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مقدمة
يهدف برنامج صعوبات التعلم إلى زيادة فاعلية التعليم من خالل تقديم أفضل الخدمات التربوية التدريسية أو االستشارية للطلبة ذوي صعوبات
التعلم بعد اكتشافهم وتشخيص حاالتهم ووضع خطط صعوبات التعلم التربوية المناسبة لهم وتنفيذها.

في حال كنت ولي أمر لطالب ملتحق ببرنامج صعوبات تعلم في مادة معينة ،يمكنك االطالع على جدوله في برنامج صعوبات التعلم وتتبع

تقدم مستواه من خالل عرض نتائج تقييمه في أهداف خطة الصعوبات المرتبط بها ،باإلضافة إلى متابعة نتائج التقويم والتشخيص الخاصة به
من حيث حالته الصحية ،وغيرها.

للدخول إلى صفحة صعوبات التعلم ،انقر "التربية الخاصة" من القائمة الرئيسية ثم انقر "صعوبات التعلم" ،تظهر الصفحة التالية:

تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها بالتفصيل.

 .1جدول الطالب في البرنامج
تمكنك هذه الصفحة من عرض جدول أي من الطالب المرتبط معهم كولي أمرهم في برنامج صعوبات التعلم الخاص بمادة صعوبات تعلم

معينة بحسب خطة صعوبات معينة .للقيام بذلك ،اتبع الخطوات التالية:
 .5انقر رابط "جدول الطالب في البرنامج" ،تظهر الصفحة التالية:

 .2اختر الطالب الذي تريد ،يتم استرجاع جميع مواد صعوبات التعلم الملتحق بها في قائمة "المادة"،
 .4اختر مادة صعوبات التعلم التي تريد ،يتم استرجاع كافة الخطط التربوية التي تم تعريفها لها في قائمة "الخطة"،
 .4اختر الخطة التي تريد،
 .1انقر (عرض) ،يظهر الجدول على الشكل التالي:
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تعرض الصفحة جدول حصص صعوبات التعلم األسبوعي للطالب في المادة المختارة ،حيث يظهر اسم المادة وغرفة الصعوبات وعنوان

الخطة المختارة لكل من الحصص التي تم تحديدها في جدول معلم الصعوبات الذي قام بإضافتها بجانب أيام األسبوع الدراسية.
للرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر (عودة).

 .2تتبع تقدم الطالب في الخطة
بعد أن يقوم معلمو صعوبات التعلم بتعريف خطط الصعوبات لمواد الصعوبات وتحديد أهدافها وربطها بالطلبة المقبولين في البرنامج ،يقوموا

بإدخال نتيجة تقدم هؤالء الطلبة فيها من حيث األهداف التي أنجزوها.

تستطيع من خالل هذه الصفحة تتبع تقدم مستوى أي من الطالب المرتبط معهم كولي أمرهم في مادة صعوبات معينة بحسب خطة صعوبات

معينة .انقر رابط "تتبع تقدم الطالب في الخطة" ،تظهر الصفحة التالية:

اختر اسم الطالب الذي تريد ثم انقر (ابحث) ،تظهر النتيجة على الشكل التالي في حال كان الطالب المختار مرتبط بخطة صعوبات تعلم:

تعرض الصفحة قائمة بخطط صعوبات التعلم التي يرتبط بها الطالب المختار ،حيث يظهر لكل منها نوعها ونسبة إنجاز الطالب في أهدافها

كما قام معلم الصعوبات الذي قام بإضافة الخطة بتحديدها.

يمكنك متابعة مستوى تقدم الطالب في خطة صعوبات معينة من حيث األهداف المنجزة وغير المنجزة بنقر رابط "اطالع على الخطة" المجاور

للخطة التي تريد ،تظهر الصفحة التالية:
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تعرض الصفحة األهداف بعيدة المدى وجميع أهدافها قصيرة المدى وجميع أهدافها التدريسية التي قام معلم صعوبات التعلم بإضافتها للخطة

المختارة ،ويدل ظهور عالمة التحديد في المربع المجاور ألي من األهداف التدريسية إلى أن الطالب المختار قام بإنجاز هذا الهدف.
تظهر هذه الصفحة لغاية العرض فقط .وللرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر (عودة).

 .3نتائج التقويم والتشخيص– حالة الطالب الصحية
تقوم من خالل هذه الصفحة بإدخال المشكالت التي يعاني منها أي من الطالب المرتبط معهم كولي أمرهم في مادة صعوبات تعلم معينة

ومتابعة نتائج التقويم والتشخيص لهم من حيث حالتهم الصحية ونتائج المقابالت الشخصية واالختبارات والمقاييس التي تم استخدامها معهم،

إلخ ،كما قام معلم صعوبات التعلم أو أي من المستخدمين المعنيين بإدخالها لهم ،وذلك باتباع ما يلي:
 .5انقر الرابط المخصص للعملية ،تظهر الصفحة التالية:

 .2اختر اسم الطالب الذي تريد،
 .4انقر (ابحث) ،تظهر النتيجة على الشكل التالي إن قام معلم صعوبات التعلم بتشخيص الطالب المختار:
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تعرض الصفحة الصف المسجل فيه الطالب المختار والتاريخ الذي قام فيه معلم صعوبات التعلم بإدخال هذه البيانات ،كما تعرض حالة القدرة

العقلية للطالب وحالة بصره ونطقه والمرض المزمن الذي يعاني منه ،إن وجد ،ونتائج المقابلة الشخصية واالختبارات والمقاييس التي تم

استخدامها معه ،باإلضافة إلى وصف المشكلة كما تراها أنت وغيرك من المستخدمين المعنيين ،إن تم إدخالها مسبقا.
أما في حال لم يقم معلم صعوبات التعلم بتشخيص الطالب المختار بعد ،تظهر رسالة تعلمك بذلك.
إلضافة أو تعديل المشكلة التي يعاني الطالب منها كما تراها ،اتبع الخطوات التالية:
 .5انقر "

" ،تظهر الصفحة التالية:

تعرض الصفحة وصف المشكلة كما تراها في حال قمت بإدخالها مسبقا ،ويمكنك تعديله.
 .2أدخل وصف المشكلة كما تراها أو أدخل تعديالتك عليه،
 .4انقر (حفظ) ،تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ.
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