
Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                           مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية       

 

 

 

 الرتبية اخلاصة:  القسم  

 : الرتبيةالكلية   

 : صالح الديناجلامعة   

 صعوبات التعلم: املادة    

 الثانيةاملرحلة : كراسة املادة   

  برييفان عبداهلل املفيت : تدريسياسم ال   

 2021 / 2020السنة الدراسية: 

 

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                           مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية       

 

 كراسة المادة

Course Book 

 . اسم املادة1 لمصعوبات التع

 التدريسي املسؤول. 2 املفيت فان عبداهلل حممدبريي

 . القسم/ الكلية3 كلية الرتبية / الرتبية اخلاصة

 مييل:الا
Birivan.almufti@su.edu.krd 

 

 االتصال:  معلومات .4

 

 النظري 
 العملي 

  

 یەالدراس وحدات. ال5
 )بالساعة( خالل االسبوع

 
 
  

 . عدد ساعات العمل6 سعات 6   
 

 course) . رمز املادة7 

code) 

 برييفان عبد اهلل حممد سعيد املفيت االسم الثالثي:

 بروفيسوراللقب العلمي: 

 تاريخ احلصول على االلقاب العلمية :

 .27/6/2001نالت لقب مدرس مساعد بتاريخ  -

 .31/5/2005نالت لقب مدرس بتاريخ  -

 .10/5/2008نالت لقب استاذ مساعد بتاريخ  -

 22/9/2014االستاذيه بتاريخ نالت لقب  -
 

 اطفال–: تعلم حركي العلمي التخصص

  واملهنية:  اخلربات التدريسية

االكادميي  الربوفايل. ٨
 للتدريسي
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العاب مضرب ، مدرسة –الساحة وامليدان –كرة اليد –حبث علمي  –تعلم حركي 
يف معاهد ذوي االحتياجات اخلاصة مكفوفني واعاقة مسعية واوتزم  يف مدينة 

 اربيل 

التدريسية يف كلية الرتبية الرياضية / جامعة املوصل كانت عضوة اهليئة  -
 ( وقامت بتدريس مادة كرة اليد.2001منذ عام )

شغلت منصب رئيس قسم الرتبية الرياضية يف كلية الرتبية للبنات يف  -
 (.2006جامعة املوصل للعام )

كانت عضوة اهليئة التدريسية يف كلية الرتبية للبنات قسم الرتبية  -
( وقد درست املواد 2009-2005الرياضية / جامعة املوصل منذ عام )

-الكرة الطائرة  –التعلم احلركي -الساحة وامليدان-االتية )السباحة
 علم النفس(.

درست كمحاضرة يف كلية الرتبية الرياضية يف جامعة كويه للدراسات  -
ة ( ودرست املواد االتية )الساح2007-2005االولية والعليا للعام )

اللياقة البدنية( للدراسات االولية  ،ودرست مادة  -السباحة –وامليدان 
 )االحصاء( للدراسات العليا)املاجستري(

 

درست كمحاضرة يف كلية الرتبية االساسية يف جامعة السليمانية للعام  -
 العاب املضرب(. –( ودرست املواد االتية )التعلم احلركي 2007)

ية سكول الرتبية الرياضية يف جامعة سوران درست كمحاضرة يف كلية الرتب -
 ( ملادة البحث العلمي .2014عام )

( 2015درست كمحاضرة يف كلية القلم اجلامعة  يف جامعة كركوك للعام ) -
 ودرست مادة كرة اليد

درست مادة التعلم احلركي ختصص لطالب الدكتوراه يف كليه الرتبية  -
 والزال  2017-2015الرياضية جامعة صالح الدين للعام 

درست مادة علم نفس اخلواص لطالب الدكتوراه يف كلية الرتبية قسم  -
 2016-2015العلوم الرتبوية والنفسية جامعة صالح الدين للعام 

درست  مادة االعاقة البصرية واالوتيزم يف كلية الرتبية قسم العلوم  -
-2016الرتبوية والنفسية يف جامعة صالح الدين اربيل للعام الدراسي 

 والزال  2017
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اشرفت على طاليب ماجستري يف كلية الرتبية الرياضية جامعة كويه للعام  -
( وحصال على درجة امتياز كما اشرفت على طالبيت ماجستري يف 2008)

( 2014()2010جامعة صالح الدين  لالعوام )–كلية الرتبية الرياضية 
 ومشرفة على طالب دكتوراه االن .

لبة لبحث التخرج يف جامعيت املوصل وصالح طالب وطا 22اشرفت على  -
 الدين 

 -ناقشت العديد من رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات )اربيل -
الرتبية االساسية )املوصل( والرتبية الرياضية –بغداد  -بابل -كويه

 )املوصل (

واىل االن ومت  2010درست  يف جامعة صالح الدين/ اربيل منذ عام  -
التية )الساحة وامليدان والتعلم احلركي ، كرة اليد ، تدريس املواد ا

 البحث العلمي (

شغلت العديد من اللجان االدارية يف كلية الرتبية الرياضيه جامعة صالح  -
 الدين 

 

 *الشهادات العلمية

حصلت على شهادة البكلوريوس من كلية الرتبية الرياضية يف جامعة  -
جدا وكانت االوىل على ( وبتقدير جيد 1997-1996املوصل لعام )

 دفعتها.
حصلت على شهادة املاجستري من كلية الرتبية الرياضية يف جامعة  -

 (.14/1/2001( وبتاريخ )2001املوصل لعام )
حصلت على شهادة الدكتوراه من كلية الرتبية الرياضية يف جامعة  -

 (.19/5/2005( وبتاريخ )2005املوصل لعام )
يف عام  على مستوى القطر تفوقنيحصلت اجلائزة االوىل للطلبة امل -

1997 . 

حصلت على شهادة البكلوريوس يف كلية القانون من كلية احلدباء  -
 وبتقدير جيد عالي 2012اجلامعة يف جامعة املوصل يف عام 

حصلت على شهادة تقديرة من املؤمتر العلمي الدولي الثاني يف كلية  -
للمشاركة فيها للعام الرتبية الرياضية يف جامعة الزقازيق يف مصر 

(2007) 
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ه والنشاط حصلت على شهادة تقديرة من املؤمتر العلمي الدولي للتغذي -
 2010البدني يف مملكة البحرين للعام 

حصلت على شهادة تقديرة من مؤمتر االبداع الرياضي يف االردن للعام  -
2011 

 *البحوث املنشورة 

 –تدريس ( حبث يف االختصاصات االتية: )طرائق ال50نشرت )
 -فسيولوجيا التدريب –علم النفس الطفولة   –التعلم احلركي اطفال  

صعوبات –بطيئي التعلم –احتياجات خاصة )مكفوفني اعاقة مسعية  -االحصاء
 –جامعة املوصل  –االوتزم( يف اجلامعات االتية : )جامعة بغداد  -التعلم

جامعة صنعاء -صرةجامعة الب -جامعة القادسية–جامعة دياىل  –جامعة بابل 
اجلامعة  –جامعة الزقازيق )مصر(  –جامعة زيان عاشور اجلزائر -اليمن

املؤمتر الدولي للتغذية والنشاط البدني )البحرين(( مؤمتر  -االردنية )االردن(
 جامعة الريموك االردن.

 

  *عنوان رسالة املاجستري :

 حركية( -كية )احلس)تاثري برنامج الرتبية احلركية يف تطوير القدرات االدار
 الطفال ماقبل املدرسة(

 

 *عنوان اطروحة الدكتوراه :

تاثري برناجمي بااللعاب احلركية وااللعاب االستكشافية يف تطوير بعض 
 املهارات االساسية

 والسلوك االستكشايف لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي(

 

 
المفردات الرئيسية للمادة  .٩ 

Keywords 
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 :نبذة عامة عن املادة .０

تهدف هذه املادة اىل معرفة ما معنى الصعوبات االكادميية والنمائية ومدى   

انتشارها واالسباب املؤدية هلا والنظريات اليت فسرتها واحملكات املستخدمة 

لقياس هلا وما هي املفاهيم القريبة من اللتعرف عليها . وكيف يتم التشخيص و

صعوبات التعلم وتصنيف صعوبات التعلم االكادميية وهي صعوبات القراءة 

صعوبات احلساب ، فضال عن الصعوبات النمائية وهي  –وصعوبات الكتابة 

وخصائص ( صعوبات االنتباه واالدراك والتفكري ( واظطرابات اللغة والكالم )

تعلم بشكل عام واساليب العالج املستخدمة واساليب تعديل الطلبة ذوي صعوبات ال

 ذوي صعوبات التعلم.لالسلوك واملنهاج والطرائق التدريس اخلاصة 

 هو االتي : :أهداف املادة .０

تقديم خدمات تربوية خاصة للطالب ذوي صعوبات التعلم عن طريق تشخيصهم  .１

 وعالجهم .

التعلم وجعلهم اكثر فعالية يف معاجلة نقاط الضعف عند طالب ذوي صعوبات  .２

 اجملتمع من خالل الربامج الرتبوية .

 اعداد طالب تربية خاصة يعرف كيفية التعامل مع هذه الفئة . .３

 الطالب:التزامات  .١٢
 اعداد تقارير عن مفردات املادة بهيئة كروبات . -1
 االنتظام فى حضور احملاضرات واملشاركة الفعالة يف الدرس . -2
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التزام الطالب بالقواعد املتعلقة باالمتحانات واتباع توجيهات املدرس الذي يضمن 
 التفاعل االجيابي له يف الدرس. 

 
 

 طرق التدريس
االستفادة من التكنولوجيا  املتقدمة من خالل عرض فيديويى يف كل حماظرة عن حالة من 

 بالداتاشو .حاالت صعوبات التعلم وكيفية عالجها فضال عن عرض احملاضرة 
 )  ملخص ملا تعلمه الطالب( يف الدرس .عمل امتحان يومي بعد نهاية احملاضرة 

  حاالت الصعوبات وكيفية عالجها ) كجانب تطبيقي( عمل كروبات دورية لبيان

 نظام التقييم

 ( درجة .20سيتم اجراء امتحان الكورس االول والثاني من ) -

 ( درجة.10سيتم حساب التقارير الطلبة للكورس االول والثاني من )  -

 ( درجة له .5املشاركة الفعالة للطالب يف الدرس سيتم حساب ) -

 ( درجة .5االمتحانات اليومية ) -

 ( درجة.60سيتم اجراء امتحان نهائي للطلبة من ) -

 

 نتائج تعلم الطالب  .０

 اختبارات التحصيلية والتقارير التأكد على مدى حتقيق اهداف املادة من خالل

 بها الطالب واملشاركة اليومية له يف الدرس. املكلف

 المصادر  -١٦



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                           مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية       

 

(: صعوبات التعلم النمائية و مقترحات عالجية 2013العرشي،جبریل بن حسن واخران ) -1

 ،دار صفاء للنشر والتوزیع،عمان،االردن1،ط

، دار صفاء للنشر 3ط( اساسيات صعوبات التعلم ،2015القاسم ،جمال شقال ) -2

 والتوزیع،عمان،االردن 

فراج،محمد اتور)ب.ت( صعوبات التعلم لذوي احتياجات الخاصة واساليب عالجها محاضرات  -3

 اون الین،جامعة الملك،السعودیة  

( صعوبات التعلم النمائية ،دار الفكر للنشر 2013،محمد احمد )الحصانوي ا -4

 والتوزیع،عمان،االردن

( صعوبات التعلم النمائية وصعوبات االولية والثانویة 2015واخران )عاشورا،احمد حسن  -5

 دار الميسرة للنشر والتوزیع،عمان ،االردن

،دار 3( : صعوبات التعلم التشخيص والعالج ،ط2013سالم،محمود عوض هللا واخرون ) -6

 الفكر للنشر والتوزیع،عمان،االردن .

 . املواضيع١٧ اسم احملاضر
 

 مفهوم صعوبات التعلم - عبداهلل حممد د. برييفان     1

 معنى  صعوبات التعلم -

 صعوبات التعلمتعريف  -

 تاريخ االهتمام بصعوبات التعلم -

-  

 نسبة انتشار صعوبات التعلم  - د. برييفان عبداهلل حممد    3-  2

 م اسباب صعوبات التعل -

 

 االطفال ذوي صعوبات التعلم -
  د. برييفان عبداهلل -  4-5

 املستخدمة ملعرفة صعوبات التعلم احملكات  -

 االعراض املصاحبة لصعوبات التعلم -

 

 النظريات املفسرة لصعوبات التعلم -
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  د. برييفان عبداهلل      6-7

 ابعاد مصطلح صعوبات التعلم -

 تشخيص صعوبات التعلم -

 مراحل تشخيص صعوبات التعلم -

 ادوات القياس املستخدمة يف التشخيص -

 
 

 –الفرق بني صعوبات التعلم واملفاهيم االخرى )التأخر الدراسي  - د. برييفان عبداهلل حممد   8

 -التأخر العقلي -التخلف الدراسي–عدم القدرة على التعلم  -
 بطيئي التعلم (

 

 
 

9-10  
 د. برييفان عبداهلل    

 تصنيف صعوبات التعلم  -

 صعوبات التعلم النمائية )بشكل خمتصر( -

 التعلم االكادمييةصعوبات  -

 صعوبات القراءة -1

 مظاهر صعوبات القراءة  -

 
 

 
د. برييفان عبداهلل     11-12

 حممد
 صعوبات الكتابة

 مظاهر صعوبات الكتابة -

 صعوبات التعبري الكتابي -
  - د. برييفان عبداهلل حممد   13

 امتحان فصلي 

 صعوبات التهيئة - د. برييفان عبداهلل حممد 14

 احلسابيةصعوبات العمليات  -2
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 مظاهر صعوبات احلساب-
 خصائص صعوبات احلساب 

-  
 مراجعة عامة للمادة  - د. برييفان عبداهلل حممد  15

 

 . مالحظات اضافية:٢٠

هنا يذكر التدريسي اية مالحظات لم يتم التطرق اليها في هذا النموذج الخاص بكراسة المادة وخصوصا اذا كان يود  

 اغناء الكراسة بمالحظات قيمة تفيد في المستقبل.

 
 

  . مراجعة الكراسة من قبل النظراء٢١

 
  

 
 

  


