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صعوبات التعلم األكاديمية
عامة عنه
أوالً :التعريف
اسي ومعلومات ّ
ّ
بالمقرر الدر ّ
المقرر
رقم
ّ
ورمزه

اسم المق ّرر

الوحدات
المعت َمدة

صعب 313
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ي عمل ّي
نظر ّ

3
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-

3

3

-

السابق

المصاحب

خصص 101

صعب 311

الخامس
SPED 101

LD311

المقرر الدراس ّي
البرنامج الذي يُقدّم ضمنه
ّ

لغة تدريس المق ّرر

مكان تدريس المق ّرر

بكالوريوس التربية الخاصة

اللغة العربية

داخل الجامعة

المقرر
ثانياً :وصف ّ
1

Disabilities

طبيعة الوحدات

المستوى
الدراس ّي

المتطلّب

المتطلّب

يتناول المفاهيم األساسية المرتبطة بصعوبات التعلم األكاديمية بصفة عامة ،وأهم الصعوبات الخاصة بتعلم اللغة العربية  :صعوبات تعلم اللغة ،
صعوبات تعلم القراءة  ،صعوبات تعلم الكتابة العربية  ،صعوبات التهجئة واإلمالء ،صعوبات تعلم الرياضيات .الخصائص السلوكية والمعرفية لذوى
الصعوبات الخاصة في تعلم كل جانب من جوانب الصعوبات .واألطر التفسيرية والعوامل المسهمة في كل صعوبة من تلك الصعوبات واألساليب
التربوية العالجية في تعليم ذوى صعوبات التعلم.

المقرر
ثالثاً :أهداف ّ

يتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادر على أن:

 .1يحدد مفهوم صعوبات التعلم األكاديمية بصفة عامة ،وصعوبات تعلم القراءة والكتابة والرياضيات على وجه الخصوص .

 .2يستنتج األطر التفسيرية لصعوبات التعلم األكاديمية ،واألسباب والعوامل المسهمة في كل صعوبة من صعوبات التعلم في المواد األكاديمية .
 .3يحلل الخصائص السلوكية والمعرفية لذوى صعوبات التعلم الخاصة المرتبطة بالقراءة والكتابة والرياضيات.
 .4يشخص صعوبات التعلم الخاصة بالقراءة والكتابة والعمليات الرياضية .

 .5يستخدم األساليب التربوية العالجية في تعليم ذوى صعوبات التعلم الخاصة بالقراءة والكتابة والعمليات الرياضية.

اسي
رابعاً :مفردات ّ
المقرر الدر ّ
( الموضوعات التي يغطيها المقرر )
النظري:
الجانب
ّ
تسلسل

األسبوع

الموضوعات

المح ّدد له

1

األول

2

الثاني

3

الثالث

4

الرابع

الخامس

2

قائمة الموضوعات
مفهوم صع ع عععوبات التعلم األكاديمية ،الفر بين :صع ع عععوبات التعلم ،والت خر الدراسع ع ععي ،وب ء
التعلم ،ومشكالت التعلم.
أشععكال صعععوبات التعلم األكاديمية ، ،العالقة بين صعععوبات التعلم النمائية وصعععوبات التعلم
األكاديمية .
أهمية الكشع ععف المبكر والتشع ععخيص لصع عععوبات التعلم الخاصع ععة بالقراءة والكتابة والعمليات
الرياضية.
صع عععوبات التعلم الخاصع ععة بالقراءة  :المكونات األسع ععاسع ععية لمهارات القراءة ،صع عععوبات تعلم
القراءة ،العسر القرائي أو عجز القراءة (ديسلكسيا).
محكات صعوبات التعلم الخاصة بالقراءة
تقييم صعوبات القراءة

السادس

العوامل المسع ع ععهمة في عدوا صع ع عععوبات القراءة ،االسع ع ععتراتيجيات العالجية لتنمية المهارات
األساسية في القراءة.

السابع
الثامن

5

التاسع

العاشر

6

الحادي عشر

اإلختبار الدوري األول
صع ع ع ع عععوبات التعلم الخاص ع ع ع ع ععة بالكتابة  :طبيعة الكتابة وعالقتها باللغة ،لية عملية الكتابة،
صعوبات التعلم الخاصة بالكتابة ،أساليب عالج صعوبات تعلم الكتابة.
ص ع ع عععوبات تعلم الهجاء  :طبيعة الص ع ع عععبات الهجائية  ،أس ع ع ععاليب تقييم ص ع ع عععوبات الهجاء ،
أساليب التدخل العالجي.
صعععوبات تعلم العمليات الرياضععية  :مهارات االسععتعداد الرياضععي ،طبيعة الصعععوبات الرياضععية
ومظاهرها
المحكات التشخيصية لصعوبات تعلم العمليات الحسابية والرياضية

الثاني عشر

العوامل المرتبطة بصعوبات العمليات الرياضية

الثالث عشر

أساليب ومجاالت تقييم صعوبات تعلم الرياضيات

الرابع عشر

التعليم العالجي ومواجهة صعوبات تعلم الرياضيات.

الخامس عشر

•

الدراسي
المقرر خالل الفصل
سا :الجدول
الزمني لتقييم الطلبة في ّ
خام ً
ّ
ّ

نسبة الدرجة إلى

التقييم

نوع التقييم

األسبوع المحدد له

الدرجة

1

بحث

األسبوع الثاني عشر

20

%20

2

المشاركة داخل القاعة

طوال الفصل

20

%20

3

اختبار تحريري 1

األسبوع السابع

10

%10

4

اختبار تحريري 2

األسبوع الخامس عشر

10

%10

5

اختبار نهاية الفصل (النظرية)

األسبوع السادس عشر

40

%40

دسا :مصادر التعلُّم
سا ً
3

اإلختبار الدوري الثاني

درجة التقييم النهائي

•

ِّ
المحقق إن ُوجد ،الطبعة ،مكان النشر ،الناشر)
تُكتب َوفْق ما يلي(:اسم المؤلِّف ،سنة النشر ،عنوان الكتاب،

المقررة ( ال تزيد عن اثنين ).
1ع الكتاب أو الكتب ّ

 .1عصفور  ،قيس نعيم  ، 2013 ،صعوبات التعلم األكاديمية  :الوصف والعالج  ،عمان  ،دار الفكر للنشر والتوزيع .
 .2السرطاوي  ،زيدان أعمد  ،السرطاوي  ،عبد العزيز مصطفى  ،2013 ،صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية  ،ط ، 3عمان ،دار المسيرة.

المقرر.
2ع المراجعع األسعاسيّة في تدريس ّ

 .1الفارسي  ،جالل  ، 2012،أطفالنا وصعوبات التعلم النمائية واألكاديمية  ،عمان ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع .
 .2ملحم  ،سامي محمد  ، 2010 ،صعوبات التعلم  ،عمان  ،دار المسيرة للطباعة والنشر.

 .3الزيات  ،فتحي مصطفى  ، 2009،صعوبات التعلم – األسس النظرية والتشخيصية والعالجية  ،ط، 2القاهرة  ،دار النشر للجامعات.

3ع الكتب والمراجع الموصى بها.
 .1السعيد  ،محمد خالد  ، 2009 ،صعوبات تعلم القراءة والكتابة  :التشخيص والعالج  ،القاهرة  ،دار فالح.
 .2على  ،صالح عميرة  ، 2008 ،صعوبات تعلم القراءة والكتابة  :التشخيص والعالج  ،عمان  ،مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.
 .3كامل  ،محمد علي  ، 2003 ،صعوبات التعلم األكاديمية بين الفهم والمواجهة  ،اإلسكندرية  ،مركز اإلسكندرية للكتاب.
 .4السرطاوي  ،زيدان (و خرون)  ، 2001 ،مدخل إلىصعوبات التعلم  ،الرياض  ،أكاديمية التربية الخاصة.
 .5جلجل  ،نصرة  ، 2001 ،العسر القرائى " الدسليكسيا"  ،القاهرة  ،مكتبة النهضة المصرية .
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