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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)ات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد 
ُ
ف للوظائ عام الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ز
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
ز
وف

ي األوعية 
ز
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات ف

ز
ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار ف

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف

ز
سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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 دراسةلل الملخص

 مستواهم التعليىمي ولكن هل هؤالء اآلباء واألمهات يعلمون عن 
ا ما نسمع عن معاناة اآلباء و األمهات من أطفالهم الذين يتدئز كثي 

 بالتعلم أو ال يحب المدرسة؟صعوبة التعلم؟ أم أنهم يعتقدون أن الطفل ال يرغب 

ي قد 
ي من هذه المشكلة، وعرض بعض الطرق الت 

ي قد تعائز
تناول هذا البحث مشكلة صعوبة التعلم، وأسبابها، وعالجها، والفئات الت 

ز مستوى الطالب والتخلص من هذه  ي تحسي 
ز
ي قد تسهم هذ اإلرشادات ف

ي التعامل مع طفلهم ذي صعوبة التعلم، والت 
ز
تساعد األهل ف

 المشكلة. 

ي تتعلق بالبيئة التعليمية لذوي 
ي منها ما يمكن مواجهتم والتعامل معم كاألسباب الت 

ي ينتج عنها الصعوبة والت 
ثم تم عرض األسباب الت 

صعوبة التعلم، ومنها ما هو خارج عن إرادة الطفل وال يستطيع التخلص منم ولكن يمكن التعامل بإيجابية معم كوجود عوامل وراثية، 

ي الحد من تفاقمها. فغال
ز
 ف
ً
 با ما يكون حسن التعامل مع بعض المشكالت سببا

ز كل منهم وأي منهم يؤثر عىل  ز صعوبة التعلم وتأخر التعلم وبطء التعلم، وبيان بعض الفروق بي  ثم تم التطرق إىل الفرق بي 

 . ي  التحصيل الطالئ 

 مصطلحات البحث: صعوبات التعليم، بطء التعلم، تأخر التعلم. 

Abstract 

We often hear about the suffering of parents and their mothers from their under-educated children, but do these parents know 

about the difficulty of learning? Or do they believe that the child does not want to learn or does not like school? 

This research examined the problem of learning difficulty, its causes, treatment, and the groups that may suffer from this 

problem, and presented some ways that may help parents in dealing with their child with learning difficulty, which may 

contribute to these instructions to improve the student's level and get rid of this problem. 

Then the reasons for the difficulty were presented, and some of them are what can be faced and dealt with, such as the 

reasons related to the educational environment for people with learning difficulties, including what is outside the child's will 

and cannot get rid of it, but it can be dealt with positively with it as the presence of genetic factors, it is often good to deal 

with Some problems limit their exacerbation. 

Then the difference between the difficulties of learning, the delay in learning and the slow pace of learning were discussed, 

and some differences were identified between each of them and which of them affects student achievement. 

Keywords: Learning difficulties, Slow learning, Delayed learning . 
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 مقدمة البحث: 

ي المدارس عدد من الطالب يعانون من صعوبات تعلم، سواء القراءة أو الكتابة، أو اإلمالء، أو لبعض المواد 
ز
يواجم المدرسون ف

 عليهم أو عىل معلميهم، وحت  يؤثر عىل ذوي  هم، وهذه المشكلة
ً
عيق عىل المعلم ت الدراسية كصعوبة تعلم الرياضيات، ما يؤثر سلبا

ي التعليم، ما 
ز
، وإن تركوا دون عناية فإن ذلك سيسبب لهم تأخر ف ز ي التعليم، فهم يحتاجون لمدة وبرنامج تعليىمي معي 

ز
أداء رسالتم ف

 (. 1998قد يضاعف المشكلة عليهم وعىل ذوي  هم.)المطاوعة وآخرون، 

بية مشكلة صعوبات الت ة علم لدى التالميذ الذين يعانون منها، واهتموا بهذه المشكلاستشعر الكثي  من علماء النفس وعلماء الي 

 (. 2003وسعوا لدراستها ووضع حلول مناسبة لها، وذلك لمساعدة الطالب وذوي  هم عىل تخطي المشكلة) حلس، 

( إىل وضع خطة 2006البعض حاول وضع خطط عالجية وبرامج تقوية لعالج مشاكل التعلم، فقد عمدت دراسة) أبو منديل، 

للتغلب عىل مشكلة اإلمالء بإنشاء برنامج محوسب، وذلك لتشجيع الطلبة وتشويقهم للتعلم، والتخفيف من الملل وجمود التعلم 

 التقليدي. 

 مفهوم صعوبات التعلم: 

بية تعريفات عدة لصعوبات التعلم، ورأى بعضهم أنم مصطلح يستخدم لوصف التالميذ الذين يعانون من  استخدم علماء الي 

ي 
مستوى التحصيل الدراسي لديهم عن التحصيل المتوقع، ولديهم نسبة متوسطة من الذكاء، ويعانون من وجود صعوبة تدئز

ي استيعاب بعض العمليات المتصلة بالتعلم.) زيتون، 
ز
 (2003ف

ي تظهر من خالل صعوبات وا1991ذكر) الرزاز، 
ي ( تعريف صعوبات التعلم: أنها مجموعة متباينة من االضطرابات الت 

ز
 ضحة ف

ي هذه االضطرابات أن تكون ناتجة عن خلل 
ز
ض ف ، ويفي  ي

اكتساب واستخدام قدرات االستماع واالنتباه والكالم  واالستدالل الرياضز

ي أو 
، أو بسبب اضطرابات نفسية، أو حرمان بيت  ي المركزي، وأنها ليست بسبب تخلف عقىلي أو تخلف حسي ي الجهاز العصت 

ز
ي ف
وظيفز

ي أو اقتصادي
ز
 ثقاف

 صعوبات التعلم:  فئات

ي يظهرها األطفال ذوي صعوبات 2015ذكر)القاسم، 
 ( أن هناك حاالت متنوعة وواسعة من المشكالت الت 

 لتلك المشكالت:  م ثالثة أنواع رئيسية1977 لعام التعلم، وعليم فقد حددت الحكومة االتحادية األمريكية وفق القرار الحكومي 

ي عىل االستماع(مشكالت لغوية) وتشمل التعبي  الشف ي  -
 والفهم المبتز

ي ومهارات القراءة( -  مشكالت القراءة والكتابة) وتشمل التعبي  الكتائ 

-  .) ي
 مشكالت العميالت الرياضية) وتتمثل بإجراء العمليات الحسابية واالستدالل الرياضز
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عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ
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أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي األوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي األوعية ا
ز
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب ف ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز هما:   وعليم فقد صنف ذوي صعوبات التعلم إىل مجموعتي 

ي صعوبات التعلم النمائية: وهي اضطراب  -
ز
ي يحتاجها الفرد بهدف التحصيل ف

ي الوظائف والمهارات األولية والت 
ز
ف

ي مهارات التفكي  
ز
الموضوعات األكاديمية كمهارات االدراك، والذاكرة، واالنتباه وتسىم بالصعوبات األولية، أو صعوبات ف

 واللغة الشفهية، وتسىم بالصعوبات الثانوية. 

: وهي الصعوبات  - ي المستويات الصفية المختلفة، كالصعوبات الخاصة صعوبات التعلم األكاديىمي
ز
ي يواجهها األطفال ف

الت 

، والمهارات الحسابية.  ي  بالقراءة والكتابة والتعبي  الكتائ 

 أسباب صعوبات التعلم: 

ي هذا الميدان يقسمون
ز
ز ف لك ت تعتي  عملية التعرف عىل األسباب المؤدية إىل صعوبات التعلم من العمليات الصعبة، لكن الباحثي 

 ، ي تتمثل ب: )عىلي
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ي موضوعات الدراسة.  -1
ز
 إجراء تقييم تربوي شامل لتحديد القصور ف

ي من أي اإلعاقات الحركية، أو البرصية، أو السمعية، أو االضطرا -2
تقرير بات االنفعالية الشديدة، و تقرير ما إذا كان الطفل يعائز

ي حالة وجود مثل هذه االعاقات أو المشكالت، وتقرر أنها 
ي من مشكالت اقتصادية، أو ثقافية، أو بيئية، ففز

ما إذا كان يعائز

ي من صعوبات التعلم. 
 السبب األساسي لصعوبات التعلم، فإن الطفل يستثتز من اعتباره يعائز

. تقرير ما إذا كان الطفل بحاجة  -3 ي  إىل عالج طت 

ي يتعرض لها الطفل مناسبم لعمره وقدراتم أم ال.  -4
ات التعليمية الت   تقرير ما إذا كانت الخي 

 تقرير ما إذا كان تحصيل الطفل متناسب مع عمره وقدراتم.   -5

 التحصيل الحاىلي والقدرة الفع -6
ز  وذلك بتحديد مدى التباعد بي 

ً
ي واحدة لتقرير ما إذا كان األداء الدراسي قد تأثر عكسيا

ز
ية ف

 أو أكير من المجاالت الدراسية. 

 م(2009)الفقعاوي، إرشادات لتعليم ذوي صعوبات التعلم: 

1-  . نامج التعليىمي  اتبع أساليب التشخيص المناسبة، وتابع تقويم هذه األساليب والطلبة والي 

ي التدريب إىل أقىص حد ممكن.  -2
ز
 استخدم األشياء الملموسة ف

إذا كان الخلل من الطريقة يتم عالجا وتفاديها، ويمكن التغيي  عدة مرات، حت  نصل  التنوي    ع بطرق التدريس، حت   -3

 للطريقة المناسبة للطالب، فإذا لم ينجح األمر فمن األفضل تغيي  المهارة بمهارة أبسط منها. 

، مع تحديد أهداف قابلة للتحقيق، مع مراعاة طريقة تدريس ووسائل تناس -4
ً
الطالب  بالتخطيط الجيد للدرس مسبقا

ي من صعوبات التعلم. 
 الذي يعائز

ي المشاركة فيها.  -5
ز
ي يرغب ف

 أن نعطي الطالب حرية اختيار النشاطات التعليمية الت 

 استخدام التغذية الراجعة اإليجابية.  -6

 ربط التعليم الحاىلي بالتعليم السابق.  -7

ي لالستجابة للتوجيهات.  -8
ز
 وفر للطالب الوقت الكاف

 مال مناسبة. احرص عىل شغل جميع الطلبة بأع -9

 اجعل بيئة التعليم إيجابية، من خالل المدح والتعزيز واالستماع للتالميذ بعناية.  -10

 استخدم طريقة التعليم الفردي قدر اإلمكان مع التلميذ.  -11

ي لها قواعد  -12
ز مع هذا التلميذ عىل ألعاب التوازن واأللعاب الت  كي 

ي المدرسة، ليتم الي 
ز
بية الرياضية ف التعاون مع معلم الي 

 ثابتة. 
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم ف
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سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنت ي الن ة قصي 
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ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . واالكتشاف
ز
ي ساهمت ف
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ز
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ُ
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ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
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وعىل حسب ما ورد ف

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف
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 الفرق بي   صعوبات التعلم والتأخر الدراس  وبطء التعلم: 

 ؛ حيث يشمل مقارنة أدائم بأداء أق ي نفس سنم، أما محك الحكم إن محك الحكم عىل الفرد المتأخر دراسيا داخىلي
ز
رانم ف

 عىل صاحب صعوبات التعلم فيكون عىل ضوء ما يمتلكم الفرد من قدرة عقلية عامة، وعمره. 

  ة ثم يزداد تارة أخرى، إال  أن يقل أداؤه عن المتوسط التحصيىلي ألقرانم ، فيمكن أن يقل في 
ً
وريا ذا صعوبة التعلم ليس ضز

ة زمنية أطول. أن المتأخر دراسيا فيتسم أداؤه با  النخفاض عىل في 

ي يغلب عليها الجانب العقىلي عىل الرغم من 
ي تعلم األشياء الت 

ز
أما مصطلح بطء التعلم فقد يطلق عىل من يجد صعوبة ف

 ، ، وعليم فيعد مصطلح بطء التعلم أقل شمولية من مصطلح التأخر الدراسي ي النواحي األخرى كالتوافق االجتماغي
ز
تقدمم ف

ي من تأخر التعلم ال يستطيع متابعة تعليمم فهو يرتبط بال
ي التعلم، فالذي يعائز

ز
ي الذي يستغرقم الفرد ف

ي الزمتز
جانب الوقت 

 م(2003ليصل إىل الجامعة.)سليمان،

 

 الخاتمة

،  لذا فقد وجب التأكيد عىل أهمية إيجاد 
ً
ي يمكن لألهل والمدرسة التغلب عليها بالعمل معا

 إن صعوبات التعلم من المشاكل الت 

ي تنمية قدرات ذوي صعوبات التعلم، فقد 
ز
اتيجيات المساعدة ف البيئة التعليمية المناسبة  لهذه الفئة، و توفي  األساليب واالسي 

ي أساليب التعليم، و توفي  حوافز كجوائز بسيطة 
ز
ي أو معلم لديم مهارات تنوي    ع ف  مرئ 

ز خلص هذا البحث عىل أنم يجب تعيي 

ي  . ومسابقات، والتعامل اإليجائ  ي تقليل المشكلة لديهم وتشجيعهم عىل زيادة ورفع مستواهم التعليىمي
ز
 مع الطالب بطريقة تسهم ف

ة وباستمرار، وإذا تطلب األمر حثهم عىل ذلك المعلم، التوجم إىل المرشد  كما يجب عىل األهل المتابعة مع المدرس مبارسر

ي المدرسة لوضع خطة عالجية لتخطي المشكلة. 
ز
 االجتماغي ف

ي تعلم،  كما عىل
 أو بطيت 

ً
 االنتباه عند وضع الخطط الدراسية إىل مراعاة ما إذا كان هناك طالب متأخرين دراسيا

ً
معلم الصف أيضا

ي التعلم. 
ز
 فكل منهم لم طريقة وأسلوب يختلف عن اآلخر ف
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 المراجع

ي القراءة الضعف عوامل م(: " بعض1998وآخرين ) ، محمد فاطمة المطاوعة،
ز
ي  وأثرها ف

ز
 تلميذات لدى العموم تحصيل ف

ي بدولة الخامس الصف
ي  دراسات  مجلة قطر"، االبتدائ 

ز
 العدد) يوليو، للمناهج الجمعية المرصية التدريس، وطرق المناهج ف

بية كلية (،50 ز شمس، مرص جامعة الي   .عي 

ي تدريس بعض قواعد الكتابة ع2006أبو منديل، أيمن ) 
ز
ىل تحصيل طلبة الصف م( "فاعلية استخدام ألعاب الحاسوب ف

بية، الجامعة اإلسالمية، غزة.   الثامن بغزة"، رسالة ماجستي  غي  منشورة، كلية الي 

ز مستوى الكتابة اإلمالئية واالتجاه نحوها، لدى تالميذ الصف 2003حلس، مها ) ي تحسي 
ز
ة الدرامية ف م( "تأثي  أسلوب الخي 

"، رسالة ماجستي  غي  منشورة، كلية  ز شمس. السادس األساسي بية: جامعة عي 
 الي 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة )دراسة 1991الرزاز، فيصل )
ز
م( " صعوبات التعلم لدى عينة من تالميذ المرحلة االبتدائية ف

، العدد )  ي ي بالرياض.  83مسحية تربوية نفسية("، رسالة الخليج العرئ  ي لدول الخليج العرئ  بية العرئ 
 (، مكتب الي 

م( "التدريس لذوي االحتياجات الخاصة"، الطبعة األوىل، القاهرة، مرص: عالم الكتب للنرسر والتوزي    ع 2003)زيتون، كمال 

 والطباعة. 

 م( "أساسيات صعوبات التعلم"، الطبعة الثالثة، دار صفاء للنرسر والتوزي    ع، عمان، األردن. 2015القاسم، جمال)

، محمد ) ز المهارات واال 2011عىلي ضطرابات"، الطبعة األوىل، دار صفاء للنرسر والتوزي    ع، عمان، م(" صعوبات التعلم بي 

 األردن. 

بية الخاصة"، الطبعة األوىل، دار الميرسة، 2003كوافحة، تيسي  ) ي الي 
ز
م( "القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص ف

 عمان، األردن. 

، طوق) ز م لدى ا2004الياسمي 
ُّ
ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة"، شبكة م( "األسلوب األمثل لمواجهة صعوبات التعل

 الخليج. 

ي 2009الفقعاوي، جمال)
ز
ي عالج صعوبات تعلم اإلمالء لدى طلبة الصف السابع األساسي ف

ز
ح ف م( "فعالية برنامج مقي 

.  -محافظة خان يونس" رسالة ماجستي  غي  منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة ز  فلسطي 

، الطبعة الثانية، القاهرةم( "سيكولوج2003سليمان، عبد الحميد) ي  مرص. -ية اللغة والطفل"، دار الفكر العرئ 

 


