
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التربية بالمجمعة الكلية:
 التربية الخاصة االكاديمي:القسم 

 بكالوريوس التربية الخاصة البرنامج:
 صعوبات التعلم في القراءة والكتابة المقرر:

 عوض هللا محمد أبو القاسم محمدد.  منسق المقرر:
 د/ يوسف العايد منسق البرنامج:

 ـ هــ 1436/  11/  16 ف:تاريخ اعتماد التوصي



 

 
 9من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 led325 المقرر:رمز  صعوبات التعلم في القراءة والكتابة المقرر: اسم- 1 .1
 (  ثالث ساعات)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2
 التربية الخاصة  سريو بكالو   .ه1436/1437 أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي البرنامج- 3 .3
 اللغة العربية   .5 لغة تدريس المقرر:  – 4 .4
   عوض هللا محمد أبو القاسم محمدد.  اسم منسق المقرر الدراسي: - 5 .6
  السادسالمستوى  السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -6 .7
 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:- 7 .8

 صعوبات التعلم مدخل الى 
 المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 ...... ال يوجد....................................................... 
 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9

 (كلية التربية بالمجمعة) 
 التدريس اسلوب – 10

  %80 النسبة المئوية:  36 ات تقليديةمحاضر  –أ 
  ....... % النسبة المئوية:   مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  % 20 النسبة المئوية:  9 التعلم االلكتروني –ج 
  ....... % النسبة المئوية:   مراسله –د 
  %0 النسبة المئوية:  - اخرى-هـ 

 مالحظات:
 
 

  ( األهداف:ب
 ساسي من هذا المقرر:ماهو الهدف األ-1

يهدف هذا المقرر الى تعريف طلبة التربية الخاصة مسار صعوبات التعلم الى : معرفة  -

وتعريفها ومتطلبات االستعداد والخط اليدوي   والكتابة والتهجئة مفهوم صعوبات القراءة

ب المتبعة واالسالي  هاوتقييمها والتعرف على المراحل العامة التي يمر بها االفراد لتعلم لها

 التعلمية طلبة ذوي الصعوبات لل هافي تعليم
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على أحدث المقررات التي  االطالع :الدراسي  وتحسين المقررصف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2
تدرس في الكليات المناظرة لهذا المقرر ،أخذ رأي الطالب في أهمية المقرر وأهم المهارات التي يحتاجون إليها 

 واالهتمام بتقنية المعلومات والتعلم اإلليكترونيا من هذا المقرر .ليستفيدو 
 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 
 قائمة الموضوعات

عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

/ محكاتها  / مفهومهاتعريف الطالب بعملية القراءة  مقدمة: 1  1 3 

تقييم الكيفيالتقييم الكمي للمهارات القرائية / التقييم صعوبات القراءة /  2  1 3 

ريقة التكاملية أساليب تعليم القراءة /الطريقة الكلية /الطريقة الصوتية / الط 3  1 3 

 3 1  أسلوب متعدد الحواس في تعليم القراءة / جلنقهام /ستلمان  4

اءة / اثناء لقرأساليب تعليم االستيعاب /تعليم الطالقة / نشاطات ما قبل ا 5
 القراءة / ما بعد القراءة 

1 3 

 3 1 االختبار االول  6

لعمل تقييم مهارات ا ,صعوبات الكتابة / تعريفها / مفهومها / عناصرها  7
 الكتابي

1 3 

 3 1 استراتيجيات الكتابة /مبادئ تشجيع الكتابة / 8

 3 1 صعوبات التهجئة / التعريف والمفهوم 9

لتهجئةمراحل تطور ا 10  1 3 

ة/ أساليب تعليم التهجئةالتهجئة / مبادئ تعليم التهجئ تقييم 11  1 3 

 3 1  صعوبات الخط اليدوي / التقييم   12

 3 1 االختبار الثاني  13

 3 1  /وضوح الكتابة ومقروئيتها  التهيئةتدريب المهارات  14

 3 1 مبادئ تعليم الخط اليدوي تدريب وضرب امثلة  15
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   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:-2
 

فصول  المحاضرة
 االجمالي أخرى عملي/ميداني/      تدريبي المختبر دراسية

 45     ساعات 3 ساعات التدريس

 ساعات 3     ساعات3 الساعات المعتمدة

 
 دال يوج ن يستوفيها الطالب أسبوعيا  ساعات التعلم المتوقع أ / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 واستراتيجيات التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

A المهارات المعرفية: 
A1  / أن يتعرف الطالب على الحقائق   العلمية الخاصة بعملية القراءة /  مفهومها

 محكاتها التي تخدم مجال صعوبات التعلم في القراءة والكتابة. 
 .االختبار الشفهي  .الحوار 

A2   االختبار التحريري. ...النقاش 
A3 لبرامج التربوية العالجية لذوي أن يتعرف الطالب على إجراءات تصميم ا

 صعوبات التعلم في القراءة والكتابة .
  

 
A4    
B المهارات اإلدراكية 

B1  أن يطبق الطالب المفاهيم والنظريات الخاصة بصعوبات القراءة والكتابة

 لخدمة ذوي صعوبات التعلم في القراءة والكتابة  .
..المالحظة   تالبوربويناستخدام 

ت.االختبارا  
B2  لمواجهة أن يطبق  الطالب الحلول االبداعية في حل المشكالت المتعلقة

 بالقراءة والكتابة لذوي صعوبات التعلم .
التكاليف، العروض العروض  

 
B3     

C مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 
C1 لتعامل أن يطور الطالب  من شخصيته المهنية ويتحمل مسؤولية النمو الذاتي  ل

 عند العمل مع ذوي صعوبات التعلم في القراءة والكتابة.
تشجيع الطالب على 

 القيادة والمبادرة 
المالحظة والمقابلة 

 المستمرة
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

C2    

C3  أن يتصرف الطالب بمسؤولية في عالقاته الشخصية والمهنية عند العمل مع

 ذوي صعوبات التعلم في القراءة والكتابة .
 تشجيع الطالب على

 القيادة والمبادرة 
المالحظة والمقابلة 

 المستمرة
 

D مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 

D1  أن يكون  الطالب قادراً على التواصل شفهياً وكتابياً مع االخرين بشكل فعال

 يخدم مجال صعوبات التعلم في القراءة والكتابة.
 العروض 

D2  المعلومات واالتصاالت في مسيرته المهنية بكفاءة أن يوظف الطالب تقنية

 وفاعلية لخدمة ذوي صعوبات التعلم في القراءة والكتابة.
 المالحظة 

 
D3    

E المهارات النفس حركية 
E1 ال تنطبق ………… ……… 
E2    
E3    

 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 التقويم النهائيمن 

1-  
 

 %15  7أو ال -6 ر أول اختبا

2-  
 

 %15    13أو ال12   اختبار ثاني

3-  
 

االنضباط في الحضور والمشاركات الفردية أو 
 الجماعية 

 % 5   جميع األسابيع

 %5 جميع األسابيع  عروض أوراق عمل عن موضوعات المقرر   -4
 %60 األسبوع األخير  االختبار النهائي  -5

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
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  الساعات المكتبية استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء. 
 أو موقع عضو هيئة التدريس . التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال 
 . االجتماعات الدورية للمرشد  األكاديمي  

 
 هـ   مصادر التعلم 

 الكتب المقررة المطلوبة:-1
 (صعوبات التعلم النظري والتطبيقي ،دار المسيرة، عمان ، االردن2009) الوقفي ،راضي 

 المراجع الرئيسة:-2
 ( صعوبات التعلم النظري والتطبيقي ،دار المسيرة، عمان ، االردن2009الوقفي ،راضي) 

  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3
ودية ة . الجزء األول ، المملكة العربية السعهـ ( . صعوبات التعلم فى القراء 1425زيدان أحمد السرطاوى ) -

 ، جامعة الملك سعود .
طبة ) أسامة محمد البطاينة ، مالك أحمد الرشدان ، عبيد عبدالكريم السبايلة ، عبدالمجيد محمد سلمان الخطا

( صعوبات التعلم ، النظرية والممارسة . عمان : دار المسيرة . 2005  
جودة )  زيز مصطفى السرطاوى ، أيمن إبراهيم خشان ، وائل موسى أبويدان أحمد السرطاوى ، عبدالعز

، سلسلة إصدارات أكاديمية التربية الخاصة .  1( مدخل إلى صعوبات التعلم ، ط 2001
 الرياض مكتبة الملك فهد الوطنية

وزيدان  (. صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية . ترجمة عبدالعزيز السرطاوى 1988كيرك وكالفانت ) -
 السرطاوى . الرياض : مكتبة الصفحات الذهبية

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4
 منتديات شبكة الخليج لذوي الحاجات الخاصة

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php 
الخاصة األمانة العامة للتربية  

http://www.moe.gov.sa/se/index.htm 
ن المواقعباإلضافة إلى قواعد المعلومات المتاحة على شبكة االنترنت من خالل اشتراكات الجامعة في عدد م -  
التعليمية.   

لموهوبين ) موهبة(.مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية ا  

الجزائر-المجلة الجزائرية للتربية   

السعودية-مجلة جامعة أم القرى للبحوث العلمية   

 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واالنسانية

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.moe.gov.sa/se/index.htm
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قطر-آفاق تربوية   

اليمن-مجلة البحوث والدراسات التربوية   

السعودية-العربى   رسالة الخليج  

 

1- International Journal of Special Education 

 

 

2- The Journal of Special Education Exceptional Children 

 

3- Teaching Exceptional Children- 

           

4- European Journal of Special Needs Education   

  

5- Journal of the American Academy of Special Education Professionals  

 

6- Journal of Special Education 

 

 

7-  British Journal of Special Education- 

 

8- Learning Disabilities Association of America 

 

9- http://www.ldaamerica.org 
 

10- http://www.ninds.nih.gov/disorders/ learningdisab 

 

11- http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti 

       

 

12- http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp 

 
 5- . ورش العمل 
 . الدورات التدريبية 
 الندوات والمؤتمرات -
 أفالم تعليمية  -

  معامل التدريس المصغر  
 

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/
http://www.ingentaconnect.com/content/proedcw/jse
http://journals.cec.sped.org/
http://journals.cec.sped.org/
http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/08856257.html
http://aasep.org/aasep-publications/journal-of-the-american-academy-of-special-education-professionals-jaasep/index.html
http://www.proedinc.com/jse.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0952-3383&site=1
http://www.ldaamerica.org/
http://www.ninds.nih.gov/disorders/learningdisab
http://meanwhile.com/?domain=learningdisabiliti
http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp
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 و. المرافق الالزمة:
 المباني:-1

 القاعات التدريسية  
 مصادر الحاسب اآللي:-2

  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 رنتمصادر االنت 
 السبورة التفاعلية 

 مصادر أخرى:-3
  معامل 
 مركز للقياس والتشخيص 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: -1

  االستبيانات  
 النقاش والحوار مع الطالب 
 مالحظات الطالب 
 

 التدريس من قبل المدرس أو القسم: استراتيجيات أخرى لتقييم عملية-2
  التقييم الذاتي. استبانةتطبيق 
 الطالب. أعمالملف  تقييم 
 تقرير األداء السنوي للقسم 

 عمليات تطوير التدريس:-3
  تعليم األقران بين مدرسي المقرر. استراتيجيةتطبيق 
 التغيير المستمر وفق  االتجاهات الحديثة أو ما يستجد في المجال 
 ة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة.االستفاد 

 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
  تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح

 االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:
 قبل أعضاء القسم .) المصحح  الثاني (  مراجعة أوراق  اإلجابة من 
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 الطالب تقييم أعمال 
 .تدقيق تصحيح عينة عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين 
  مناظرة  لنفس المقرر عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة مقارنة 
 التكاليف  

 الدراسي والتخطيط لتطويرها:إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر  -5
 .عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيلية 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
  االجتماعات الدورية لعضوات نفس التخصص لتحسين وتطوير المقرر 
 المقرر ومناقشة  ايجابيات وسلبيات المقرر  كتابة تقرير 
 في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير تقويم المقرر 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
  بن عبد هللا آل عثمان د. عبد العزيز االسم:  عوض هللا محمد أبو القاسم محمدد.  االسم:

  التوقيع:   التوقيع:
 ـ هــ 1437/  3/  25 التاريخ:  ـ هــ 1437/  3/  25 التاريخ:

 تم اعتماد توصيف المقرر 
 ـ هــ 1436/  11/  16( بتاريخ 2في جلسة القسم رقم )                           

   
 


