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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة ( التعريفأ
 LED 312 المقرر:رمز             صعوبات التعلم مدخل إلى المقرر: اسم- 1 .1
 (  ساعات  3)  الساعات المعتمدة:  عدد- 2 .2
 أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  البرنامج- 3 .3
 ام في عدة برامج.التربية الخاصة  وفي حال وجود مقرر اختياري ع  .4

 

 الغة العربية  .6 لغة تدريس المقرر:  – 4 .5
 عبد الناصر عبد الرحيم آدم محمدد.  اسم منسق المقرر الدراسي: - 5 .7
 الخامس وى تالمس ھ1437السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: -6 .8
 المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:- 7 .9

 جدال يو     
 المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: - 8

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

 ) القاعات التدريسية(
 التدريس اسلوب – 10
  %55.6 النسبة المئوية:  25 محاضرات تقليدية –أ 

  - ئوية:النسبة الم  - مختلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  %44.4 النسبة المئوية:  20 التعلم االلكتروني –ج 
  - النسبة المئوية:  - مراسله –د 
  - النسبة المئوية:  - اخرى-هـ 

 مالحظات:
 
  ( األهداف:ب
 ماهو الهدف األساسي من هذا المقرر:-1

ان يتعرف على ماهية  يهدف هذا المقرر الى تعريف طلبة التربية الخاصة مسار صعوبات التعلم الى :
صعوبات التعلم ،وأنواعها ، ونسبة شيوعها، والتعرف على التطور التاريخى لمصطلح صعوبات التعلم ،والتعرف 
على العوامل واألسباب المؤدية لعوبات التعلم، والتعرف على الطرق المختلفة المستخدمة فى الكشف عن ذوى 

 الخصائصمبكر عن ذوى صعوبات التعلم، والتعرف على صعوبات التعلم ،والتعرف على كيفية الكشف ال
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 المظاهر العامة لذوي صعوبات التعلـّم،والتعرف على  النفسية والسلوكية لذوي صعوبات التعلـّم األكاديمية و
،والتعرف على طرق تشخيص  وفريق تشخيص ذوى صعوبات التعلم ،والتعرف على األساليب المختلفة فى 

 لم والتعرف على دور اآلسرة فى صعوبات التعلم .عالج ذوى صعوبات التع
 .الدراسي وتحسين المقررصف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

كنتيجة لألبحاث الجديدة في  في المحتوىمثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
ت المنهج وذلك لتطويره ولتحديد األولويات وتحديث مصادر التعلم يتم اآلن إعادة مراجعه مفردا .مجال الدراسة

 غيرها من المصادر. وقواعد البياناتللمقرر باستخدام شبكة االنترنت 
 
 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 3 1 ظهور صعوبات التعلم-التطورات المباشرة-ةالتطورات المبكر -لمحة تاريخية
 3 1 لمحة عن التعريفات االخرى واعطاء-التعلمتعريف صعوبات 

 3 1 متابعة للجدل القائم على التعريفات مع توضيح نسبة االنتشار
 3 1 التعرف على صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة

 3 1 تعلمالمحكات المستخدمة في الكشف عن صعوبات ال
 3 1 االختبار االول

 3 1 التعرف على خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 3 1 التعرف على خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 3 1 تشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 3 1 تشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم
 3 1 تشخيص الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 3 1 وبات التعلماالساليب العالجية ذوي صع
 3 1 االختبار الثاني 

 3 1 االساليب العالجية ذوي صعوبات التعلم
 3 1 الخدمات االسرية ودورها في صعوبات التعلم
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 مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(:-2
  

 الياالجم أخرى تدريبي   عملي/ميداني/ المختبر فصول دراسية المحاضرة 

ساعات 
 التدريس

3 
  ---- --- 

 
 

 
 

45 

الساعات 
 المعتمدة

3 
 

 

 
 
 
 
 

  3 

  
 

 ال يوجد ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
 
م الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقوي باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 واستراتيجيات التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

A المهارات المعرفية 
A.1 والمفاهيم الخاصة  الحقائقن يتعرف الطالب على أ

 صعوبات التعلم بذوي
 .االختبار الشفهي  .الحوار 

A.2    

A.3    

A.4    
B  االدراكيةالمهارات 
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

B.1 المفاهيم والنظريات الخاصة الطالب يطبقن أ 
 .صعوبات التعلمب

 البوربوينتاستخدام 
 والعروض 

 ..المالحظة .االختبارات 

B.2  أن يطبق الطالب الحلول اإلبداعية في حل المشكالت
 المتعلقة بذوي صعوبات التعلم.

عروضاالختبارات. ال أسلوب حل المشكالت  

B.3    
C مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 

C.1 -  يطور الطالب من شخصيته المهنية و يتحمل أن
 مسئولية التعامل مع ذوي صعوبات التعلم.

المشاركة في المناقشة 
  والحوار .

 

التكاليف ، العروض  

C.2  أن يعمل الطالب بروح الفريق الواحد لخدمة ذوي
 م .صعوبات التعل

المشاركة في المناقشة 
  والحوار .
 تحريرية.اختبارات 
 شفهية.اختبارات 

 التعاوني.التعلم 

 االمتحانات-المالحظة
العروض  –التحصيلية 
-التقارير –التقديمية 
 التطبيق

C.3    

D مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 
D.1 فوي والكتابي أن يكون الطالب قادر علي التواصل الش

 مع االخرين وبشكل فعال.
تشجيع الطالب علي 

 المبادرة
 المال حظة المستمرة

D.2    

D.1    
E المهارات النفس حركية 

E.1 ال ينطبق   

E.2    
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو5

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

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

 بللطال واالرشاد األكاديميالدعم  د.
  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

 (مدخل صعوبات التعلم،ط2013الخطيب،جمال محمد )الدمام، المملكة العربية السعودية.1، 
 ( صعوبات التعلم النظري والتطبيقي،دار المسيرة، عمان ، االردن2009الوقفي ،راضي). 
  ( صعوبات التعلم فى القراءة . الجزء األول ، المملكة العربية السعودية  1425زيدان أحمد السرطاوى . ) هـ

 .، جامعة الملك سعود .

 المراجع الرئيسة:-2
 سامة محمد البطاينة ، مالك أحمد الرشدان ، عبيد عبدالكريم السبايلة ، عبدالمجيد محمد سلمان الخطاطبة أ 

 .( صعوبات التعلم ، النظرية والممارسة . عمان : دار المسيرة 2012) 

  بها:يوصى  والمراجع التيالكتب -3
 يم خشان ، وائل موسى أبوجودة ) زيدان أحمد السرطاوى ، عبدالعزيز مصطفى السرطاوى ، أيمن إبراه
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، سلسلة إصدارات أكاديمية التربية الخاصة . الرياض مكتبة  1( مدخل إلى صعوبات التعلم ، ط 2001
 الملك فهد الوطنية . 

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

 :المراجع اإللكترونية-4
  :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ 
  , موقع أطفال الخليج 
 موقع اإلدارة العامة للتربية الخاصة 

 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 

       

 

e.asp-taac.ca/index-http://www.ldac 
 أخرى:مواد تعليمية -5
 مواد تعليمية أخرى:-5

 ديمية.عروض تق 

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
http://www.ldac-taac.ca/index-e.asp
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  أفالم تعليمية 
 زيارات ميدانية 

 
 المرافق الالزمة: و.
 المباني:-1

 .القاعات التدريسية المناسبة  
 مصادر الحاسب اآللي:-2

  قاعة للمحاضرات 
  جهازdata show 
  أجهزة صوت 
 مصادر االنترنت 
 السبورة التفاعلية 

 مصادر أخرى:-3
  معامل 
 مركز للقياس والتشخيص 

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

  االستبيانات  
 النقاش والحوار مع الطالب 
 مالحظات الطالب 
 

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

 عمليات تطوير التدريس:-3
  األقران.بتعليم ال ستراتيجيةإتطبيق 
  تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة
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  بالمناهج، وتحفيز طلبة المقرر على المشاركة فيها
  الحديثة أو ما يستجد في المجال االتجاهات وفق. التغيير المستمر 
 .االستفادة من خبرات الكليات المناظرة المعتمدة 

 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4
 .  بصورة دورية.تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  
  القسم. )المصحح الثاني(أعضاء  من قبل أوراق اإلجابةمراجعة 
  .الطالب. مالأعملفات  تقييم 
 
 أعمال الطلبة الفصلية.ة من ات عين تقييم 

 
 التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: إجراءات-5

 .عمل مراجعة دورية لمحتوى المقرر، واالختبارات التحصيلية 
 متابعة مستمرة لما أنجزه الطالب من تعيينات وتقارير 
    وسلبيات المقرر  ومناقشة ايجابياتالمقرر ـ كتابة تقرير 
 ـ تقويم المقرر في ضوء نتائج تعلم المتعلم واقتراح أوجه التحسين والتطوير 
 

 
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 د.عبد العزيز بن عبد هللا آل عثمان االسم:  عبد الناصر عبد الرحيم. د االسم:

 د.عبد العزيز بن عبد هللا آل عثمان التوقيع:  يم آدم محمدعبد الناصر عبد الرحد.  التوقيع:

 هــ 1436/  11/  16 التاريخ:  هــ 1436/  11/  16 التاريخ:
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
ـ هــ 6143/  11/  16بتاريخ  (2)في جلسة القسم رقم   

 
   

 


