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قسم العلوم النفسية والتربية الخاصة
كلية العلوم التربوية
جامعة آل البيت

الخطة الدراسية لشهادة صعوبات التعلم ( دبلوم مهني )
اسم الدرجــة (بالعربيـــــة) :دبلوم صعوبات التعلم
اسم الدرجة (باإلنجليزية) Diploma in Learning Disabilities
أحكام وشروط عامة :
يقبل في هذا البرنامج كل من حصلل لىلد جةجلة البولالسةيس
المعرفة0
موسنات الخطة:

ملن جامعلة معالري أيلا فلي ف فلر ملن فلرو

تاوـسن الخطة الدةاسية لشياجة الدأىسم في صعسأات الاعىم من ( )27سالة معامدة مسزلة لىد النحس اآلتي:
الساعات المعتمدة
نوع المتطلب
التسلسل
21
ماطىبات الاخصص اإلجباةية
والً
6
ماطىبات الاخصص االخاياةية
ثانياً
27

المجمس
ب -نظام الترقيم:
 -1ةمز الوىية:
الكلية
العىسم الارأسية

الرمز
11
 -2ةمسز األقسام:
الرمز
01
02
03

الكلية
قسم المناهج والادةيس
قسم اإلجاةة الارأسية واألصسل
قسم العىسم النفسية والارأية الخاصة

 -3ةمسز المساج:
9-0

9-0

الاسىسل

المجال

03

05

القسم

المساسى

11

الوىية

مدلول منزلة العشرات (المجال) في أرقام المواد
رمز المجال
0
1
2
3
4

رمز المجال
5
6
7
8
9

عنوان مجال التخصص
المساج العامة
مساج المدخل
المساج الارأسية
المساج النفسية
المساج الاقنية
2

عنوان مجال التخصص
المساج الومية
مساج الارأية الخاصة
المياةات البحثية
الادةيب والاطبيقات العمىية
-

 -2ماطىبات الاخصص )27 ( :سالة معامدة مسزلة لىد النحس اآلتي:
ماطىبات الاخصص اإلجباةية )21( :سالة معامدة وتشمل المساج اآلتية :
اسم المادة
رقم المادة
ت
1
2
3
4
5
6
7

1103521
1103531
1103551
1103561
1103562
1103563
1103580

طرق واساراتيجيات تدةيس ذوف صعسأات الاعىم
سيوسلسجية ذوف االحاياجات الخاصة
االخاباةات الاشخيصية لذوف صعسأات الاعىم
صعسأات الاعىم النمائية واالكاجيمية
البرامج العالجية لذوف لصعسأات الاعىم
مياةات الدةاسة لذوف صعسأات الاعىم
تدةيب لمىي في غري مصاجة الاعىم

ب -المساج االخاياةية 6( :سالات معامدة) يخااةها الطالب من المساج اآلتية :
اسم المادة
رقم المادة
رقم المادة
1
2
4
3
5
6

1103522
1103532
1103540
1103564
1103565
1103566

مناهج ذوف صعسأات الاعىم
تعديل سىسك ذوف صعسأات الاعىم
تقنيات تعىيمية لذوف صعسأات الاعىم
إةشاج ذوف االحاياجات الخاصة
اضطراأات النطق والاساصل
قضايا في صعسأات الاعىم

3

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3
3

الساعات
المعتمدة
3
3
3
3
3
3

المتطلب السابق

المتطلب السابق

وصف المواد لدبلوم صعوبات التعلم
(المواد اإلجبارية)
(  3ساعات معتمدة)

1103521
طرق واستراتيجيات تدريس ذوي صعوبات التعلم
Methods and Teaching Strategies with
Learning Difficulties
تدةيب الطالب لىد اساخدام وتسظيف طرق واساراتيجيات تدةيس ذوف صعسأات الاعىم .واساعراض سلاليب
الاللدةيس األكثللر اسللاخداما وفالىيللة مللو الطىبللة ذوف صللعسأات الللاعىم مثللل :الاللدةيس المباشللر وتحىيللل الميمللة
الاعزيز الاعىم الاعلاوني اللاعىم ملن خلالل األقلران .االسلاراتيجيات المعرفيلة فلي الالدةيس العالجلي لصلعسأات
الاعىم وغيرها من األساليب .وتقسيم ساليب الادةيس المساخدمة.
( 3ساعات معتمدة )

1103531
سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة
Psychology for Those with Special Needs
الملداخل المخاىفلة لفيلم وتفسلير سليوسلسجية ذوف االحاياجلات الخاصلة و هلم حاجلاتيم الارأسيلة والسليوسلسجية
واالجامالية والاصنيف الاقىيدف لمشوالت ذوف االحاياجات الخاصة مثل مشوالت الاعىم  -مشوالت الاسافق
مشوالت الاساصلل  -المشلوالت الحسلية  -المشلوالت الحركيلة  -العساملل النفسلية واالجاماليلة لالنحلراي للنالمعدالت العاجية في النمس والسىسك والمماةسات المابعة معيم في الدول األجنبية والعرأية.
( 3ساعات معتمدة )

1103551
االختبارات التشخيصية لذوي صعوبات التعلم
Diagnostic Tests for People with Learning
Difficulties
تعريللف الطىبللة أاالخابللاةات الاشخيصللية المشلليسةة لللذوف صللعسأات الللاعىم مثللل اخابللاة مايوللل أسللت اخابللاة
الينسيز لىقدةات السايوسلغسية واخاباة ويبمان لىامييز السمعي واخاباة فروسانج لالجةاك البصرف.واخابلاةات
الذكاء واالساعداجات والاحصيل المقننة واالخاباةات النفسية واالجامالية .واألساليب الالخاباةية في تشلخيص
صعسأات القراءة و الوااأة و الايجئة و الاعبير الوااأد و الحساب وغيرها من االخاباةات.
( 3ساعات معتمدة )

1103561
صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية
Academic and Developmental
AِLearning Difficulties
إكساب الطىبة األسس النظرية الضطراب العمىيات المعرفية النمائية واألكاجيمية لذوف صعسأات الاعىم األسس
العصللبية لصللعسأات الللاعىم النمائيللة والعالقللة أينيللا وأللين صللعسأات الللاعىم األكاجيميللة تعريللف الطىبللة أعسامللل
و سللباب صللعسأات القللراءة والوااأللة والحسللاب والمظللاهر والخصللائص السللىسكية لصللعسأات الللاعىم األكاجيميللة
لرض لسامل و سباب صعسأات الاعىم النمائية واألكاجيمية وحجم المشوىة في الساقو الميداني.
( 3ساعات معتمدة )

1103562
البرامج العالجية لذوي صعوبات التعلم
Treatment Programs for People
with Learning Difficulties
تزويد الطىبة أالبرامج والخدمات المخاىفة لصعسأات الاعىم المامثىة في المدخل السلىسكي لعلالص صلعسأات اللاعىم
النمائيللة واألكاجيميللة – المللدخل الللنفس لصللبي لعللالص صللعسأات الللاعىم النمائيللة واألكاجيميللة – المللدخل المعرفللي
لعللالص صللعسأات الللاعىم النمائيللة واألكاجيميللة – المللدخل الطبللي لعللالص صللعسأات الللاعىم النمائيللة واألكاجيميللة.
وتدةيبيم لىد القيام أالاطبيقات ليذه المداخل .
( 3ساعات معتمدة )

1103563
مهارات الدراسة لذوي صعوبات التعلم
Study Skills for People with Learning
Difficulties
الاعريللف أميللاةات الدةاسللة وتحديللد هللدافيا و هميايللا وفسائللدها لىطىبللة ذوف صللعسأات الللاعىم .لللرض وتحىيللل
ميللاةات الدةاسللة األكثللر هميللة لىطىبللة ذوف صللعسأات الللاعىم مثللل :إجاةة وتنظلليم السقللت واالسللاما الفعللال
والاحضير وحل الساجبلات وتلدوين وكااألة المالحظلات وفلرز األفولاة الرئيسلية .وميلاةات الالذكر وميلاةات
االساعداج لالماحان وتقديمه.
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( 3ساعات معتمدة )

1103580
تدريب عملي في غرف مصادر التعلم
Practical Training in Learning Resource
Rooms
ا لمشاةكة في مساقف الادةيس الفعىيلة لىاالميلذ ذوى صلعسأات اللاعىم وتلدةيبيم لىلد الاخطلي لىبلرامج الفرجيلة
الارأسية وتصميم الخط الاعىيمية الفرجية أناءً لىد تحىيل األهداي قصيرة المدى لىبرنامج أالاعاون مو الفريلق
ماعدج الاخصصات ثم تنفيلذ هلذه الخطل وتقسيميا.ومن اقشلة المشلوالت الالي تبلرز ثنلاء الالدةيب الميلداني فلي
حىقات النقاش.
( 3ساعات معتمدة )

1103522
مناهج ذوي صعوبات التعلم
Curricula for People with Learning Difficulties
المنللاهج الخاصللة أللذوف صللعسأات الللاعىم ولناصللرها وخطساتيلللا وتطبيقللات نظريللات لىللم الللنفس فللي وضلللعيا
وتصللميميا الاللدةيب لىللد تصللميم الخط ل الارأسيللة الفرجيللة وخط ل الاللدةيس الفرجيللة أالاعللاون مللو فريللق الخطللة
الارأسية.
( 3ساعات معتمدة )

1103532
تعديل سلوك ذوي صعوبات التعلم
Behavior Modification of People
with Learning Difficulties
مفيللسم تعللديل السللىسك وتحديللد هدافلله .ولللرض االسللاراتيجيات المسللاخدمة فللي ذلللل أمللا فييللا تشللويل السللىسك
والاعزيز االيجاأي والسىبي والاعميم اإلطفاء النمذجة الضب الذاتي الاغذيلة الراجعلة اإلخفلاء الاسىسلل
العزل العقاب األساليب السىسكية المعرفية و ف ساليب خرى حديثلة تحديلد خطلسات تصلميم وتنفيلذ ألرامج
تعديل السلىسك اسلاعراض المشلوالت السلىسكية للدى الطىبلة ذوف صلعسأات اللاعىم وتلدةيب الطىبلة لىلد كااألة
أرامج تعديل السىسك وتنفيذها .
(3ساعات معتمدة )

1103540
تقنيات تعليمية لذوي صعوبات التعلم
Educational Techniques for Those
with Learning Difficulties
مفيللسم تقنيللات الاعىلليم و نسليللا وفسائللدها واسللاخداماتيا وتسظيفيللا فللي تعىلليم الطىبللة ذوف صللعسأات الللاعىم مثللل
اساخدام الحاسسب في مسالدة الطىبة ذوف صعسأات الاعىم في القيام أساجباتيم المدةسية تطبيق الخط الفرجيلة
الارأسية من خالل الحاسسب لرض البلرامج المسلاخدمة فلي حلل أعلل المشلاكل كمشلوىة القلراءة واالسلايعاب
القرائللي والوااأللة والحسللاب .الحللديع لللن الدةاسللات واألجأيللات الاللي اسللاخدمت فللي معرفللة اثللر فعاليللة اسللاخدام
الحاسسب في تعىيم ذوف صعسأات الاعىم .
(3ساعات معتمدة )

1103564
إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة
Guidance for Those with Special Needs
تعريف اإلةشاج و سس اإلةشاج الفىسفية والنفسية وجوة المرشد ووظيفاه مو فئلات الارأيلة الخاصلة وأشلول
خاص ذوف صعسأات الاعىم .ولناصر ومراحل و ساليب العمىية اإلةشاجية .ونظريات اإلةشاج الرئيسلية كملا
تقدم الماجة مقدمة مسحية لىمفاهيم و اإلجراءات األساسية في اإلةشاج والعالص النفسي لذوف صلعسأات اللاعىم للم
وأعل الاطبيقات اإلةشاجية المساخدمة معيم.
(3ساعات معتمدة )

1103565
اضطرابات النطق والتواصل
Speech and Communication Disorders
ا لمفاهيم األساسية في الوالم والىغة الاساصل والاطسة الطبيعي لىوالم والىغة و نسا اضطراب الىغلة والاساصلل
و سباأيا ومدى اناشاةها و ساليب تشخيصيا و البرامج الارأسية والعالجية المقدمة ليذه الفئة وواقو الخدمات
والبرامج المقدمة في األةجن.
(3ساعات معتمدة )

1103566
قضايا في صعوبات التعلم
Issues in Learning Difficulties
اكساب الطالب األسس النظرية والمعرفية الماعىقة أالقضايا المعاصرة في مجال صلعسأات اللاعىم ومنيلا :قضلايا
الاحديللد والاشللخيص محللل الابالللد االسللاجاأة لىا لدخل صللعسأات الللاعىم غيللر الىفظيللة اسللاخدام الاونسلسجيللا
المسللالدة لللذوف صللعسأات الللاعىم القضللايا الطبيللة وصللعسأات الللاعىم والفئللات الماداخىللة مللو صللعسأات الللاعىم
وغيرها.
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الخطة االسترشادية لطلبة برنامج الدبلوم في صعوبات التعلم

رقم المادة
1103521
1103531
1103561

الفصل األول
اسم المادة
طرق واساراتيجيات تدةيس ذوف صعسأات الاعىم
سيوسلسجية ذوف االحاياجات الخاصة
صعسأات الاعىم النمائية واألكاجيمية

الساعات المعتمدة
3
3
3

رقم المادة
1103551
1103562
1103580

الفصل الثاني
اسم المادة
االخاباةات الاشخيصية لذوف صعسأات الاعىم
البرامج العالجية لذوف صعسأات الاعىم
تدةيب ميداني في صعسأات الاعىم

الساعات المعتمدة
3
3
3

رقم المادة
1103563
-

الفصل الصيفي
اسم المادة
مياةات الدةاسة لذوف صعسأات الاعىم
ماجة اخاياةية
ماجة اخاياةية
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الساعات المعتمدة
3
3
3

قسم العلوم النفسية والتربية الخاصة
Department of Psychology and Special Education

Methods and Teaching Strategies with
Learning Difficulties
Psychology for Those with Special Needs
Diagnostic Tests for People
with Learning Difficulties
Academic and
Developmental Learning Difficulties
Treatment Programs for People
with Learning Difficulties
Study Skills for People with Learning
Difficulties
Practical Training in Learning Resource
Rooms

طرق واساراتيجيات تدةيس ذوف
صعسأات الاعىم
سيوسلسجية ذوف االحاياجات الخاصة
االخاباةات الاشخيصية لذوف صعسأات
الاعىم
صعسأات الاعىم النمائية واألكاجيمية

1103521

البرامج العالجية لذوف لصعسأات الاعىم

1103562

مياةات الدةاسة لذوف صعسأات الاعىم

1103563

تدةيب لمىي في غري مصاجة الاعىم

1103580

مناهج ذوف صعسأات الاعىم

1103522

تعديل سىسك ذوف صعسأات الاعىم

1103532

تقنيات تعىيمية لذوف صعسأات الاعىم

1103540

إةشاج ذوف االحاياجات الخاصة

1103564

اضطراأات النطق والاساصل
قضايا في صعسأات الاعىم

1103565
1103566

Curricula for people with Learning
Difficulties
Behavior Modification of People
with Learning Difficulties
Educational Techniques for Those
with Learning Difficulties
Guidance
for Those with Special Needs
Speech And Communication Disorders
Issues in Learning Difficulties
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1103531
1103551
1103561

