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 وصف المادة .71

أنكاع ػػا الرسيسػػية كتحديػػد خصػػاسص الطمبػػة لكم الصػػعكبات تشػػمؿ هػػلم المػػادة تعريػػؼ الصػػعكبات التعمميػػة كالتعػػرؼ الػػى أسػػباب ا كالتمييػػز بػػيف 
لتقييـ التعممية. كتتضمف المادة القاء الضكء عمى التطكر التاريخي لمبرامج كالخدمات في مجاؿ الصعكبات التعممية. كللؾ تبحث المادة في طرؽ ا

الج المادة أنمػاط الخػدمات التربكيػة كأشػكال ا فػي المراحػؿ العمريػة كأدكاته كأهدافه في مجاؿ الصعكبات التعممية كتبيف مبادئ التعميـ العالجي. كتع
 لكتابية.المختمفة. كتركز المادة عمى استراتيجيات تدريس الطمبة لكم صعكبات التعمـ الم ارات قبؿ األكاديمية كالمغكية كالحسابية كالقراسية كا

 
 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19

 األهداؼ -أ
معرفة كف ـ الطمبة لممفاهيـ األساسية لميداف صعكبات التعمـ كالتي تتضمف التعريؼ كالخصاسص كالتصػنيؼ كاألسػباب كالبػداسؿ  تطكير .1

 التربكية.
 تطكير قدرة الطمبة عمى تمييز فسة صعكبات التعمـ عف فسات التربية الخاصة األخرل كاالعاقة العقمية كاضطرابات السمكؾ كغيرها. .2
  ـ الطمبة باالحتياجات الخاصة لمطمبة لكم صعكبات التعمـ كطرؽ التعامؿ مع تمؾ االحتياجات.تطكير معرفة كف .3
 تطكير معرفة كف ـ الطمبة بالصعكبات األكاديمية كالنماسية لمطمبة لكم صعكبات التعمـ كطرؽ التعامؿ مع ا. .4
 .تطكير االتجاهات االيجابية لمطمبة لمعمؿ مع فسة الطمبة لكم صعكبات التعمـ  .5

 نتاجات التعّمـ: يتكقع مف الطالب عند إن اء المادة أف يككف قادران عمى... -ب
  الفهم و اإلستيعاب: -1
 : معرفة كف ـ التعريفات كاالصطالحات األساسية المستخدمة في مجاؿ صعكبات التعمـ.1-1
 : معرفة خصاسص الطمبة لكم صعكبات التعمـ كطرؽ تصنيف ـ.1-2
 : معرفة أسباب صعكبات التعمـ ك ف ـ التفسيرات الطبية ك التربكية لصعكبات التعمـ كمبادئ العالج المنبثقة عن ا.1-3

              
 : المهارات الفكرية و المعرفية و التحميمية -2
 ف سمككيا كبطيئ التعمـ كالمعاقيف حسيا.: تحميؿ الفركؽ األساسية بيف الطمبة لكم صعكبات التعمـ كالطمبة المعكقيف عقميا كالمضطربي2-1
 : تحميؿ طرؽ الكقاية مف صعكبات التعمـ اعتمادا عمى ف ـ أسباب ا.2-2
 : تحميؿ كاقع تشخبص صعكبات التعمـ كخدمات ا في األردف في ضكء المحكات العالمية لمتشخيص كالخدمات.2-3
 
  المهارات الخاصة/التطبيقية: -3
 زمة جإجراء دراسة الحالة لمطمبة لكم صعكبات التعمـ.: اكتساب الم ارات الال3-1
 : اكتساب الم ارات الالزمة في تجديد جكانب القكة كالضعؼ في أداء الطمبة لكم صعكبات التعمـ.3-2
 : اكتساب الم ارات الالزمة لمعمؿ مع المعمـ العادم في تنفيل الخطط التربكية الفردية للكم صعكبات التعمـ.3-3
 
  ات اإلبداعية/ القابمة لمتحويل:المهار  -4
 : القدرة عمى التكاصؿ مع معممي غرؼ المصادر كالمعمميف العادييف كالطمبة لكم صعكبات التعمـ كلكي ـ.4-1
 : تنمية االتجاهات االيجابية لمعمؿ مع فسة صعكبات التعمـ في المدارس العادية4-3
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

نتاجات التعّمـ  التقييـ أساليب المراجع
  األسبكع المدّرس المتحققة

الملككرة 
 ادنام

االمتحانات 
كاالسسمة 

الشف ية داخؿ 
 المحاضرات

المفاهيم األساسية :الوحدة األولى األكؿ د. ميادة الناطكر (2-1, )(1-1)  
مقدمة عامة، : في صعوبات التعمم

تعريؼ صعكبات التعمـ، القكاسـ 
المشتركة في تعريفات صعكبات 

 التعمـ

  (1-1,)(1-
2)( ,2-1,) 

نسبة انتشار صعكبات التعمـ،  الثاني 
تصنيؼ صعكبات التعمـ، 

الخصاسص العامة لمطمبة لكم 
 صعكبات التعمـ

  (1-1)( ,3-3) ,
(4-1( ,)4-2)  

 البداسؿ التربكية لمطمبة لكم الثالث 
صعكبات التعمـ، التطكر التاريخي 

 لميداف صعكبات التعمـ.
: أسباب صعوبات لوحدة الثانيةا الرابع  (2-2, )(1-3)  

اصابات الدماغ المكتسبة (:  التعمم
في مرحمة )ما قبؿ الكالدة، أثناء 

الكالدة، ما بعد الكالدة( ، األسباب 
    العاسدة لمتأثيرات الجينية كالكراثية

 
األسػػػػػباب العاسػػػػػدة لمتػػػػػأثيرات البيسيػػػػػة،  الخامس  (1-3)  

األسػػػػػػػػػػػػػباب العاسػػػػػػػػػػػػػدة لالخػػػػػػػػػػػػػتالالت 
.البيككيمياسية  

 
األطر النظرية : الوحدة الثالثة السادس  (1-3)  

كج ة  :صعوبات التعممالمفسرة ل
في تفسير  نظر المنظكر النماسي

الصعكبات التعممية، كج ة نظر 
المنظكر السمككي في تفسير 

   صعكبات التعمـ،
 

كج ة نظر المنظكر المعرفي في  السابع  (1-3)  
تفسير الصعكبات التعممية ، كج ة 

نظر المنظكر الطبي في تفسير 
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 صعكبات التعمـ
  (2-3( ,)3-

1(,)3-2) 
: قياس وتشخيص الوحدة الرابعة الثامف 

التحديات التي  :صعوبات التعمم
تكاجه تشخيص األطفاؿ لكم 
صعكبات التعمـ، المحكات 

التشخيصية، أغراض التشخيص 
كأنكاع االختبارات المستخدمة، 

الخطكات المتبعة في قياس 
كتشخيص األطفاؿ لكم صعكبات 

 التعمـ
 

  (2-3( ,)3-
1(,)3-2) 

معيار التبايف كمعيار االستجابة  التاسع 
ى لممعالجة كمعايير لمحكـ عم

 صعكبات التعمـ كمشكالت كؿ من ا
التعديالت القانكنية الحديثة التي 
طرأت عمى معايير الحكـ عمى 

األطفاؿ لكم صعكبات التعمـ في 
 ضكء قانكف تعميـ األفراد المعكقيف

صعوبات التعمم : الوحدة الخامسة العاشر  (3-3)  
 المحددة في مجال المغة واالتصال:

أهمية المغة، نظريات اكتساب المغة، 
عناصر المغة، الصعكبات المغكية 

 كطرؽ قياس ا
 
 

الحادم   (3-3)  
 عشر

استراتيجيات عامة لتدريس المغة 
 )المغة االستقبالية كالمغة التعبيرية(

الثاني   (3-3)  
 عشر

صعوبات التعمم : الوحدة السادسة
:المحددة في مجالي القراءة والكتابة  

العكامؿ المساهمة في صعكبات 
القراءة، المشكالت الشاسعة في 

القراءة لدل الطمبة لكم صعكبات 
التعمـ ، مشكالت التعرؼ عمى 

 الكممة، مشكالت االستيعاب القراسي
الثالث   (3-3)  

 عشر
االتجاهات األساسية في تعميـ القراءة 
النماسية كالقراءة العالجية، مشكالت 
الكتابة لدل الطمبة لكم صعكبات 
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1.  
 

  

 التعمـ كطرؽ عالج ا.
الرابع   (3-3)  

 عشر
االتجاهات األساسية في تعميـ القراءة 
النماسية كالقراءة العالجية، مشكالت 
الكتابة لدل الطمبة لكم صعكبات 

عالج االتعمـ كطرؽ   
الخامس   (3-3)  

 عشر
صعوبات التعمم : الوحدة السابعة

:المحددة في مجال الرياضيات  
تطكر الم ارات الحسابية، 

 الصعكبات الحسابية
السادس   (3-3)  

 عشر
االستراتيجيات العامة في تدريس 
الرياضيات لمطمبة لكم صعكبات 

 التعمـ

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات كاالستراتيجيات التدريسيةتطكير نتاجات التعمـ المست دفة مف خالؿ  يتـ
 المحاضرة كالنقاش الصفي، العمؿ ضمف مجمكعات صفية

 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييـ كالمتطمبات التالية: أساليبخالؿ مف  المست دفة نتاجات التعمـ تحقؽإثبات  يتـ
 عالمة 25كيخصص له االمتحاف األكؿ 

 عالمة 25ك يخصص له االمتحاف الثاني 

 عالمة 50االمتحاف الن اسي كيخصص له 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

محاضرات في  5تجاكز غيابه  محاضرات في المادة التي تطرح أياـ )أحد،ثالثاء،خميس( أك ألا  7يحـر الطالب مف المادة إلا تجاكز غيابه 
 المادة التي تطرح أياـ )اثنيف، أربعاء(.

  اتالغياب عن االمتحان -ب

 يمنح الطالب عالمة صفر الا تغيب عف االمتحانات المقررة لممادة .
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 والصحة إجراءات السالمة -ج

 ال يكجد

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 األردنية في حاالت الغش كالخركج عف النظاـ الصفييتـ تطبيؽ قكانيف كأنظمة الجامعة 

 إعطاء الدرجات -ق

 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -ك

 مكتبة الجامعة االردنية -1

 مكتبة كمية العمـك التربكية -2

 المعدات واألجهزة المطموبة .24

 السبورة والطباشير أو اقالم الوايت بورد

 

 المراجع .22

 
 

 طيتها لمموضوعات المختمفة لممادة:المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغالكتب  - أ
ماؿ الخطيب، منى الحديدم، مناهج كاساليب التدريس في التربية الخاصة : دليؿ عممي الى تربية االطفاؿ المعكقيف ، مطبعة ج -

 0 1994المعارؼ ، الشارقة،
 .) مترجـ(دار الفكر, عمافة لكم الحاجات الخاصة: مقدمة في التربية الخاصة. (. الطمب2013جركاف, فتحي, ك آخركف ) -
(. مناهج كأساليب التدريس في التربية الخاصة: دليؿ عممي الى تربية كتدريب األطفاؿ المعكقيف، 2003الخطيب، جماؿ، الحديدم، منى ) -

 مكتبة الفالح، االمارات العربية المتحدة.
  ( مقدمة في تعميـ الطمبة لكم الحاجات الخاصة2007، جماؿ، كزمالؤم )  الخطيب  -
 0 1988زيداف سرطاكم، عبد العزيز سرطاكم، صعكبات التعمـ االكاديمية كالنماسية ) مترجـ(، مكتبة الصفات ، الرياض، -
  1995ار القمـ لمنشر كالتكزيع ، دبي،يكسؼ القريكتي، عبد العزيز السرطاكم، جميؿ الصمادم، المدخؿ الى التربية الخاصة، د -
عكبات التعمـ ، أكاديمية التربية مدخؿ الى ص 0(2001السرطاكم، زيداف ، السرطاكم، عبد العزيز ، خشاف ، أيمف، أبك جكدة، ، كاسؿ ) -

 0الخاصة، الرياض ، المممكة العربية السعكدية
 ي، منشكرات كمية األميرة ثركت، عماف ، األردفصعكبات التعمـ : النظرم كالتطبيق 0(2003الكقفي، راضي ) -
 0صعكبات التعمـ: األسس النظرية كالتشخيصية كالعالجية ، دار النشر لمجامعات المصرية  0(1998الزيات، فتحي) -
 امعة العربية المفتكحة ، الككيتصعكبات التعمـ: الج 0(2004الركساف، فاركؽ ، الخطيب ، جماؿ، الناطكر، ميادة ) -
 (, المغة كصعكبات القراءة, دار الفكر,عماف, )مترجـ(.2015كامي, اآلف, كاتس, هيك ) -
(. صعكبات التعمـ كاجإعاقات البسيطة لات العالقة: خصاسص كاستراتيجات تدريس كتكج ات حديثة. دار الفكر, عماف 2014ليرنر, جانيت ) -

 )مترجـ(.
( استراتيجيات نمكلجية لتدريس م ارات القراءة, مركز تقكيـ 2010الديار, مسعكد, البحيرم, جاد )محفكظي, عبد الستار, هينز, تشارلز, أبك  -

 كتعمـ الطفؿ, الككيت.
 ., )مترجـ(( صعكبات التعمـ, دار الفكر, عماف2007هالهاف, دانياؿ, ككفماف, جيمس, لكيد, جكف, كيس, مارجريت, مارتنيز, اليزابيث ) -
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 تدريس األطفاؿ لكم صعكبات التعمـ في الصفكؼ العادية, دار الفكر, عماف )مترجـ(.  (.2002كاينبر, سكزاف ) -
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