
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  :الكلية 
 قسم التربية الخدصة  كدييي  اال القسم

 التربية الخدصة البرنديج:
 اليقرر:

 الريز:                 
 صعوبدت التعلم األكديييية 

LED 413 
 عوض هللا يحيي أبو القدسم يحييي.  ينسق اليقرر:

 دييي. يوسف الع  لبرنديج:اينسق 
 ـ هــ 1436/  11/  16 :تاريخ اعتماد التوصيف
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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
  ( األهداف:ب
 ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1

علقة بها وكيفية والصعوبات المتالمتعلقة بالرياضيات  إكساب الطالب المفاهيم األساسية المرتبطة بصعوبات التعلم األكاديمية
  والبرامج المستخدمة في عالجها . تقييمها

في الكليات  على أحدث المقررات التي تدرس االطالع الدراسي ... وتحسين المقررة خطط يتم تنفيذها لتطوير صف بإيجاز أي-2
 رر. واالهتمامالمقرأي الطالب في أهمية المقرر وأهم المهارات التي يحتاجون إليها ليستفيدوا من هذا  المقرر، أخذالمناظرة لهذا 

 بتقنية المعلومات والتعلم اإلليكتروني
 

 LED 413 ريز اليقرر:  صعوبات التعلم األكاديمية  اسم اليقرر:- 1 .1
 (  3)  عيي السدعدت اليعتيية: - 2 .2
 التربية الخدصة يسدر صعوبدت التعلم  . ه1436/1437للعام  البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي- 3 .3
 اللغة العربية   .5 لغة تيريس اليقرر:  – 4 .4
 عوض هللا يحيي أبو القدسم يحيي ي. اسم ينسق اليقرر اليراس : - 5 .6
 المستوىالسنة أو اليستوى األكدييي  الذي يعطى فيه اليقرر اليراس : -6 .7

 السدبع
 

 اليتطلبدت السدبقة لهذا اليقرر )إن وجيت(:- 7 .8
 مدخل الى صعوبات التعلم 

 دت اآلنية لهذا اليقرر )إن وجيت(: اليتطلب- 8 .9
 ..............................................-............... 

 يوقع تقييم اليقرر إن لم يكن ياخل اليبنى الرئيس لليؤسسة التعلييية: - 9
 ) ............................يبنى اليحيى ................................. (

 ب التدريساسلو – 10

  %80 النسبة المئوية:  36 محاضرات تقليدية –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
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1
عدد  قائمة الموضوعات 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

و الصعوبات المتعلقة بالرياضيات مقدمة : المشكالت أ 1  1 3 
مسائل في الحساب /مشكالت تتعلق بال باألداءالمعرفي /مشكالت تتعلق  النمومشكالت  2

تتعلق بالمهام األساسية الحسابية اللفظية / مشكالت   
1 3 

 3 1   خيصهتشتقييم القدرات الرياضية / تدريبات عملية / اختبارات تحصيلية / اختبارات  3
 3 1 اختبارات غير رسمية / تحليل األخطاء / مراقبة التطور  4
ةالجيالبرامج العالجية في الرياضيات / برامج التدخل النمائية / برامج التدخل الع 5  1 3 

 3 1 االختبار االول  6
الحاسبة / الكمبيوتر  اآلالتاستخدام التكنولوجيا في صعوبات الرياضيات /  7  1 3 
مثل النمذجة / التعزيز /  التدريسية الفعالة في الرياضيات  اإلجراءات 8  1 3 
أساليب العالج في الرياضيات  كأحدالتدريب على االستراتيجية  9  1 3 

دريب على التعلم الذاتي في الرياضياتالت 10  1 3 
 3 1 أنشطة لتدعيم الطالقة في تعليم الرياضيات واالحساس باألرقام وادراكها 11
 3 1   كيف يتم تطبيق الطالقة في الرياضيات 12
 3 1 االختبار الثاني  13
 3 1 كيف يتم تعليم اإلحساس باألرقام وادراكها  14
ثلة على صعوبات الرياضيات تدريبات عملية  وام 15  1 3 
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 االجمالي أخرى عملي/ميداني/      تدريبي المختبر فصول دراسية المحاضرة 

 ساعة45      ساعات 3 ساعات التدريس

 ساعات3     ساعات3 ساعات معتمدة
 

  دال يوج إضافية / ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا  ساعات دراسة خاصة -3
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

A  رفية المعالمهارات 
A1  صعوبات الحقائق العلمية الخاصة بأن يتعرف الطالب على

 يميةالتعلم االكاد
 االختبار الشفهي الحوار

A2    

A3  أن يتعرف الطالب على إجراءات تصميم البرامج التربوية

 العالجية لذوي صعوبات التعلم األكاديمية

 االختبار الشفهي الحوار

A4 ال ينطبق    

B  اإلدراكية المهارات 
B1 ال ينطبق   

B2 ال ينطبق   

B3 في صعوبات ية المتنوعة أن يستخدم  الطالب المصادر العلم

أفضل النتائج التي تخدم ذوي  التعلم األكاديمية للوصول إلى

 صعوبات التعلم األكاديمية

 البوربوينتاستخدام 

 والعروض

 المالحظة .االختبارات

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

 لذاتي  للتعامل مع ذوي صعوبات التعلم األكاديمية .النمو ا

تشجيع الطالب على القيادة 

 والمبادرة 

 المالحظة والمقابلة المستمرة

C2  أن  يعمل الطالب  بروح الفريق الواحد لخدمة ذوي صعوبات

 التعلم األكاديمية. 

تشجيع الطالب على القيادة 

 والمبادرة 

 المالحظة والمقابلة المستمرة

C3 ال ينطبق   

D مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
D1  أن يكون  الطالب قادراً على التواصل شفهياً وكتابياً مع

 االخرين بشكل فعال في مجال صعوبات التعلم األكاديمية.

 العروض العروض

D2 ال ينطبق   

D3 ال ينطبق   

E المهارات النفس حركية 
E1 ال ينطبق   

E2    

E3    
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

 %15  7أو ال -6 ر أول اختبد  -1
 %15    13أو ال12   اختبدر ثدن   -2
 % 5   جييع األسدبيع االنضبدط ف  الحضور واليشدركدت الفريية أو الجيدعية   -3
 %5 جييع األسدبيع  وض أوراق عيل عن يوضوعدت اليقرر عر   -4
 %60 األسبوع األخير  االختبدر النهدئ   -5

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
  السدعدت اليكتبية استقبدل الطالب وتقييم اليعم أثندء. 
 أو يوقع عضو هيئة التيريس. التواصل عن طريق البريي االلكترون  أو الجوال 

 دعدت اليورية لليرشي األكدييي .االجتي 

 مهـ   مصادر التعل
 الكتب اليقررة اليطلوبة:-1

 عديل  و اليزابيث يدرتينيز : ترجية ،و يدرجيت ويس ،جون لويي ،هلهدن وجييس كوفيدن ،يانيدل :
 . يار الفكر للنشر والتوزيع ،1د ، طبيعتهد ، التعلم العالج  طصعوبدت التعلم، يفهويه (2007) عبيهللا

  اليراجع الرئيسة:-2
: عديل عبيهللا   و اليزابيث يدرتينيز: ترجية ،ويس تيد رجيو  ،جون لويي ،هلهدن وجييس كوفيدن ،يانيدل

 يار الفكر للنشر والتوزيع . ،1طبيعتهد، التعلم العالج  ط ،صعوبدت التعلم، يفهويهد (2007)
 وزييان السرطدويكديييية. ترجية عبي العزيز . صعوبدت التعلم النيدئية واأل(1988كدلفدنت ) كيرك و-

  عيدن  ،، يار اليسيرةصعوبدت التعلم النظري والتطبيق  (2007) الوقف ، راض 

 الكتب واليراجع الت  يوصى بهد: -3
 السعويية جديعةالقراءة. الجزء األول، الييلكة العربية  ف . صعوبدت التعلم هـ ( 1425) السرطدويزييان أحيي 

 سعوي.اليلك 
يحيي سليدن الخطدطبة  يعبي اليجيالسبيلة،  معبي الكريأسدية يحيي البطدينة، يدلك أحيي الرشيان، عبيي 
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 عيدن: يار اليسيرة. والييدرسة.النظرية  التعلم،صعوبدت  (2005)
 (2001)وائل يوسى ابوجوية  خشدن،أيين إبراهيم  السرطدوي،يصطفى  زعبي العزي السرطدوي،زييان أحيي 

 الريدض يكتبة اليلك فهي الوطنية.  الخدصة.سلسلة إصيارات أكديييية التربية  ،1ط التعلم،خل إلى صعوبدت يي
-  

 اليراجع اإللكترونية، يواقع اإلنترنت...الخ:-4

 
 http://www.d2000.4mg.com/DISAB.htm 
 .http://www.gulfdisability.com/  

 International Journal of Special Education 

 

 

 The Journal of Special Education Exceptional Children 

 

 Teaching Exceptional Children- 

           

 European Journal of Special Needs Education   

  

 Journal of the American Academy of Special Education Professionals  

 

 Journal of Special Education 

 

 

  British Journal of Special Education- 

 

 Learning Disabilities Association of America 

 

 http://www.ldaamerica.org 
 

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

 

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

       

 

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

 
 

http://www.d2000.4mg.com/DISAB.htm
http://www.d2000.4mg.com/DISAB.htm
http://www.gulfdisability.com/
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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 يواي تعلييية أخرى:-5
 .ورش العيل 
 .اليورات التيريبية 
 النيوات واليؤتيرات -
 أفالم تعلييية  -
  يعديل التيريس اليصغر  

 المرافق الالزمة: و.
 قدعدت التيريس اليبدن :-1

  جهدزdata show 
  أجهزة صوت 
 يصدير االنترنت 
 السبورة التفاعلية 
 يصدير أخرى:-3

  يعديل 
 يركز للقيدس والتشخيص 

 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 الحصول على التغذية الراجعة ين الطالب بخصوص فعدلية التيريس: -1

 ستبيدندت اال  
 النقدش والحوار يع الطالب 
 يالحظدت الطالب 
 
 استراتيجيدت أخرى لتقييم عيلية التيريس ين قبل الييرس أو القسم:-2

  التقييم الذات . استبدنةتطبيق 
 الطدلب. تقييم يلف أعيدل 
 تقرير األياء السنوي للقسم 

 عيليدت تطوير التيريس:-3
  ييرس  اليقرر. تعليم األقران بين استراتيجيةتطبيق 
 التغيير اليستير وفق االتجدهدت الحييثة أو يد يستجي ف  اليجدل 
 .االستفدية ين خبرات الكليدت اليندظرة اليعتيية 
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 عيليدت التحقق ين يعديير اإلنجدز ليى الطدلب:-4
 .  تيقيق تصحيح عينة ين أعيدل الطلبة بواسطة ييرسين يستقلين، والتبديل بصورة يوريًة لتصحيح

 الختبدرات أو عينة ين الواجبدت يع طدقم تيريس ين يؤسسة أخرى(:ا
 )  يراجعة أوراق اإلجدبة ين قبل أعضدء القسم.) اليصحح  الثدن 
 يلفدت انجدز الطدلب. ص. فح 
 .تيقيق تصحيح عينة عشوائية ين أعيدل الطلبة بواسطة ييرسين يستقلين . 
  يندظرة لنفس اليقرر ة عينة ين الواجبدت يع طدقم تيريس ين يؤسسيقدرنة 
 التكدليف..  

 إجراءات التخطيط لليراجعة اليورية لييى فعدلية اليقرر اليراس  والتخطيط لتطويرهد: -5
 .عيل يراجعة يورية ليحتوى اليقرر، واالختبدرات التحصيلية 
 يتدبعة يستيرة ليد أنجزه الطالب ين تعييندت وتقدرير 
  خصص لتحسين وتطوير اليقرراالجتيدعدت اليورية لعضوات نفس الت 
  ـ كتدبة تقرير   اليقرر ويندقشة ايجدبيدت وسلبيدت اليقرر 
 ـ تقويم اليقرر ف  ضوء نتدئج تعلم اليتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير 
  

 
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 آل عثيدن عبي العزيز بن عبي هللا االسم:  عوض هللا يحيي أبو القدسمي.  االسم:
  التوقيع:   التوقيع:
 ـ هــ 1437/  3/  25 التدريخ:  ـ هــ 1437/  3/  25 التدريخ:

 
 ـ هــ 1436/  11/  16( بتدريخ 3ف  جلسة القسم رقم )تم اعتماد توصيف المقرر 

   
 


