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قطِ ايعًّٛ ايٓفط١ٝ ٚايرتب١ٝ 

اخلاص١ 

ن١ًٝ ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 

جاَع١ آٍ ايبٝت 

2011/2012 

 (دبًّٛ َٗين  )اخلط١ ايدزاض١ٝ يػٗاد٠ صعٛبات ايتعًِ 

 

دبًّٛ صعٛبات ايتعًِ  : (بايعسبٝـــــ١)اضِ ايدزجــ١ 

   Diploma in Learning Disabilities  (باإلجنًٝص١ٜ)اضِ ايدزج١ 

 

 :أحهاّ ٚغسٚط عا١َ 

ٜكبٌ يف ٖرا ايربْاَج نٌ َٔ حضٌ ع٢ً دزج١ ايبهايٛزٜٛع َٔ جاَع١ َعرتف بٗا يف أٟ فسع َٔ 

 0فسٚع املعسف١

: َهْٛات اخلط١

 

ضاع١ َعتُد٠ َٛشع١ ع٢ً  (27)تتهـٕٛ اخلط١ ايدزاض١ٝ يػٗاد٠ ايدبًّٛ يف صعٛبات ايتعًِ َٔ 

: ايٓخٛ اآلتٞ

 ايطاعات املعتُد٠ ْٛع املتطًب ايتطًطٌ

 21 َتطًبات ايتخضط اإلجباز١ٜ  أٚاًل

 6   َتطًبات ايتخضط االختٝاز١ٜ ثاًْٝا

 

 27 اجملُٛع

 

: ْعاّ ايرتقِٝ- ب

: زَص ايه١ًٝ- 1

 

 ايه١ًٝ ايسَص

 ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ 11

 

: زَٛش األقطاّ- 2

 

 ايه١ًٝ ايسَص

 قطِ املٓاٖج ٚايتدزٜظ 01

 قطِ اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ ٚاألصٍٛ 02

قطِ ايعًّٛ ايٓفط١ٝ ٚايرتب١ٝ اخلاص١  03

: زَٛش املٛاد- 3

 

0-9 0-9 05 03 11 

 

 

 ايه١ًٝ ايكطِ املطت٣ٛ اجملاٍ ايتطًطٌ
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يف أزقاّ املٛاد  (اجملاٍ)َديٍٛ َٓصي١ ايعػسات 

 

 عٓٛإ دلاٍ ايتخضط زَص اجملاٍ عٓٛإ دلاٍ ايتخضط زَص اجملاٍ

 املٛاد ايه١ُٝ 5 املٛاد ايعا١َ 0

 َٛاد ايرتب١ٝ اخلاص١ 6 َٛاد املدخٌ 1

 املٗازات ايبخج١ٝ 7 املٛاد ايرتب١ٜٛ 2

 ايتدزٜب ٚايتطبٝكات ايع١ًُٝ 8 املٛاد ايٓفط١ٝ 3

 - 9 املٛاد ايتك١ٝٓ 4

 

 

: ضاع١ َعتُد٠ َٛشع١ ع٢ً ايٓخٛ اآلتٞ (27 ):   َتطًبات ايتخضط-  2

 : ضاع١ َعتُد٠ ٚتػٌُ املٛاد اآلت١ٝ (21):  اإلجباز١َٜتطًبات ايتخضط 

ايطاعات  املتطًب ايطابل

املعتُد٠ 

زقِ املاد٠  اضِ املاد٠ ت 

 1 1103521 طسم ٚاضرتاتٝجٝات تدزٜظ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ 3 

 2 1103531 ضٝهٛيٛج١ٝ ذٟٚ االحتٝاجات اخلاص١ 3 

 3 1103551 االختبازات ايتػخٝض١ٝ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ 3 

 4 1103561 صعٛبات ايتعًِ ايُٓا١ٝ٥ ٚاالنادمي١ٝ 3 

 5 1103562                  يضعٛبات ايتعًِايرباَج ايعالج١ٝ يرٟٚ 3 

 6 1103563 َٗازات ايدزاض١ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ 3 

 7 1103580  ايتعًِتدزٜب عًُٞ يف غسف َضادز 3 

   

 

:  خيتازٖا ايطايب َٔ املٛاد اآلت١ٝ  ( ضاعات َعتُد6٠): املٛاد االختٝاز١ٜ- ب

ايطاعات  املتطًب ايطابل

املعتُد٠ 

زقِ املاد٠  اضِ املاد٠ زقِ املاد٠ 

َٓاٖج ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ  3  1103522 1 

 2 1103532 تعدٌٜ ضًٛى ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ 3 

 4 1103540 تكٓٝات تع١ًُٝٝ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ 3 

 3 1103564 اخلاص١         تإزغاد ذٟٚ االحتٝاجا 3 

 5 1103565 اعطسابات ايٓطل ٚايتٛاصٌ 3 

 6 1103566             قغاٜا يف صعٛبات ايتعًِ 3 
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ٚصف املٛاد يدبًّٛ صعٛبات ايتعًِ 

 (املٛاد اإلجباز١ٜ)

 

 ( ضاعات َعتُد3٠)  طسم ٚاضرتاتٝجٝات تدزٜظ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ 1103521

 Methods and Teaching Strategies with 

Learning Difficulties 

 

ٚاضتعساض  .  تدزٜظ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِطسم ٚاضرتاتٝجٝاتتدزٜب ايطالب ع٢ً اضتخداّ ٚتٛظٝف 

ايتدزٜظ املباغس، : أضايٝب ايتدزٜظ األنجس اضتخداَا ٚفاع١ًٝ َع ايطًب١ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ َجٌ

 االضرتاتٝجٝات املعسف١ٝ يف ايتدزٜظ .ٚحتًٌٝ امل١ُٗ، ايتعصٜص، ايتعًِ ايتعاْٚٞ، ايتعًِ َٔ خالٍ األقسإ

.  ٚتكِٜٛ أضايٝب ايتدزٜظ املطتخد١َ. ، ٚغريٖا َٔ األضايٝبتعًِاٍايعالجٞ يضعٛبات 

 

 

 ( ضاعات َعتُد٠ 3)ضٝهٛيٛج١ٝ ذٟٚ االحتٝاجات اخلاص١        1103531

 Psychology for Those with Special Needs  

 ايرتب١ٜٛ ّحاجات٘  ٚأِٖضٝهٛيٛج١ٝ ذٟٚ االحتٝاجات اخلاص١ ٚتفطري يفِٗ املختًف١ املداخٌ

 ذٟٚ االحتٝاجات اخلاص١  َجٌ  ٟ ملػهالت ايتكًٝد ٚايتضٓٝف ٚايطٝهٛيٛج١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ ،

 املػهالت - احلط١ٝ املػهالت - ايتٛاصٌ َػهالت - ايتٛافل َػهالت - ايتعًِ َػهالت

 ٚايطًٛى، ايُٓٛ يف ايعاد١ٜ املعدالت عٔ يالحنساف ٚاالجتُاع١ٝ ايٓفط١ٝ ايعٛاٌَ - احلسن١ٝ

  .ٚايعسب١ٝ األجٓب١ٝ ايدٍٚ يفاملتبع١  َعِٗ  َازضاتٚامل

 

 

 ( ضاعات َعتُد٠ 3)االختبازات ايتػخٝض١ٝ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ      1103551

 Diagnostic Tests for People with Learning 

Difficulties 

 

باالختبازات ايتػخٝض١ٝ املػٗٛز٠ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ  َجٌ اختباز َاٜهٌ بطت،   ايطًب١ تعسٜف

اختباز ايٜٝٓٛص يًكدزات ايطاٜهٛيػ١ٜٛ، ٚاختباز ٜٚبُإ يًتُٝٝص ايطُعٞ، ٚاختباز فسٚضتٓج يالدزاى 

. ٚاختبازات ايرنا٤ ٚاالضتعدادات ٚايتخضٌٝ املك١ٓٓ، ٚاالختبازات ايٓفط١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ.ايبضسٟ

 ايكسا٠٤، أٚ ايهتاب١، أٚ ايتٗج١٦، أٚ ايتعبري ايهتاب٢، أٚ يف تػخٝط صعٛبات  ايالختباز١ٜ ضايٝبٚاأل

.  ، ٚغريٖا َٔ االختبازاتاحلطاب

 

 

 ( ضاعات َعتُد٠ 3)صعٛبات ايتعًِ ايُٓا١ٝ٥ ٚاألنادمي١ٝ  1103561

 Academic and Developmental 

Learning Difficulties ِِA 

 

 يرٟٚ صعٛبات ٚاألنادمي١ٝ األضظ ايٓعس١ٜ العطساب ايعًُٝات املعسف١ٝ ايُٓا١ٝ٥  ايطًب١ إنطاب

، صعٛبات ايتعًِ األنادمي١ٖٝا ٚبني  ٚايعالق١ بني ايُٓا١ٝ٥ ايتعًِ، األضظ ايعضب١ٝ يضعٛبات ايتعًِ

 بعٛاٌَ ٚأضباب صعٛبات ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٚاحلطاب، ٚاملعاٖس ٚاخلضا٥ط ايطًٛن١ٝ  ايطًب١ تعسٜف

 ٚحجِ ايتعًِ ايُٓا١ٝ٥ ٚاألنادمي١ٝ عسض عٛاٌَ ٚأضباب صعٛبات ،يضعٛبات ايتعًِ األنادمي١ٝ

 . املػه١ً يف ايٛاقع املٝداْٞ
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 ( ضاعات َعتُد٠ 3)    صعٛبات ايتعًِايرباَج ايعالج١ٝ يرٟٚ    1103562

 Treatment Programs for People 

with Learning Difficulties 

 

املدخٌ ايطًٛنٞ يعالج يف  املختًف١ يضعٛبات ايتعًِ املتُج١ً تصٜٚد ايطًب١ بايرباَج ٚاخلدَات

 املدخٌ ايٓفظ عضيب يعالج صعٛبات ايتعًِ ايُٓا١ٝ٥ –صعٛبات ايتعًِ ايُٓا١ٝ٥ ٚاألنادمي١ٝ 

 املدخٌ ايطيب يعالج – املدخٌ املعسيف يعالج صعٛبات ايتعًِ ايُٓا١ٝ٥ ٚاألنادمي١ٝ –ٚاألنادمي١ٝ 

.  تطبٝكات هلرٙ املداخٌ اٍ، ٚتدزٜبِٗ ع٢ً ايكٝاّ ب. صعٛبات ايتعًِ ايُٓا١ٝ٥ ٚاألنادمي١ٝ

 

 

 ( ضاعات َعتُد٠ 3)     صعٛبات ايتعًَِٗازات ايدزاض١ يرٟٚ 1103563

 Study Skills for People with Learning 

Difficulties 

 

عسض .  صعٛبات ايتعًِايتعسٜف مبٗازات ايدزاض١ ٚحتدٜد أٖدافٗا، ٚأُٖٝتٗا ٚفٛا٥دٖا يًطًب١ ذٟٚ

إداز٠ ٚتٓعِٝ ايٛقت، : ٚحتًٌٝ َٗازات ايدزاض١ األنجس أ١ُٖٝ يًطًب١ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ َجٌ

. ٚاالضتُاع ايفعاٍ، ٚايتخغري ٚحٌ ايٛاجبات، ٚتدٜٚٔ ٚنتاب١ املالحعات، ٚفسش األفهاز ايس٥ٝط١ٝ

.  َٚٗازات ايترنس، َٚٗازات االضتعداد يالَتخإ ٚتكدمي٘

 

 

 ( ضاعات َعتُد٠ 3)  ايتعًِتدزٜب عًُٞ يف غسف َضادز 1103580

 Practical Training in Learning Resource 

Rooms 

 

 ايتخطٝط ٚتدزٜبِٗ ع٢ًملػازن١ يف َٛاقف ايتدزٜظ ايفع١ًٝ يًتالَٝر ذ٣ٚ صعٛبات ايتعًِ، ا

يًرباَج ايفسد١ٜ ايرتب١ٜٛ، ٚتضُِٝ اخلطط ايتع١ًُٝٝ ايفسد١ٜ بٓا٤ً ع٢ً حتًٌٝ األٖداف قضري٠ املد٣ 

َٚٓاقػ١ املػهالت .يًربْاَج بايتعإٚ َع ايفسٜل َتعدد ايتخضضات، ثِ تٓفٝر ٖرٙ اخلطط، ٚتكٛميٗا

  .اييت تربش أثٓا٤ ايتدزٜب املٝداْٞ يف حًكات ايٓكاش

 

 

 (املٛاد االختٝاز١ٜ) 

 

 ( ضاعات َعتُد٠ 3)َٓاٖج ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ            1103522

 Curricula for People with Learning 

Difficulties 

 

املٓاٖج اخلاص١ برٟٚ صعٛبات ايتعًِ ٚعٓاصسٖا ٚخطٛاتٗا، ٚتطبٝكات ْعسٜات عًِ ايٓفظ يف ٚععٗا 

ٚتضُُٝٗا، ايتدزٜب ع٢ً تضُِٝ اخلطط ايرتب١ٜٛ ايفسد١ٜ ٚخطط ايتدزٜظ ايفسد١ٜ بايتعإٚ َع 

.  فسٜل اخلط١ ايرتب١ٜٛ

 

 

 ( ضاعات َعتُد٠ 3)تعدٌٜ ضًٛى ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ        1103532

 Behavior Modification of People 

with Learning Difficulties 

 

ٚعسض االضرتاتٝجٝات املطتخد١َ يف ذيو مبا فٝٗا تػهٌٝ . َفّٗٛ تعدٌٜ ايطًٛى ٚحتدٜد أٖداف٘

ايطًٛى ،ٚايتعصٜص االجيابٞ ٚايطًيب ، ٚايتعُِٝ اإلطفا٤ ، ايُٓرج١ ، ايغبط ايراتٞ ايتػر١ٜ ايساجع١ ، 

اإلخفا٤، ايتطًطٌ، ايعصٍ، ايعكاب، األضايٝب ايطًٛن١ٝ املعسف١ٝ ، ٚأٟ أضايٝب أخس٣ حدٜج١، حتدٜد 

خطٛات تضُِٝ ٚتٓفٝر بساَج تعدٌٜ ايطًٛى، اضتعساض املػهالت ايطًٛن١ٝ يد٣ ايطًب١ ذٟٚ 

.  صعٛبات ايتعًِ، ٚتدزٜب ايطًب١ ع٢ً نتاب١ بساَج  تعدٌٜ ايطًٛى ٚتٓفٝرٖا 



 6 

 

 

 

 (ضاعات َعتُد٠ 3) تكٓٝات تع١ًُٝٝ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ        1103540

 Educational Techniques for Those 

with Learning Difficulties 

 

َفّٗٛ تكٓٝات ايتعًِٝ ٚأْٛعٗا ٚفٛا٥دٖا ٚاضتخداَاتٗا ٚتٛظٝفٗا يف تعًِٝ ايطًب١ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ،  

تطبٝل ،  صعٛبات ايتعًِ يف ايكٝاّ بٛاجباتِٗ املدزض١ٝايطًب١ ذٟٚاضتخداّ احلاضٛب يف َطاعد٠ َجٌ 

يف حٌ بعض املػانٌ  َٔ خالٍ احلاضٛب، عسض ايرباَج املطتخد١َ  ايفسد١ٜ ايرتب١ٜٛطاخلط

احلدٜح عٔ ايدزاضات ٚاألدبٝات اييت  .نُػه١ً ايكسا٠٤ ٚاالضتٝعاب ايكسا٥ٞ ٚايهتاب١ ٚاحلطاب

.  اضتخدَت يف َعسف١ اثس فعاي١ٝ اضتخداّ احلاضٛب يف تعًِٝ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ 

 

 

 (ضاعات َعتُد٠ 3) اخلاص١ تإزغاد ذٟٚ االحتٝاجا 1103564

 Guidance for Those with Special Needs  

تعسٜف  اإلزغاد ، ٚأضظ اإلزغاد ايفًطف١ٝ ٚايٓفط١ٝ ،ٚدٚز املسغد ٚٚظٝفت٘ َع ف٦ات ايرتب١ٝ اخلاص١  

ْٚعسٜات اإلزغاد . ،ٚعٓاصس َٚساحٌ ٚأضايٝب ايع١ًُٝ اإلزغاد١ٜ. ٚبػهٌ خاظ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ

ايس٥ٝط١ٝ ، نُا تكدّ املاد٠ َكد١َ َطخ١ٝ يًُفاِٖٝ ٚ اإلجسا٤ات األضاض١ٝ يف اإلزغاد ٚايعالج 

.  ايٓفطٞ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ، مل ،ٚبعض ايتطبٝكات اإلزغاد١ٜ املطتخد١َ َعِٗ

 
 

 (ضاعات َعتُد٠ 3)اعطسابات ايٓطل ٚايتٛاصٌ            1103565

 Speech and Communication Disorders  

املفاِٖٝ األضاض١ٝ يف ايهالّ ٚايًػ١ ايتٛاصٌ، ٚايتطٛز ايطبٝعٞ يًهالّ ٚايًػ١ ٚأْٛاع اعطساب ايًػ١ 

ٚايتٛاصٌ ٚأضبابٗا ،َٚد٣  اْتػازٖا ،ٚأضايٝب تػخٝضٗا ٚ ايرباَج ايرتب١ٜٛ ٚايعالج١ٝ املكد١َ هلرٙ 

.  ايف١٦، ٚٚاقع اخلدَات ٚايرباَج املكد١َ  يف األزدٕ

 

 

 (ضاعات َعتُد٠ 3)             قغاٜا يف صعٛبات ايتعًِ 1103566

 Issues in Learning Difficulties  

: انطاب ايطالب األضظ ايٓعس١ٜ ٚاملعسف١ٝ املتعًك١ بايكغاٜا املعاصس٠ يف دلاٍ صعٛبات ايتعًِ َٚٓٗا

، دخٌ، صعٛبات ايتعًِ غري ايًفع١ٝتقغاٜا ايتخدٜد ٚايتػخٝط، ذلو ايتباعد، االضتجاب١ يٌ

ايف٦ات ايكغاٜا ايطب١ٝ ٚصعٛبات ايتعًِ، ٚ ايتهٓٛيٛجٝا املطاعد٠ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ، اضتخداّ

.  املتداخ١ً َع صعٛبات ايتعًِ ٚغريٖا
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 اخلط١ االضرتغاد١ٜ يطًب١ بسْاَج ايدبًّٛ يف صعٛبات ايتعًِ

 

 

 ايفضٌ األٍٚ

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املاد٠ زقِ املاد٠

 3 طسم ٚاضرتاتٝجٝات تدزٜظ ذٟٚ صعٛبات ايتعًِ 1103521

 3 ضٝهٛيٛج١ٝ ذٟٚ االحتٝاجات اخلاص١ 1103531

 3 صعٛبات ايتعًِ ايُٓا١ٝ٥ ٚاألنادمي١ٝ 1103561

 

 

 

 ايفضٌ ايجاْٞ

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املاد٠ زقِ املاد٠

 3 االختبازات ايتػخٝض١ٝ يرٟٚ صعٛبات ايتعًِ       1103551

 3    صعٛبات ايتعًِايرباَج ايعالج١ٝ يرٟٚ  1103562

 3  يف صعٛبات ايتعًِ      تدزٜب َٝداْٞ 1103580

 

 

 

 ايفضٌ ايضٝفٞ

 ايطاعات املعتُد٠ اضِ املاد٠ زقِ املاد٠

 3    ذٟٚ صعٛبات ايتعًٍِ َٗازات ايدزاض١  1103563

 3 َاد٠ اختٝاز١ٜ -

 3 َاد٠ اختٝاز١ٜ -
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