبيق

ساعات 
 التدريس الفعلية

 2     2 المخطط له

 2     2 المنفّذ فعليا  

الساعات 
 المعتمدة

 2     2 المخطط له

 2     2 المنفّذ فعليا  

 
 . تدريس المقرر الدراسي:ب

 ا:المخطط لهللموضوعات غطية الت. 1

 الموضوعات التي تمت تغطيتها

الموضوعات 
التي تمت 
 تغطيتها

الموضوعات 
التي تمت 
 تغطيتها

الموضوعات التي تمت 
 تغطيتها

 معةل  بة،، المرتبطةة المفاهيم تطور ، الحركة تشتت االنتباه وفرط اضطراب مفهوم
 و اللتة، االجتماعيةة، وعالقاتة، الفةر  سةلوكيا  على االضطراب انعكاس االنتشار،
 .والتعليم للتربية بالنسبة

2 2 

 

 األنماط الفرعية إلضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة : 
 نمط تشتت االنتباه. .أ
 نمط فرط الحركة واالنلفاعية.  .ب
 نمط تشتت االنتباه وفرط الحركة المختلط. .ج

2 2 

 

 :الحركة االنتباه وفرط تشتت  اضطراب ذوي خصائص
.  جةةةةة           .المعرفيةةةةة الخصةةةةائص.  ب             . الجسةةةةمية الخصةةةةائص.  أ

 .                          االنفعالية الخصائص
2 2 

 

    .االجتماعية الخصائص.   
 2 2 .والرياضية والعملية األكا يمية الخصائص.  هة

 

  2 2 :االنتباه وقصور الحركة فرط اضطراب حلوث في السببية العوامل
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      .الكيميائية العصبية، الوراثية،: البيولوجية العوامل .أ
 .االجتماعية العوامل. جة           .البيئية العوامل .ب  

  ، والملرسةية الشخصةية،: الحركةة االنتباه وفةرط تشتت  اضطراب ذوي مشكال 
 2 2 .والمجتمعية واألسرية،

 

  ، النفسية الحاجا : الحركة وفرط االنتباه تشتت  اضطراب ذوي احتياجا 
 2 2 .والتربوية ، واالجتماعية

 

 تشخيص اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة : 
 المحكا  التشخيصية إلضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة. -
 أساليب تشخيص اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة. -
 التشخيص الفارق. -
 المصاحبة الضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة. اإلضطرابا  -

2 2 

 

 التعرف واالكتشاف والتلخل المبكر:
التلخل ب.               التعرف المبكر والمؤشرا  المبلئية.  .أ

 والرعاية المبكرين.
2 2 

 

  2 2 تطور تشتت االنتباه وفرط الحركة في مراحل العمر المختلفة.

 اضطراب تشتت االنتباه وفرط الحركة:التوقعا  المستقبلية ومآ  
اللالئل والمؤشرا  االيجابية التي تنبئ بنتائج جيلة لهؤالء  .أ

 األطفا .
اللالئل والمؤشرا  السلبية التي تنبئ بنتائج مستقبلية سيئة لهؤالء األطفةا . .ب

  

2 2 

 

 :الحركة االنتباه وفرط اضطراب تشتت ذوي رعاية
االنتبةةاه  تشةةتت  اضةةطراب مةةن للحةةل والغةةئائي ، والرياضةةي العةةالج الطبةةي ، .أ

 .الحركة وفرط
2 2 

 

 تشةةةتت  اضةةةطراب لةةةئوي العالجةةةي ب . التةةةلخل التربةةةوي : التةةةلريب والتةةةلري 
 2 2 . الحركة وفرط االنتباه

 

 ج.  العالج السلوكي والمعرفي السلوكي للحل من تشتت االنتباه وفرط الحركة. 
 2 2 .الحركة االنتباه وفرط تشتت  اضطراب ذوي رعاية في األسرة  ور . 

 

 جديد 2 2 اضطراب فرط الحركة وتشتت االنتباه للي البالغين

 

 :مقررالفي  اتعوعدم تغطية موض آثار. 2

 قد أّثرذلك كان  إذاعليك التعليق حول ما كامل، ف م بشكل  قدَّ أو لم تُ  تم تغطيتهايالنسبة للموضوعات التي لم ب
التي  جراءاتاقترح اإلمن ثّم و ،أو على دراسة مقررات الحقة في البرنامج ،للمقرر على مخرجات التعلم

 .يمكن القيام بها للتعويض عن ذلك

بشكٍل  تغط   الموضوعات التي لم  
 )إن وجدت( وافٍ 

مخرجات التعلم التي تأثرت 
 بذلك

جراءات إمن ما يمكن اتخاذه 
 تعويضية

   ال يوجد
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 تقويم مخرجات التعلم في المقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر م
الخاصة بكل  التقويمطرق 

 مخرج تعليمي

تحليل موجز لنتائج تقويم كل 
 مخرج تعليمي

أن يتعرف الطالب على مفهوم تشتت   .1

 االنتباه وفرط الحركة

البحوث  –المناقشة واألسئلة الشفهية 

 واألعمال واألنشطة –النظرية 

 

الطالب أسباب اضطراب أن يحدد   .2

 تشتت االنتباه وفرط الحركة

-البحوث النظرية  –المناقشة 

 تدريبات تطبيقية –االختبار الدوري 

 

أن يتعرف الطالب على أنواع تشتت   .3

 االنتباه وفرط الحركة

مراجعة  –المناقشة واألسئلة الشفهية 

 DSM5التصنيفات الدولية بالـ 

 

أن يتعرف الطالب على ادوات   .4

 خيص تشتت االنتباه وفرط الحركةتش

 تدريبات تطبيقية

 تطبيق أدوات التشخيص

 

   المهارات اإلدراكية 

أن يميز الطالب بين تشتت االنتباه   .5

 وضعف االنتباه

  المناقشة واألسئلة الشفهية

أن يفرق الطالب بين فرط الحركة   .6

 والنشاط الزائد

  المناقشة واألسئلة الشفهية

الطالب بين تصنيفات أن يقارن    .7

اضطرابات تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة

  المناقشة واألسئلة الشفهية

أن يشخص الطالب األطفال ذوى   .8

اضطرابات تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة

تطبيق أدوات التشخيص بمالحق 

 كتاب المقرر

 

تحمل العالقات الشخصية ومهارات  

 ؤولية سالم

  

التمييز بين أن يتعاون الطالب في   .9

اضطرابات تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة

العروض  –نتائج عمل المجموعات 

 العملية

 

أن يحدد الطالب التوقعات المستقبلية   .10

لمسار ومآل اضطراب تشتت االنتباه 

 وفرط الحركة

  المناقشة واألسئلة الشفهية

تقنية مهارات االتصال ومهارات  

  المعلومات والمهارات العددية

  

أن يطلع الطالب على موقع التصنيف   .11

 الدولي لالضطراب

  تقرير مكتوب

الطالب أبعاد وعبارات  يقرأأن   .12

 تشخيص االضطراب

  المناقشة واألسئلة الشفهية

   حركية -مهارات النفسال 

أن يطبق الطالب أداة تشخيص   .13

اضطراب تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة لدي البالغين

  نتائج التطبيق 

يقيم الطالب برامج عالج أن   .14

اضطراب تشتت االنتباه وفرط 

 الحركة

 المناقشة واألسئلة الشفهية

 االختبار الدوري والنهائي
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نتائج أداء  تقييممستوى اكتساب الطالب لكل مخرج تعليمي في المقرر من خالل  تقييميمكن تحليل  مالحظة:

( أو أي rubrics) روبركس-مقاييس التقدير الوصفي  الطالب باستخدام مؤشر أداء للمخرج التعليمي أو من خالل

 .تقييمطريقة الحتساب الدرجات بما يتناسب مع طبيعة األعمال أو االختبارات محل ال
 

 عمليات التقويمالتدريس بناء  على نتائج  استراتيجياتمن أجل تحسين التي توصي بها  اإلجراءات لخَّص
 .(3، رقم )في الجدول أعاله

 
 

 

كما هي موضحة المستهدفة ة استراتيجيات التدريس المستخدمة لتحقيق مخرجات التعلم اعليمدى ف .4
في توصيف المقرر )انظر استراتيجيات التدريس المخطط لها المذكورة في توصيف المقرر باإلضافة 

 (:"اإلطار الوطني للمؤهالت"ت مخرجات التعلم في وثيقة إلى وصف مجاال

قائمة استراتيجيات التدريس المذكورة في 
 توصيف المقرر

هل كانت 
 فاعلة؟

الصعوبات التي أعاقت استخدام 
استراتيجيات التدريس، 

واإلجراءات المقترحة للتعامل 
 .معها

 نعم ال

 المحاضرة

 مجموعات النقاش الصغيرة

  نعم 

  نعم  العرض التقديمي والفيديوهات التعليمية

  نعم  المناقشة والحوار

  نعم  ودراسات الحالةلعصف الذهني ا
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 ج. النتائج:

 :التقديرات. توزيع 1
 

التقدير 
 لرموزبا

عدد 
 لبةالط

النسبة 
المئوية 
 للطلبة

 توزيع التقديراتتحليل 

 100:  95 %45.5 10 +أ

  95:  90 %22.7 5 أ

 90:  85 %27.3 6 +ب

    ب

    +ج

    ج

    +د

    د

    ـه

  %4.5 1 محروم

    مستمر

غير 
 مكتمل

   

  %95.5 21 جحان

  %4.5 1 سبار

    نسحبم
 

  (:)إن وجدتالنتائج  في العوامل التي أثرت  حلل. 2
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)انظر توصيف المقرر  اهل المخططعمليات التقويم عن الوضع الحالي  في )إن وجد( االختالف. 3
 .الدراسي(

)انظر  يم المنفذ فعليا  ومهام التق عن جدول المخطط لهالطلبة  يموتقمهام جدول  في)إن وجد(  االختالف .أ
 توصيف المقرر الدراسي( 

 السبب  االختالف

 ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد

 

 م مستقل(.مقوّ  من قبل مراجعة مدى صحة الدرجات)مثل:  لبةالطدرجات مصداقية من  . التحقق4

 طرق التحّقق النتيجة

 ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد

 
 

 د. المصادر والمرافق:

لى المصادر أو المرافق الوصول إ اتصعوب. 1
 :)إن وجدت(

ندرة المراجع المتوفرة فى الميدان لحداثة الفئة 

 . نسبيا

وقدم المعلومات المتداولة مقارنة بالتصنيفات 
 الحديثة

 

 
 

صعوبات على عملية تعلم الطلبة ال هذه آثار .2
، واإلجراءات المقترحة للتعامل في المقرر

 :معها
اعتماد الطالب  فى عمل التكليفات الخاصة بالمقرر  

 واالبحاث على مصادر تقريبا موحدة

اعتماد الطالب بشكل كبير على االنترنت فى اعداد  

 التقارير واالبحاث

 

 

 

  :مسائل إدارية. ـه

التنظيمية أو اإلدارية  صعوباتال .1
  الحاصلة )إن وجدت( 
 تعطل أجهزة العرض

على عملية تعلم الطلبة في صعوبات هذه ال آثار. 2
 :، واإلجراءات المقترحة للتعامل معهاالمقرر

 التقديمي للطالبطباعة العرض 
 
 

 
 . تقويم المقرر الدراسي:و

 مرفق :رفق نتائج االستطالع(تيم الطالب للمقرر الدراسي )وتق. 1
 

 : بحسب تقويم الطلبة نقاط القوة وتوصيات التحسينأهم  .أ
 أهمية موضوع المقرر لكل المسارات

 اعداد دليل علمي وعملي للمقرر في ضوء التصنيفات الدولية الحديثة
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األخذ برأى الطالب والتوجيه لتوفير بعض  :يموهذا التقالتدريس على فريق أستاذ المقرر أو رد ب. 

 االختبارات والبرامج المتعلقة بالمقرر بمعامل قسم التربية الخاصة

 

أو مراجعة اعتماد أو  مستقل مراجعأو  الزمالء مالحظة أخرى )من قبل رئيس القسم أو ات. تقويم2
 تقويم من جهات ذات عالقة بالبرنامج(:

 : ، بحسب هذه التقويماتنقاط القوة وتوصيات التحسينأهم أ. 

مراجعة سعادة رئيس  –مراجعة سعادة رئيس القسم ألعمال الطالب والتوجيه بعرضها بمعرض القسم 

 ألسئلة االختبارات  –والمتخصص بهذا االضطراب  –القسم 

الموافقة والعمل المباشر على مراجعة التكليفات  :يموهذا التقالتدريس على فريق أستاذ المقرر أو رد ب. 

 وإتاحة الفرصة للطالب لعرض أعمالهم بمعرض القسم وأمام القاعات الدراسية للتوعية بهذا االضطراب

 

 التخطيط للتطوير:-ز

 :)إن وجد( المقترحة لتحسين المقرر في التقارير السابقة اإلجراءاتمدى التقدم في . 1

اإلجراءات الموصى بها للتحسين 
 في تقارير المقرر السابقة

 
 اإلجراءات المنفذة

 

 التحليل النتائج

تطوير مرجع أكاديمي  .أ

معتمد للمقرر وفقا 

للتصنيفات الدولية 

 الحديثة

 جاري التنفيذ

 دراسة علمية

مقياس علمي محكم 

 منشور

كتابة دراسة علمية ومقياس 

محكم لسعادة د. امل الزغبي 

 األستاذ المشارك بالقسم

 

    ب.

    ج.

    د.

 

)مبنية على تقرير المقرر  لتطوير المقرر المقرر من قبل أستاذالمتخذة . اذكر اإلجراءات األخرى 2
 .(السابق أو استطالعات الرأي أو الرأي المستقل أو تقويم المقرر

 

 

 القادم أو العام القادم  الدراسي للفصلالمقترحة  خطة العمل. 3

المقترحة  التوصيات
 لمزيد من التطوير

 المخطط لها هدافاأل
 (قياسلل قابلة تكون أن)يجب 

 عن المسؤولالمقترح  الشخص
 العمل خطة تنفيذ

 الدعم المطلوب

إضافة  .أ

تعديالت 

التصنيفات 

الدولية الحديثة 

لهذا 

االضطراب كما 

جاءت في 

تعديالت الفصل األول 

 والعروض التقديمية

 أساتذة المقرر
 منسق المقرر
 منسق البرنامج
 رئيس القسم

 طباعة دليل المقرر
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التصنيف 

االحصائي 

والتشخيصي 

 الدولي الخامس 
DSM5 

إضافة  .أ

أدوات 

التشخيص لهذا 

االضطراب 

وبرامج العالج 

الى متطلبات 

معامل قسم 

 التربية الخاصة

 4الى  2حضور عدد 

محاضرات على األقل 

 بمعمل القسم

 أساتذة المقرر
 منسق المقرر
 منسق البرنامج
 رئيس القسم

 عامل القسمم دعم

تنظيم  .ج

زيارات ميدانية 

لفصول 

اضطراب النشاط 

الزائد بمدارس 

التربية الخاصة 

 والدمج

تقرير طالبي دوري كتابة 

 وختامي

 أساتذة المقرر
 منسق المقرر
 منسق البرنامج
 رئيس القسم

 وحدة التدريب الميداني

 دعم وحدة التدريب الميداني 

التنسيق مع .د

جمعية "افتا" 

الجمعية 

السعودية 

الضطراب فرط 

 الحركة

 التواصل مع الجمعية
 ترتيب فعاليات بالشراكة
 إقامة معرض توعية

 ندوات مشتركةإقامة 

 طالب القسم
 أساتذة المقرر
 منسق المقرر
 منسق البرنامج
 رئيس القسم

 لجنة الفعاليات واألنشطة

دعم عمادة شئون الطالب  
 ووكالة الجامعة
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 هـ 1439/  5/ 5  :التقرير استكمال تاريخ

 ا.د حسن مصطفي عبدالمعطي :البرنامج منسق اسم
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