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 الباب األول : تعريف المصطلحات  
 الماد  األولى: 

 تدل المصطلحات التالية أينما وردت في هذه القواعد التنظيمية على ما يلي:

يقصد بالتربية الخاصة مجموعة البرامج والخطو  واسسوتراتيجيات  التربية الخاصة: (4)
خاصوة باألفاوال ريور العوادييا ش وت ووتم  المصوممة صصيصوال لتلبيوة اساتياجوات ال

علووى فرا ووق توودريا وأدوات وتجهيوواات ومعوودات صاصووة ش باماووافة إلووى صوودمات 
 مساند .

هو ك  تلميذ لديه قصوور كلوي أو جا وي ب وك  مسوتديم فوي التلميذ المعوق:  (1)

قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو األكاديميوة أو الناسوية إلوى 
 الذي يستوجب تقديم صدمات التربية الخاصة. الحد

هو وجود أكثر ما عوق لود  التلميوذ موا األعوواق المصوناة اوما  تعدد العوق: (1)
برامج التربية الخاصة مث  الصمم وكف البصر ش أو التخلف العقلي والصومم ش أو كوف 

الخ ش تؤدي إلى م اك  تربوية شوديد  وس يمكوا …البصر والتخلف العقلي والصمم
 تعام  معها ما صالل البرامج التربوية المعد  صصيصا لنوع وااد ما أنواع العوق.ال

 هو الذي س يحتاج إلى صدمات التربية الخاصة. التلميذ العادي: (1)
هو التلميذ الذي يختلوف فوي قدراتوه العقليوة أو الحسوية أو  التلميذ غير العادي: (5)

ناعالية ش أو األكاديميوة اصتالفوا الجسمية والصحية ش أو التواصلية ش أو السلوكية واس
 يوجب تقديم صدمات التربية الخاصة.

هو عملية فكرية معرفية ينتج عنها استجابة جديود  ومختلاوة  التفكير اإلبداعي: (7)
 ورير متوقعة تجاه م كلة أو مواقف معينة.

قدر  بارز  أو استعداد متميا فوي مجوال أو اكثور موا مجواست  التفوق والموهبة: (6)
و التاكير امبداعي ش أو التحصي  الدراسي ش أو المهارات والقودرات الخاصوة الذكاءش أ

كالخطابووة ش وال ووعرش والرسووم ش واألشووغال اليدويووة ش والريااووة البدنيووة ش والتمثيوو  
المسووراي ش أو القوودر  القياديووة...الخ. ورالبوووا مووا يكوووذ أداء التلميووذ المتاووووق 

زمال وه الوذيا يماولونوه فوي العمور والموهوب فوي المجواست السوابقة متميواا عوا 

 الامني.
هو أسلوب تربووي يوتم موا صاللوه تاويود التالميوذ الموهووبيا والمتاووقيا  اإلثراء: (8)

بخبرات ومهارات تعليمية متنوعة ومتعمقوة تلبوي ااتياجواتهم ورربواتهم س يوفرهوا 
 المنهج الدراسوي.

وهووب والمتاووق هو أسولوب تربووي يوتم موا صاللوه ترفيوع التلميوذ الم اإلسراع: (9)
 بصاة استثنا ية ما صف إلى آصر في ماد  أو أكثر.

هو عملية علمية منظمة يتم بموجبهوا مسواعد  الاورد لوتاهم اإلرشاد المهني:  (41)
اقيقووة ناسووه وقدراتووه ش واسووتغالل مواهبووه ش والتعوورف علووى األعمووال المتااووة ش 

ار العمو  والتودريب واصتيار أكثرها مناسبة له ش وتوفير الم ور  الالزمة ب أذ اصتيو
والتطبيووق. ومووع كوووذ هووذه الخدمووة مايوود  ألفووراد المجتمووع عامووة فهووي لووذوي 
اساتياجات الخاصة أكثر أهمية وفا د  ش وتعتبر ما الخدمات المساند  الهاموة فوي 

 هذا الميداذ.
شهرال وموا  17هو ااطراب يحدث لد  الطا  قب  بلوره سا  اضطراب التوحد: (44)

 لي: مظاهره األساسية ما ي
هووو عمليووة منسووقة لتوخيووف الخوودمات الطبيووة ش و اسجتماعيووة ش و  التأهيلل: : (41)

الناسية ش    و التربوية ش و المهنية ش لمساعد  المعوق فوي تحقيوق أقصوى درجوة 



ممكنوة موا الااعليوة الوخيايوة ش بهودف تمكينووة موا التوافوق موع متطلبوات بي تووه 
ه لالعتموواد علووى ناسووه و جعلووه الطبيعيووة ش و اسجتماعيووة ش و كووذلة تنميووة قدراتوو

 شعموال منتجال في المجتمع ما أمكا . 

هووو تهي ووة التلميووذ للحيووا  العامووة فووي أسوورته ومجتمعووه التأهيل: اجتتمللاعي:  (41)
بالقدر الذي تمكنه قدراته ش وتكوذ هذه التهي ة وفق عمليوات ترموي إلوى دمجوه أو 

المتطلبووات إعوواد   دمجووه فووي المجتمووع ش وعلووة بمسوواعدته علووى التكيووف مووع 
المختلاة مث : متطلبات أسرته ش ومجتمعوه المحلويش ومهنتوه ش موع العمو  علوى 

تخايووف أيووة أعبوواء أو م وواك  ماليووة أو اجتماعيووة قوود تعوووق عمليووة التأهيوو  فووي 
 مجملها.

هو تهي ة التلميذ للتكيف موع العووق والتعامو  معوه ب وك   التأهي: الشخصي: (41)
ماعية واسقتصوادية وي وم  علوة تأهيلوه سليم ما جميع الجوانب الناسية واسجت

 سستخدام الوسا   واألساليب التعويمية المال مة.
منسقة لتوظيف الخدمات الطبية ، واجتتماعيلة ، والنفسلية ، والتربويلة،  (45)

لمسوواعد  المعوووق فووي تحقيووق أقصووى درجووة ممكنووة مووا الااعليووة  والمهنيللة 
ي توه الطبيعيوة واسجتماعيوة ش الوخياية ؛ بهدف تمكينه ما التوافق موع متطلبوات ب

وكذلة تنمية قدراته لالعتماد علوى ناسوه وجعلوه عمووا منتجوال فوي المجتموع موا 
 أمكا.

هو أسلوب تربوي يتم ما صالله تعليم التالميوذ الموهووبيا والمتاووقيا  التجميع: (47)
 في مجموعات متجانسة ما ايث القدرات أو المهارات أو اسهتمامات.

التخلف العقلي على انه االوة ت وير إلوى جوانوب قصوور  يعرف التخلف العقلي: (46)

ملموسة في األداء الوخياي الحالي للارد ش وتتصوف الحالوة بوأداء عقلوي أقو  موا 
موا  أكثورالمتوس  ب ك  وااو  يكووذ متالزموال موع جوانوب قصوور فوي مجواليا أو 
لمناليووة ش مجواست المهوارات التكيايووة التاليوة: التواصوو  ش العنايوة الذاتيووة ش الحيوا  ا

المهارات اسجتماعيوة ش اسوتخدام المصوادر المجتمعيوة ش التوجيوه الوذاتي ش الصوحة 

والسالمة ش المهارات األكاديمية الوخيايوة ش وقوا الاورام ومهوارات العمو  ش ويظهور 
التخلايصوونف أذ الخوودمات التربويووة والتعليميووة فووي الموودارف تقتصوور علووى ف ووة 

 للتدريب اسستااد  ما هذه الخدمات.القابليا للتعلم ويمكا للقابليا 
هي البرامج التوي تكووذ فبيعتهوا األساسوية ريور تربويوة ش  الخدمات المساندة: (48)

ولكنها اورورية للنموو التربووي للتالميوذ عوي اساتياجوات التربويوة الخاصوة ش مثو : 
العووالج الطبيعووي والوووخياي وتصووحي  عيوووب النطووق والكووالم ش وصوودمات امرشوواد 

 الناسي.
هو تربية وتعليم التالميذ رير العادييا في المودارف العاديوة موع تاويودهم  مج:الد (49)

 بخدمات التربية الخاصة.
هو مد  فاعلية الارد وقدرته على تحقيق مسوتو  مناسوب  السلوك التكيفي: (11)

مووا اسكتاوواء الووذاتي والمسوو ولية اسجتمووواعية بدرجووة تماووو  الموووستو  المتوقووع 
 وقافيا مما هم في مث  سنه.

هووي ااووطرابات فووي وااوود  أو أكثوور مووا العمليووات الناسووية  صللعوبات الللتعل : (14)

األساسية التي تتمما فهم واستخدام اللغوة المكتوبوة أو اللغوة المنطوقوة والتوي 
تبوودو فووي ااووطرابات اسسووتماع والتاكيوور والكووالم ش والقووراء  ش والكتابووة )اممووالء ش 

د إلى أسباب تتعلق بوالعوق العقلوي أو والتعبير ش والخ ( ش والرياايات والتي س تعو
 السمعي أو البصري أو ريرها ما أنواع العوق أو خروف التعلم أو الرعاية األسرية.

هوو عووق يحورم التلميوذ موا القودر  علوى القيوام  العوق الجسمي والصحي: (11)
بوخا اه الجسمية والحركية ب ك  عادي مما يسوتدعي تووفير صودمات متخصصوة 

يقصود بوالعوق هنوا أي إصوابة سوواء كانوا بسويطة أو شوديد  تمكنه ما الوتعلم. و
تصيب الجهاز العصبي المركاي أو الهيك  العظموي أو العموالت أو الحواست الصوحية 

 التي تستدعي صدمات صاصة.
هي مجموعة األجها  والوسا   التوي تعمو  علوى تعووي   األتهزة التعويضية: (11)

المصابة علوى العمو  ألقصوى جاء ماقود ما الجسم ش أو مساعد  أعماء الجسم 



درات قوواوود ممكووا ش أو مسوواعد  الاوورد المعوووق علووى الووتعلم واسسووتااد  مووا ال
 المتبقية لديه.

جميوع  -موا الناايوة امجرا يوة  -هو مصوطل  عوام تنودرج تحتوه  العوق البصري: (11)

الا ات التي تحتاج إلوى بورامج وصودمات التربيوة الخاصوة بسوبب وجوود نقو  فوي 
ش والتصونياات الر يسوة لهوذه الا وات هوي: المكاوفووذ ش واوعاف القدرات البصرية 

 البصر.
هو ال خ  الوذي تقو  اود  إبصواره بوأقو  العينويا بعود التصوحي  عوا           الكفيف: (15)

 ( درجة.11قدم( أو يق  مجاله البصري عا زاوية مقدارها ) 11/111مترال ) 7/71
مووووترال  7/71َو  7/11 هو ال وخ  الوذي تتوراود اود  إبصواره بويا ضعيف البصر: (17)

 قدم( بأقو  العينيا بعد إجراء التصحيحات الممكنة.  11/111ش11/81)
هووي وسوا   تسووتخدم مووا قبو  التالميووذ المعوووقيا بصووريال  المعينلات البصللرية: (16)

 بغرض اسستااد  مما تبقى لديهم ما قدرات بصرية.
برمووز نقطيوة هي أسلوب يتم ما صالله تمثي  نظام الخ  العوادي  طريقة براي:: (18)

 ملموسة يستخدمه المكاوفوذ في القراء  والكتابة.
جميوع  -موا الناايوة امجرا يوة  -هو مصطل  عام تنودرج تحتوه  العوق السمعي: (19)

الا ات التي تحتاج إلوى بورامج وصودمات التربيوة الخاصوة بسوبب وجوود نقو  فوي 
اف القوودرات السوومعية ش والتصوونياات الر يسووة لهووذه الا ووات هووي: الصووم ش واووع

 السمع.
ديسوب  فوأكثر ش بعود  61هو الارد الذي يعاني ما فقداذ سومعي يبودأ بوو  األص : (11)

استخدام المعينات السومعية مموا يحوول دوذ اعتمواده علوى ااسوة السومع فوي 

 فهم الكالم .
هووو ال ووخ  الووذي يعوواني مووا فقووداذ سوومعي يتووراود بوويا              ضللعيف السللمع:  (14)

عينات السمعية ش مما يجعلوه يواجوه صوعوبة فوي ديسب  بعد استخدام الم 79وَ  15
 فهم الكالم باسعتماد على ااسة السمع فق .

هي أاد أساليب التواصو  الوذي يعتمود علوى اسوتخدام امشوارات  لغة اإلشارة: (11)
 في إيصال المعنى.

هي وسا   تستخدم موا قبو  التالميوذ المعووقيا سومعيال  المعينات السمعية: (11)
 لديهم ما قدرات سمعية.بغرض اسستااد  مما تبقى 

 هي واد  قياف صاصة تعبر عا اد  الصوت وتستخدم لقياف السمع. ديسب:: (11)
هو أسلوب يمم مجموعة ما فرق التواص  مث : لغوة امشوار   التواص: الكلي: (15)

 ش وأبجدية األصابع ش والكالم ال اهي والكالم المكتوب.
تربوووي  هووو أسوولوب يقوووم علووى أسوواف ماهوووم الفريللم متعللدد التخصصللات: (17)

يتمووما إشووراد عوودد مووا المتخصصوويا وريوورهم ممووا تسووتدعي االووة التلميووذ 
م اركته مث : مدير المدرسة أو البرنامج. معلم التربية الخاصة. ولي أمور التلميوذ. 
وما األمثلة على أنواع الارق ما يلي: فريق الخطة التربوية الاردية. فريق القيواف 

 والت خي .
ية في المدرسة العادية تتلقى فيهوا ف وة محودد  هو ررفة دراس الفص: الخاص: (16)

مووا عوي اساتياجووات التربويووة الخاصووة برامجهووا التربويووة معظووم أو كاموو  اليوووم 
 الدراسي.

هي أاد أساليب التواص  الذي يتعرف ما صالله المعووق سومعيال  قراءة الشفاه: (18)
 ا.على الرموز البصرية لحركة الام وال ااه أوناء الكالم ما قب  اآلصري

هي مقاييا ما صاللها يتم تقدير سلود التلميذ بإعطا ه الدرجوة  قوائ  التقدير: (19)
 المناسبة.

يقصود بهوا البي وات التعليميوة وأنمواف تقوديم صودمات  البدائ: المكانية التربويلة: (11)
 التربية الخاصة.

هووي مجموعووة متناسووقة مووا األن ووطة المصووممة لتهي ووة  البللرامج اجنتقاليللة: (14)
اجات الخاصة لالنتقال ما مرالة أو ما بي وة إلوى أصور  ش وموا التلميذ عي اساتي



ايا  المدرسة إلى أن طة الحيا  العامة ش ليتمكا ما اسعتمواد علوى ناسوه بعود 
 هللا سبحانه وتعالى.

هوي بورامج عوي اساتياجوات التربويوة الخاصوة المقدموة  برامج التربية الخاصة : (11)

 برامج التربية الخاصة .في المدارف العادية أو الملحقة بمعاهد و
هو برنوامج صواي يوتم إعوداده اسوب ااجوة تلميوذ أو أكثور  البرنامج اإلضافي : (11)

هوي مدرسوة يتلقوى فيهوا التالميوذ عوو  المدرسة الداخلية:بهدف تمكينهم ما 
 اساتياجات التربوية الخاصة برامجهم التربوية باماافة إلى السكا وامعاشة.

ي مدرسوة يتلقوى فيهوا التالميوذ عوو اساتياجوات ه المدرسة النهارية الخاصة: (11)
 التربوية الخاصة برامجهم التربوية فوال اليوم الدراسي.

هو مؤسسة داصلية يقيم فيها عاد  التالميذ عوو األعوواق  مركز اإلقامة الدائمة: (15)
 ال ديد  و الحاد  بصاة مستمر .

اساتياجوات  هوي مودارف داصليوة أو نهاريوة تخودم عوي معاهد التربية الخاصة: (17)
 التربوية الخاصة فق .

هي ررفة بالمدرسة العادية يحمور إليهوا التلميوذ عو اساتياجوات  غرفة المصادر: (16)
التربوية الخاصوة لاتور  س تايود علوى نصوف اليووم الدراسوي بغورض تلقوي صودمات 

 تربوية صاصة ما قب  معلم متخص .
صوة وي وترد بصوور  هو ال خ  المؤه  في التربية الخا معل  التربية الخاصة: (18)

 مباشر  في تدريا التالميذ رير العادييا.
هو الذي يقوم بتربية وتعليم التالميذ في أاد الصاوف األوليوة موا  معل  الفص:: (19)

 المرالة اسبتدا ية ما صالل تدريا المواد المختلاة في علة الصف.

ة هو المعلم المتخص  في مجال محدد ويقوم بتودريا مواد  معينو معل  المادة: (51)
كالرياايات أو مجموعة ما المواد المتصلة ببعمها مث  مواد اللغة العربيوة ش الموواد 

 الدينية.
هو معلم متخص  فوي التربيوة الخاصوة يقووم بتعلويم تلميوذ أو  المعل  المتجول: (54)

أكثر ما عوي اساتياجوات التربويوة الخاصوة فوي أكثور موا مدرسوة عاديوة ش بحيوث 
 يقوم بالتنق  بيا تلة المدارف.

هو معلم متخص  في التربية الخاصوة يقووم بتقوديم النصو   المعل  المستشار: (51)
والم ور  لمعلمي الاصول العادية الذيا لديهم تلميذ أو أكثر ما عوي اساتياجوات 

 التربوية الخاصة في أكثر ما مدرسة ما المدارف العادية.
هم هو شوخ  مودرب مهنيوا للعمو  موع التالميوذ وأسور اجتتماعي: األخصائي (51)

 عا فريق جمع المعلومات في سبي  توفير الخدمات اسجتماعية المناسبة.
هو المخت  الذي يقوم بتحلي  السلود ما صالل اسوتخدام  المحل: السلوكي: (51)

المالاظة المباشر  لتحديد المتغيرات التي تحدث قب  وبعد سلود التلميوذ بهودف 
 واع صطة مناسبة لتعديله.

 دفة بغرض وصف السلود وتاسيره.هي الم اهد  الها المالحظة: (55)
هوو سولود يتسوم بحركوة ريور عاديوة ون واف ماورف ريور هوادف  النشاط الزائد: (57)

 يعوق تعلم التلميذ. 

 هو عدم القدر  على التركيا مد  كافية لتنايذ المهمة المطلوبة. تشتت اجنتباه: (56)
ا هو شعور بعدم الرااة في اسصتالف والتااع  موع اآلصوري السلوك اجنسحابي: (58)

 يظهر ما صالل تجنب التحدث أو الم اركة في الن افات المختلاة.
هو عملية منظمة تهدف إلى تعايا وتنمية سلود مرروب فيوه أو  تعدي: السلوك: (59)

 ت كي  سلود رير موجود أو تخاي  أو إيقاف سلود رير مرروب فيه.
هوي أسواليب مقننوة تسوتخدم لجموع المعلومووات  أسلالي  التقلوي  الرسلمية: (71)

 التلميذ. اووول
هي أساليب تسوتخدم لجموع المعلوموات اوول  أسالي  التقوي  غير الرسمية: (74)

 التلميذ باستثناء األساليب المقننة.



هوي سولود متوقوع يمكوا مالاظتوه وقياسوه وتحقيقوه  األهداف بعيدة المدى: (71)
صووالل سوونة دراسووية  أو أكثوور مووا صووالل تنايووذ البرنووامج التربوووي الاووردي الخوواي 

 بالتلميذ.

هي سلود متوقع ما التلميذ يمكا مالاظته وقياسوه اف قصيرة المدى: األهد (71)
 وتحقيقه صالل فتر  زمنية قصير .

يقصود بوه تنظويم عمليوة المتابعوة وامشوراف امداري اجرتباط اإلداري والمالي:  (71)
والمالي على معاهد وبرامج ومراكا التربية الخاصة والعامليا فيها وفق الصوالايات 

 ة.واللوا   واألنظم
يقصد به تنظويم عمليوة امشوراف التربووي علوى معاهود وبورامج  اجرتباط الفني: (75)

ومراكا التربية الخاصة والعامليا فيها موا قبو  المختصويا باألمانوة العاموة للتربيوة 
 الخاصة مباشر  ش وعلة بهدف تطوير البرامج واسرتقاء بأداء العامليا فيها.

 
 

 صة :    الباب الثاني : أهداف التربية الخا 
 الماد  الثانية:  
تهوودف التربيووة الخاصووة إلووى تربيووة وتعلوويم وتأهيوو  األفاووال عوي اساتياجووات التربويووة  

الخاصة با اتهم المختلاة ش كما تهدف إلى تودريبهم علوى اكتسواب المهوارات المناسوبة 

اسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق صط  مدروسة وبورامج صاصوة بغورض الوصوول بهوم إلوى 
 ستو  وإعدادهم للحيا  العامة واسندماج في المجتمع. أفم  م

 ويمكا تحقيق هذه األهداف ما صالل ما يلي: 
الك ف عوا عوي اساتياجوات التربويوة الخاصوة وتحديود أمواكا تواجودهم ليسوه   (4)

 توفير صدمات التربية الخاصة لهم. 
الك ووف عووا مواهووب واسووتعدادات وقوودرات كوو  فاوو  واسووتثمار كوو  مووا يمكووا  (1)

 ماره منها. استث
 تحديد اساتياجات التربوية والتأهيلية لك  فا .  (1)

اسووتخدام الوسووا   والمعينووات المناسووبة التووي تمكووا عوي اساتياجووات التربويووة  (1)
الخاصوووة بمختلوووف ف ووواتهم موووا تنميوووة قووودراتهم وإمكانووواتهم بموووا يوووتالءم موووع 

 استعداداتهم. 
ربويوة الخاصوة لالسوتااد  تنمية وتدريب الحواف المتبقية لد  عوي اساتياجات الت (5)

 منها في اكتساب الخبرات المتنوعة والمعارف المختلاة. 
توووفير اسسووتقرار والرعايووة الصووحية والناسووية واسجتماعيووة التووي تسوواعد عوي  (7)

اساتياجات التربوية الخاصة على التكيف فوي المجتموع الوذي يعي ووذ فيوه تكياوا 
 تجاه هذا المجتمع.  ي عرهم بما لهم ما اقوق وما عليهم ما واجبات

تعدي  استجاهات التربوية الخاف ة ألسر هوؤسء األفاوال عوا فريوق توجيوه وتوعيوة  (6)

األسر  وإيجاد مناخ مال م للتعواوذ الودا م بويا المنوال والمدرسوة مموا يوؤدي إلوى 
تكيف اجتماعي ينسجم مع قواعد السلود اسجتماعية والمواقوف المختلاوة علوى 

 قة بالناا. أساف ما اميجابية والث
 إعداد الخط  الاردية التي تتالءم مع إمكانات وقدرات ك  فا .  (8)

اسسوووتااد  موووا البحوووث العلموووي فوووي تطووووير البووورامج والوسوووا   واألسووواليب  (9)
 المستخدمة في مجال التربية الخاصة. 

ن ر الوعي بيا أبناء المجتمع بوالعوق ش وأنواعوه ش ومجاستوه ش ومسوبباته ش وفورق  (41)
 الحد ما آواره السلبية.  التغلب عليه أو

تهي ووة الموودارف لتلبيووة اساتياجووات األساسووية لافاووال عوي اساتياجووات  - 44 (44)
 التربوية الخاصة بما يتطلبه علة ما إجراء التعديالت البي ية المرورية. 

 
 

 الباب الثالث : أسس و ثوابت التربية الخاصة :   



 الماد  الثالثة : 
مملكووة العربيووة السووعودية علووى عوودد مووا األسووا اشووتملا سياسووة التعلوويم فووي ال

والثوابا المرتبطة بمجال التربية الخاصة ش كما استدعى التطور والتوسوع السوريعاذ فوي 

نطاق استجاهات التربوية المعاصر  لرعايوة عوي اساتياجوات التربويوة الخاصوة ش أذ يمواف 
لوورت اوديثا ش لت وك  إلى تلة األسا والثوابا عدد آصر ما األسا والثوابا التوي تب

 مجتمعة المنطلقات األساسية التي تنطلق منها التربية الخاصة بوزار  المعارف. 
 وفيما يلي عرض موجا لتلة المنطلقات:

فلب العلم فرض على كو  فورد بحكوم امسوالم ش ون وره وتيسويره فوي المرااو   (4)
 (.41المختلاة واجب على الدولة بقدر وسعها وإمكانياتها )الماد  

تااعوو  الووواعي مووع التطووورات الحمووارية العالميووة فووي ميوواديا العلوووم والثقافووة ال (1)
واآلداب ش بتتبعها والم اركة فيها ش وتوجيهها بما يعوود علوى المجتموع وامنسوانية 

 (.47بالخير والتقدم. )الماد  
ااترام الحقوق العامة التي كالها امسوالم وشورع امايتهوا اااخوا علوى األموا ش  (1)

 والعوورضش والنسوو ش لوودياشوالنااشا فووي: تقرار المجتمووع المسوولموتحقيقووا سسوو
 (.11والموال )الماد   والعق ش

التكاف  اسجتماعي بيا أفراد المجتمع: تعاونوال ش ومحبوة ش وإصواء ش وإيثوارال للمصولحة  (1)
 (.14العامة على المصلحة الخاصة )الماد  

اتووى يسووتطيع  تأكيوود كرامووة الاوورد وتوووفير الاووري المناسووبة لتنميووة قدراتووه (5)
 (.17المساهمة في نهمة األمة )الماد  

مساير  صصا   مرااو  النموو الناسوي للناشو يا فوي كو  مرالوة ش ومسواعد   (7)

الارد على النمو السوي: روايالش وعقليالشوعافايالشواجتماعيالش والتأكيد على النااية 
للاورد الرواية امسالمية بحيث تكووذ هوي الموجوه األول للسولود الخواي والعوام 

 (.51والمجتمع )الماد  
التعرف على الاروق الاردية بيا الطوالب توف وة لحسوا تووجيههم ش ومسواعدتهم  (6)

 (.51على النمو وفق قدراتهم واستعداداتهم وميولهم )الماد  
العناية بالمتخلايا دراسيال ش والعم  علوى إزالوة موا يمكوا إزالتوه موا أسوباب هوذا  (8)

 (.55ومؤقتة وفق ااجاتهم )الماد   التخلف ش وواع برامج صاصة دا مة
التربية الخاصة والعناية بالطالب المعوقيا جسميا أو عقليا ش عموالل بهودي امسوالم  (9)

 (.57الذي يجع  التعليم اقال م اعال بيا جميع أبناء األمة ) الماد  
اسهتموام باكت واف الموهووبيا ورعوايتهم ش وإتااوة اممكانيوات والاوري المختلاووة  (41)

 (.56بهم في إفار البرامج العامة ش وبواع برامج صاصة )الماد  لنمو مواه
تعنوى الدولووة وفووق إمكانياتهووا بتعلوويم المعوووقيا عهنيووا أو جسووميا وتواووع منوواهج  (44)

 (.488صاصة وقافية وتدريبية متنوعة تتاق وااستهم ) الماد  
ية يهدف هذا النوع ما التعلويم إلوى رعايوة المعووقيا وتاويودهم بالثقافوة امسوالم (41)

والثقافة العامة الالزمة لهم ش وتدريبهم على المهارات الال قوة بالوسوا   المناسوبة 
 (.489في تعليمهم للوصول بهم إلى أفم  مستو  يوافق قدراتهم ) الماد  

يعنى في مناهج تعليم المكاووفيا بوالعلوم الدينيوة وعلووم اللغوة العربيوة )المواد   (41)

491.) 
للنهووض بكو  فورع موا فوروع هوذا التعلويم  تمع الجهات المختصة صطوة مدروسوة (41)

 (.494تحقق أهدافه كما تمع س حة تنظم سيره )الماد  
ترعووى الدولووة النووابغيا رعايووة صاصووة لتنميووة مووواهبهم وتوجيههووا وإتااووة الارصووة  (45)

 (.491أمامهم في مجال نبورهم ) الماد  
ماايوا تمع الجهات المختصوة وسوا   اكت وافهم وبورامج الدراسوة الخاصوة بهوم وال (47)

 (.491التقديرية الم جعة لهم ) الماد  
تهيووأ للنووابغيا وسووا   البحووث العلمووي لالسووتااد  مووا قوودراتهم ش مووع تعهوودهم  (46)

 (.491بالتوجيه امسالمي ) الماد  
إذ المدرسووة العاديووة هووي البي ووة الطبيعيووة مووا الناايووة التربويووة واسجتماعيووة  (48)

خاصووة ش علمووال بأنووه يمكووا تقووديم والناسووية للتالميووذ عوي اساتياجووات التربويووة ال



صدمات التربية الخاصة وفقا لنوع ودرجة العووق واساتياجوات الارديوة للتلميوذ عبور 
 أاد األنماف التالية:

 أ. الاص  العادي مع صدمات المعلم المست ار. 

 ب. الاص  العادي مع صدمات المعلم المتجول. 
 ج. الاص  العادي مع صدمات ررفة المصادر. 

 ص  الخاي. د. الا
 هو. المدرسة النهارية. 

 و. المدرسة الداصلية. 
 ز. مراكا امقامة الدا مة. 

  51مع مالاظة أذ س يايد الوقا الذي يقمويه التلميوذ فوي روورفة المصوووادر علوى 
ما وقا اليوم المدرسي ش أما بالنسوبة للاصو  الخواي فينبغوي إتااوة الارصوة %

عووادييا فووي األن ووطة الصوواية والالصوواية قوودر للتالميووذ باسنوودماج مووع أقوورانهم ال
 اممكاذ.

يتم تحديد برامج وصدمات التربية الخاصة عا فريق فريق عمو  متعودد التخصصوات  (49)
 اسب ااتياجات ك  ف ة.

 إعا كاذ التعليم ارور  للطا  العوادي ش فإنه أكثر اورور  للطا  رير العوادي.  (11)
لك  فا  عادي بلغ سوا الدراسوة     في الوقا الذي وفرت فيه الدولة فري التعليم  (14)

فإنهوا قوود آلوا علووى   -أينموا كواذ موقعووه علوى أرض مملكتنووا متراميوة األفووراف  -
ناسها أس يبقى فا  رير عادي إس وتوفر له صدمات التربية الخاصة التي تكا  لوه 

 استثمار فري التعليم المتااة.

لوديهم  -صتلاوا أعوواقهم مهموا ا -لقد أوبتا التجوارب والبحووث أذ المعووقيا  -11 (11)
قدرات واوافا للتعلم واسندماج في الحيا  العامة ش وهذا يدعونا إلوى اسهتموام بموا 

 يقدروذ عليه ش وعدم التركيا على ما س يقدروذ عليه.
إذ استجاهات السلبية نحو الطا  المعوق ش ت ك  تحديال أكبور موا علوة الوذي  -11 (11)

 ي كله العوق ناسه.
قب  معلم الاص  العادي للتلميذ ريور العوادي ش يعود أهوم العوامو  إذ مرونة وت -11 (11)

 التي تسهم في إنجاد مسيرته التعليمية مع أقرانه العادييا.
إذ موديري المودارف بوسوعهم أذ يلعبووا دورال ر يسووال فوي جعو  األفاوال مووا عوي  (15)

 الا ات الخاصة أكثر استجابة وتجاوبوال موع المدرسوة موا صوالل إدار  مدرسوية أكثور
مرونة ش وأكثر قودر  على تنويوع صيوارات الوتعلم ش ومسواند  التالميوذ الوذيا يعوانوذ 

 ما صوعوبة أو م كلة.
ينبغوي أذ يكووذ المبنوى المدرسووي المصومم للتالميوذ العووادييا صاليوال موا جميووع  (17)

 العقبات التي تحول دوذ استااد  التالميذ المعوقيا ما مرافقه.
ما أذ المدارف تتي  التعليم ال وام  لافاوال  على امدارات التعليمية أذ تتحقق (16)

رير العادييا ش مثلما تتيحه لافاال العادييا ش وأذ تعمو  علوى تعودي  أو إلغواء أيوة 
شروف أو اواب  تحول دوذ قبول األفاال رير العادييا في البرامج العاديوة ش اومانال 

 لااعلية النظام التعليمي.

ي معالجة كثير ما الم كالت التي يعاني منهوا تعد التربية الخاصة أسلوبا فاعال ف (18)
تالميوذ التعلويم العوام مثو  الرسووب والتسورب والتودني فوي التحصوي  األكوواديمي 

 وكثير ما الم اك  الناسية واسجتماعية. 
 

 

البلللاب الرابلللع : الفخلللات الخاصلللة : مفاهيمهلللا و  تراءاتهلللا و  
 مستلزماتها :  

 

 العوق السمعي   الماد  الرابعة: 
 المكاذ التربوي والتعليمي:  -4



تقدم صدمات التربية الخاصة للتالميذ المعووقيا سومعيال فوي المكواذ التربووي المناسوب 
 ( ما األسا والثوابا.  49ش48كما وردت في البنديا )

 المراا  والخط  الدراسية:  – 1

ث موع يتساو  أفوراد هوذه الا وة موع أقورانهم العوادييا فوي مرااو  التعلويم العوام الوثال 
التأكيد على أهمية المرالة التمهيدية الخاصة المكثاة وتوفير صدمات التدص  المبكر موا 
أمكا علوة ش ويكووذ دمجهوم فوي الموواد الدراسوية قودر اممكواذ ش موع اورور  إكسوابهم 

 المهارات التعويمية الالزمة مث : 

 أ( التدريب على النطق وقراء  ال ااه. 
لاووة مثوو : التواصوو  اليوودوي والكلووي ولغووة ب( معرفووة فوورق التواصوو  المخت

 امشار  اسب ااتياج ك  االة .   
 ج( تنمية المهارات اللغوية. 

 د( اسستااد  القصو  ما بقايا السمع.  
 الكوادر التعليمية والانية:  -1

أ. معلم التربية الخاصة: أذ يكوذ ما المتخصصيا فوي التربيوة الخاصوة علوى مسوتو  
وفوي االوة عوودم تووفر هووذا  -مسوار العووق السوومعي  -قوو  البكوالوريوف علوى األ

المؤهوو  ش في ووترف أذ يكوووذ ااصووال علووى مؤهوو  تربوووي جووامعي علووى األقوو  
باماافة إلى دبلووم تربيوة صاصوة )مسوار عووق سومعي( س تقو  مدتوه عوا سونة 
دراسية كاملة وفي االة عدم توفر هذيا المؤهليا المذكورياش في وترف أذ يكووذ 

بلوم معلميا باماافة إلى دبلوم تربية صاصة )مسار عوق سومعي( ااصال على د
 مع صبر  س تق  عا سنتيا في تدريا المعوقيا سمعيال.  

ب. مساعد المعلم: أذ س يق  مؤهله عا وانوية عامة مع دبلوم أو دور  تدريبية س تقو  
 عا فص  دراسي كام  في التربية الخاصة )مسار عوق سمعي(. 

في مجوال   -على األق   -د : أذ يكوذ ااصالل على مؤه  تربوي جامعي ج. معلم الما
تخصصه )دراسات إسالمية ش لغوة عربيوة ش ريااويات ش علووم ش تربيوة بدنيوة ش تربيوة 

فنية ...الخ(. مع صبر  س تقو  عوا سونتيا فوي التودريا ش وتقودير أداء وخياوي س 
تعلموه لطورق التواصو  يق  عا جيود جودا فوي السونتيا األصيورتيا ش موع اشوتراف 

صووالل العووام األول )عووام التجربووة( ش وياموو  مووا لديووه دبلوووم فووي التربيووة الخاصووة 
 )مسار عوق سمعي(. 

د. معلم تدريبات النطق والكالم )أصصا ي ااوطرابات التواصو (: أذ يكووذ ااصوال علوى 
 في مجال ااطرابات النطق والكالم والتخافب.  -على األق   -مؤه  جامعي  

صصووا يو الخوودمات المسوواند  مثوو : معلووم توودريبات النطووق والكووالم )أصصووا ي هووو. أ
ااطرابات التواص ( ش معلم تدريبا سلوكية )أصصا ي ناسي( ش أصصا ي اجتمواعي 

ش مرشد فالبي ش أصصا ي سمعيات ش فني صب  القوالب. وي وترف فوي هوؤسء أذ 
تهم موع إمكانيوة في مجواست تخصصوا -على األق   -يكونوا املة مؤهالت جامعية 

قبول املة الدبلوم في مجال صب القوالب ش مع صبر  سابقة في مجوال التخصو  
 س تق  عا سنتيا.  

 المستلامات المكانية والتجهياية:  -1

أذ س تقوو  مسووااة ررفووة الدراسووة عووا مسووااة الاصوو  العووادي وعلووة اسووب  أ. 
 ااد في أبواب الاصول. مواصاات وزار  المعارف مع وجود نافذ  زجاجية عات اتجاه و

 ب. توفير عوازل للصوت في ررفة الدراسة. 
 أذ تكوذ أراية ررفة الدراسة مغطا  بماد  تحد ما الموااء.  ج. 

أذ يكوذ ك  ما التكييف والتهوية وامااء  في ررفة الدراسة مال موا لتووفير البي وة   د.
 التعليمية المناسبة للتالميذ. 

 دريب الاردي على السمع والنطق مع عالها صوتيا. هو. تخصي  ررفة مجها  للت
 توفير المعينات السمعية الاردية والجماعية المال مة.  و. 

أذ س يايد عدد التالميذ في الاص  الخاي على تسوعة تالميوذ ش ويامو  أذ س يايود  ز. 
عددهم في الصاوف األولية على صمسة تالميذ في الاص  الخاي كما أذ س يايود 



تالميذ المعوقيا سمعيا في الاص  العادي على أربعوة تالميوذ ويامو  أذ س عدد ال
 يايد عددهم في الصاوف األولية على اونيا في الاص  العادي. 

 شروف القبول:   -5

 أوسل: قبول األفاال الصم:  
ديسووب  فووأكثر فووي أفموو  األعنوويا مووع  61أ. أذ تكوووذ درجووة فقوود سوومع الطاوو  مووا 

 سمعية بموجب تقرير ما جهة مختصة معتمد . استخدام المعينات ال
درجة علوى اصتبوار  61درجة على اصتبار وكسلر ش أو  65ب. أذ س تق  درجة عكا ه عا 

اسووتافورد بينيووه أو مووا يعوووادل أيووا منهموووا مووا اصتبووارات الذكووواء الاوووردية المقننووة 
 األصور . 

مووا البرنووامج  ج. أذ س يوجوود لوود  الطاوو  عوووق ر وويا أصوور يحووول دوذ اسووتاادته
 التعووليمي. 

سوونة للقبوول فوي الاصوو  األول  45سوونوات وس يايود علوى  7د. أذ س يقو  عموره عوا 
 اسبتدا ي. 

هو. أذ يكوذ قد تم ت خي  الطا  ما قبو  فريوق متخصو  اسوب موا ورد فوي بواب 
 القياف والت خي . 

انطبقا عليوه شوروف و. يقب  التلميذ المحول ما التعليم العام إلى التربية الخاصة إعا 
القبول ويسج  في الصف الذي كاذ يدرف فيوه أو الصوف المال وم لقدراتوه وتصومم 

 له صطة تربوية فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة.  
 

 وانيال:  قبول األفاال اعاف السمع:  

ديسوب  فوي أفمو  األعنويا موع  79إلوى  15أ. أذ تكوذ درجة فقود سومع الطاو  بويا 
 معينات السمعية بموجب تقرير ما جهة مختصة معتمد . استخدام ال

درجة علوى اصتبوار  61درجة على اصتبار وكسلر ش أو  65ب. أذ س تق  درجة عكا ه عا 
 استافورد بينيه أو ما يعادل أيال منهما ما اصتبارات الذكاء الاردية المقننة األصر . 

تاادته مووا البرنووامج ج. أذ س يوجوود  لوود  الطاوو  عوووق ر وويا آصوور يحووول دوذ اسوو
 التعليمي. 

د. أذ يكوذ قد تم ت خي  الطاو  موا قبو  فريوق متخصو  اسوب موا ورد فوي بواب 
 القياف والت خي . 

هو. يقب  التلميذ المحول ما التعلويم العوام إعا انطبقوا عليوه شوروف القبوول ويسوج  
ة في الصف الذي كاذ يدرف فيه أو الصف المال وم لقدراتوه وتصومم لوه صطوة تربويو

 فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة. 
و. موافقة اللجنة الخاصة بقبول األفاال اعاف السمع التي يرأسها مودير المدرسوة أو 

 ما ينوب عنه وي ترد فيها ك  ما: 
 معلم التربية الخاصة )مسار عوق سمعي(.  (4
 الم رف على برنامج التربية الخاصة.  (1
 ي ااطرابات التواص (. معلم تدريبات النطق والكالم )أصصا  (1
 أصصا ي سمعيات.  (1

 معلم الاص  العادي.  (5
 المرشد الطالبي أو األصصا ي اسجتماعي.  (7
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.  (6
 ولي أمر الطا  إذ أمكا.  (8

 الطا  ما أمكا.  (9
 

 العوق البصري  الماد  الخامسة: 
 المكاذ التربوي والتعليمي:  -4

خاصة للتالميذ المعوقيا بصريا في المكاذ التربوي المناسوب كموا تقدم صدمات التربية ال
 ( ما األسا والثوابا.  49ش48وردت في البنديا )

 المراا  والخط  الدراسية:  – 1



يتساو  أفراد هذه الا ة مع أقرانهم العادييا في مراا  التعليم العوام الوثالث موع تووفير 
دمجهوم كليوا فوي جميوع الموواد الدراسوية صدمات التدص  المبكر ما أمكا علة ش ويكووذ 

واألن ووطة المنهجيوووة وريووور المنهجيوووة ش مووع اووورور  إكسوووابهم المهوووارات التعويموووية 

 األساسية الالزمة مث : 
 أ( القراء  والكتابة بطريقة براي  وك  ما يستحدث في هذا المجال. 

 ب( أساليب التعرف على البي ة والتحرد . 
 ج( مهارات الحيا  اليومية. 

 د ( تنمية ااستي السمع واللما واسستااد  القصو  ما بقايا البصر إذ وجدت.  
 و الكوادر التعليمية والانية: 1

أ. معلم التربية الخاصة: أذ يكوذ ما المتخصصيا فوي التربيوة الخاصوة علوى مسوتو  
)مسووار عوووق بصووري( وفووي االووة عوودم توووفر هووذا    -علووى األقوو   -البكووالوريوف 

ترف أذ يكوووذ ااصووال علووى مؤهوو  تربوووي جووامعي علووى األقوو  المؤهوو  ش في وو
باماوافة إلووى دبلوووم تربيووة صاصووة )مسووار عووق بصووري( س تقوو  مدتووه عووا سوونة 
دراسية كاملة وفي االة عدم توفر هذيا المؤهليا المذكوريا ش في ترف أذ يكوذ 
ااصال على دبلوم معلميا باماافة إلى دبلوم تربية صاصوة )مسوار عووق بصوري( 

 ع صبر  س تق  عا سنتيا في تدريا المعوقيا بصريا. م
ب.  مساعد معلم: أذ س يق  مؤهله عا وانوية عامة مع دبلوم أو دور  تدريبيوة س تقو  

 عا فص  دراسي كام  في التربية الخاصة )مسار عوق بصري(. 
فوي  -علوى األقو   -ج.  معلم المواد : أذ يكووذ ااصوالل علوى مؤهو  تربووي جوامعي  

ل تخصصه )دراسات إسوالمية ش لغوة عربيوة ش ريااويات ش علووم ش تربيوة بدنيوة ش مجا

الخ ( ش مع صبر  س تق  عا سنتيا في التدرياش وتقودير أداء وخياوي …تربية فنية
س يق  عا جيد جدا في السنتيا األصيرتياش مع اشتراف تعلم فريقة برا يو  صوالل 

دبلووم فوي التربيوة الخاصوة )مسوار  العام األول )عوام التجربوة( ش ويامو  موا لديوه
 عوق بصري(. 

د. أصصا يو الخدمات المساند  مثو : أصصوا ي بصوريات ش أصصوا ي توجوه واركوة ش 
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي( ش أصصا ي اجتماعي ش مرشد فالبي. 

فوي مجواست  -علوى األقو   -وي ترف في هؤسء أذ يكونوا املة مؤهالت جامعية  
 .  تخصصاتهم

 المستلامات المكانية والتجهياية: -1
أ. أذ س تق  مسااة ررفة الدراسة عا مسااة الاص  العادي وعلة اسب مواصواات 

 وزار  المعارف مع وجود نافذ  زجاجية عات اتجاه وااد في أبواب الاصول. 
ة ب. أذ تتووفر اللوووازم التعليميوة الخاصووة بالتالميوذ المعوووقيا بصوريا والمعينووات البصووري

 المال مة مع توفير مكاذ مخص  لحاظها. 
 ج. أذ تكوذ أراية ررفة الدراسة مغطا  بماد  تحد ما الموااء. 

د. أذ س يايد عدد التالميذ في الاص  الخاي علوى تسوعة تالميوذ ش ويامو  أذ س يايود 
عدد هم في الصاوف األولية علوى صمسوة تالميوذ فوي الاصو  الخواي كموا أذ س 

يذ المعوقيا بصريا في الاص  العادي على أربعة تالميوذ ويامو  أذ يايد عدد التالم

 س يايد عددهم في الصاوف األولية على اونيا في الاص  العادي. 
هو. أذ يكوذ ك  ما التكييف والتهوية و امااء  في ررفة الدراسة مال ما لتوفير البي وة 

 التعليمية المناسبة للتالميذ.  
 شروف القبول:  -5

 قبول األفاال المكاوفيا:    أوسل:
أ. أذ يكوذ لد  الطا  كف بصر بموجب تقرير فبي يحودد درجوة فقوداذ البصور ومجالوه 

 معد ما قب  جوهة مختصة معتمد . 
درجة علوى اصتبوار  61درجة على اصتبار وكسلر ش أو  65ب. أذ س تق  درجة عكا ه عا 

 ت الذكاء الاردية المقننة األصر . ستاناورد بينيه أو ما يعادل أيال منهما ما اصتبارا
ج. أذ س يوجوود لوود  الطاوو  عوووق ر وويا أصوور يحووول دوذ اسووتاادته مووا البرنووامج 

 التعليمي. 



سوونة للقبووول فووي الصووف األول   45سوونوات وس يايوود علووى  7د. أذ س يقوو  عمووره عووا 
 اسبتدا ي. 

بواب  هو. أذ يكوذ قد تم ت خي  الطا  ما قبو  فريوق متخصو  اسوب موا ورد فوي

 القياف والت خي . 
و. يقب  التلميذ المحول ما التعليم العام إلى التربية الخاصة إعا انطبقا عليوه شوروف 
القبول ويسج  في الصف الذي كاذ يدرف فيوه أو الصوف المال وم لقدراتوه وتصومم 

 له صطة تربوية فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة.  

 ر  وانيال: قبول األفاال اعاف البص
مترال بوأقو  العينويا بعود إجوراء  71/ 7وَ  11/ 7أ. أذ تكوذ درجة اد  إبصار األفاال بيا 

 التصحيحات الممكنة بموجب تقرير فبي ما جهة مختصة معتمد  . 
درجة علوى اصتبوار  61درجة على اصتبار وكسلر ش أو  65ب. أذ س تق  درجة عكا ه عا 

ا مووا اصتبوووارات الذكووواء الارديوووة المقننووة سووتاناورد بينيووه أو مووا يعوووادل أيووال منهموو
 األصور . 

ج. أذ س يوجوود لوود  الطاووو  عوووق ر وويا آصوور يحوووول دوذ اسووتاادته مووا البرنووامج 
 التعليمي. 

د. أذ يكوذ قد تم ت خي  الطاو  موا قبو  فريوق متخصو  اسوب موا ورد فوي بواب 
 القياف والت خي . 

ا انطبقوا عليوه شوروف القبوول ويسوج  هو. يقب  التلميذ المحول ما التعلويم العوام إع
في الصف الذي كاذ يدرف فيه أو الصف المال وم لقدراتوه وتصومم لوه صطوة تربويوة 

 فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة. 

و. موافقة اللجنة الخاصة بقبول األفاال اعاف البصور التوي يرأسوها مودير المدرسوة أو 
 ما ينوب عنه وي ترد فيها ك  ما: 

 لتربية الخاصة )مسار عوق بصري(. معلم ا (4
 الم رف على برنامج التربية الخاصة.  (1

 أصصا ي بصريات.  (1
 معلم الاص  العادي.  (1
 المرشد الطالبي أو األصصا ي اسجتماعي.  (5
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.  (7

 ولي أمر الطا  إذ أمكا.  (6
 الطا  ما أمكا.  (8

 

 التخلف العقلي   الماد  السادسة:
 مكاذ التربوي والتعليمي: ال -4

تقدم صدمات التربية الخاصة للتالميوذ المتخلاويا عقليوال فوي المكواذ التربووي المناسوب 

 ( ما األسا والثوابا.  49ش48كما وردت في البنديا )
 المراا  والخط  الدراسية:  – 1

ه لهوم يتم دمج التالميذ ما هذه الا ة مع أقرانهم في التعليم العام إلى أقصى اد تتيحو
قدراتهمش مع التأكيد على أهمية اجتياز المرالوة التمهيديوة الخاصوة ش موع تووفير صودمات 

التدص  المبكر ما أمكا علة ويكوذ التركيا على إكسوابهم المهوارات التكيايوة المختلاوة 
مثوو  العنايووة بالووذات والتوجووه الووذاتي ومهووارات التواصوو  والمهووارات اسجتماعيووة . ويووتم 

تالميذ في مراا  التعليم العووام اتوى إنهواء البرنوامج التعليموي أو بلووم تدريا هؤسء ال
 سنة أيهموا يأتي أوسل.   14سا 

 الكوادر التعليمية والانية: -1
 أ. معلم التربية الخاصة: 

 -علوى األقو   -أذ يكوذ ما المتخصصيا في التربية الخاصة على مستو  البكالوريوف 
م توفر هذا المؤه  ش في ترف أذ يكوذ ااصوال علوى )مسار تخلف عقلي( وفي االة عد

باماوافة إلوى دبلووم تربيوة صاصوة ) مسوار تخلوف  -علوى األقو   -مؤه  تربوي جامعي 

عقلي( س تق  مدته عوا سونة دراسوية كاملوة وفوي االوة عودم تووفر هوذيا الموؤهليا 



تربيوة  المذكوريا ش في ترف أذ يكووذ ااصوال علوى دبلووم معلمويا باماوافة إلوى دبلووم
 صاصة )مسار تخلف عقلي( مع صبر  س تق  عا سنتيا في تدريا المتخلايا عقليال. 

 ب.  مساعد معلم: 

أذ س يق  مؤهله عا وانوية عامة موع  دبلووم أو دور  تدريبيوة س تقو  عوا فصو  دراسوي 
 كام  في التربية الخاصة )مسار تخلف عقلي(. 

 ج. معلم الماد : 
أو مووا يعادلوه  فووي مجووال  -علوى األقوو   -  تربوووي جووامعي أذ يكووذ ااصووالل علووى مؤهو

تخصصه ش مع صبر  س تق  عوا سونتيا فوي التودريا ش وتقودير أداء وخياوي س يقو  عوا 
جيد جدا في السنتيا األصيرتيا ش ويام  موا لديوه دبلووم فوي التربيوة الخاصوة )مسوار 

 تخلف عقلي(. 
 د. أصصا يو الخدمات المساند   مث : 

ات سوولوكية )أصصووا ي ناسووي( ش أصصووا ي اجتموواعي ش مرشوود فالبووي ش و معلووم توودريب
معلم تدريبات النطق والكالم )أصصا ي ااطرابات التواص ( باماافة إلوى اسسوتااد  موا 

 صدمات الم رف الصحي ش العالج الطبيعي والوخياي اسب الحاجة. 
فووي مجوواست  -علووى األقوو   -و ي ووترف فووي هووؤسء أذ يكونوووا املووة مووؤهالت جامعيووة  

تخصصاتهم مع إمكانية قبول معلمي التربية البدنية مما يحملوذ دبلوموات أو دورات فوي 
مجال العالج الطبيعي ش وكوذلة معلموي التربيوة الانيوة مموا يحملووذ دبلوموات أو دورات 

 في العالج الوخياي.  
 المستلامات المكانية والتجهياية:  -1

ا مسووااة الاصوو  العووادي وعلووة اسووب أ. أذ س تقوو   مسووااة ررفووة الدراسووة عوو

 مواصاات وزار  المعارف مع وجود نافذ  زجاجية عات اتجاه وااد في أبواب الاصول. 
ب. أذ يكوذ ك  ما التكييف وامااء  والتهوية في ررفة الدراسة مال ما لتووفير البي وة 

 التعليمية المناسبة للتالميذ. 
يمية الالزمة ساتياجات األفاال المتخلاويا ج. أذ تجها الغرف الدراسية بالوسا   التعل

عقليال ما أفوالم تعليميوة ش ومجسومات وأشوكال ومكعبوات مختلاوة باماوافة إلوى 
 المعينات الحسية األصر . 

د. أذ س يايد عدد التالميذ القابليا للتعلم في الاص  الخاي علوى ومانيوة تالميوذ ش وس 
 صمسة تالميذ في الاص  الخاي. يايد عدد التالميذ القابليا للتدريب على 

هوو. يامو  أذ س يايوود عودد التالميوذ القووابليا للوتعلم فوي الاصوو  العوادي علوى والوووة 
 تالميذ. 

و. يراعى أذ تكوذ شروف السالمة مال مة لقدرات وااتياجات هوذه الا وة فيموا يتعلوق 
 بالكهرباء والغاز والنوافذ وريرها في مختلف مرافق المدرسة.  

 لقبول: شروف ا -5
 55درجوة ش وس تقو  عوا  65أ. أذ س تايد درجة الذكاء لد  الطا  القاب  للوتعلم علوى 

درجة على اصتبار ستاناورد بينيه ش أو مووا  51-61درجة اسب اصتبوار وكسولر ش أو 
 يعادل أيا منهما ما اصتبارات عكاء مقننة أصر . 
درجوة وس تقو  عوا  51دريب علوى ب. أذ س تايد درجوة الذكاء لد  الطوا  القابو  للتوو

درجة على اصتبار سوتاناورد بينيوه أو موا  17-54درجة على اصتبار وكسلر ش أو  11
 يعادل أيال منهما ما اصتبارات الذكاء الاردية المقننة األصر . 

ج. أذ يصااب تدني القدر  العقلية في الاقرتيا السابقتيا )أ ش ب( قصور في مجواليا 
ت المهووارات التكيايوة اسووب اصتبوارات السوولود التكياووي علوى األقوو  موا مجوواس

 الرسمية أورير الرسمية بموجب تقرير ما قب  لجنة مختصة معتمد . 
 45سونوات وس يايود علوى  7د. أذ س يق  العمر الامني لافاال المتخلايا عقليال عوا 

 سنة عند القبول في البرنامج. 
يوق متخصو  اسوب موا ورد فوي بواب هو. أذ يكوذ قد تم ت خي  الطا  ما قبو  فر

 القياف والت خي . 
و. أذ س يوجوود لوود  الطاوو  عوووق ر وويا آصوور يحووول دوذ اسووتاادته مووا البرنووامج 

 التعليمي. 



ز. يقب  التلميذ المحول ما التعليم العام إلى التربية الخاصة إعا انطبقوا عليوه شوروف 
م لقدراتوه وتصومم القبول ويسج  في الصف الذي كاذ يدرف فيوه أو الصوف المال و

 له صطة تربوية فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة. 

د. موافقة اللجنة الخاصة بقبول وتصنيف األفاال المتخلايا عقليال التوي يرأسوها مودير 
 المدرسة أو ما  ينوب عنه وي ترد فيها ك  ما: 

 معلم التربية الخاصة )مسار تخلف عقلي(.  (4
 الخاصة.  الم رف على برنامج التربية (1

 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.  (1
 مرشد فالبي أو األصصا ي اسجتماعي.  (1
 معلم تدريبات النطق والكالم )أصصا ي ااطرابات التواص (.  (5
 ولي أمر الطا  إذ أمكا.  (7

 الطا  ما أمكا.  (6
 
 

 صعوبات التعل   الماد  السابعة:
 المكاذ التربوي والتعليمي:  -4

ة الخاصة للتالميوذ الوذيا لوديهم صوعوبات تعلوم فوي المكواذ التربووي تقدم صدمات التربي

 ( ما األسا والثوابا.  49ش48المناسب كما وردت في البنديا )
 المراا  والخط  الدراسية:  – 1

تقوودم الخوودمات التربويووة للتالميووذ عوي صووعوبات الووتعلم اسووب اوواجتهم فووي مختلووف 
اصلوذ عا بقيوة التالميوذ إس بالقودر الموروري المراا  الدراسية األساسية الثالث ش وس ي

 لتقديم تلة الخدمات.  
 الكوادر التعليمية والانية:  -1

أ. معلم التربية الخاصة: أذ يكوذ ما المتخصصيا فوي التربيوة الخاصوة علوى مسوتو  
وفووي االووة عوودم توووفر هووذا  -مسووار صووعوبات الووتعلم  -البكووالوريوف علووى األقوو  

 –علوى األقو   -وذ ااصوال علوى مؤهو  تربووي جوامعي المؤه  ش في وترف أذ يكو
باماوافوة إلوى دبلوم تربية صواصوة )مسار صعوبات تعلوم( س تقو  مدتوه عوا سونة 

 دراسية كاملة. 
ب. مساعد المعلم: أذ س يق  مؤهله عا وانوية عامة مع دبلوم أو دور  تدريبية س تقو  

 وبات تعلم(. عا فص  دراسي كام  في التربية الخاصة )مسار صع
ج . أصصا يو الخدمات المساند   مث : أصصا ي ت خي  وتقييم في التربيوة الخاصوة ش 
أصصا ي اجتماعي ش معلم تدريبات سولوكية )أصصوا ي ناسوي( ش مرشود فالبوي. 

فوي مجواست  -علوى األقو   -وي ترف في هؤسء أذ يكونوا املة مؤهالت جامعيوة 
 تخصصاتهم.  

 والتجهياية لغرفة المصادر:  المستلامات المكانية -1
أ. أذ يكوذ موقوع ررفوة المصوادر متوسوطا ووااوحا بويا الاصوول بحيوث يسوه  وصوول 

 التالميذ إليه. 
ب. أذ س تقوو  مسووااة ررفووة المصووادر عووا مسووااة الاصوو  العووادي وعلووة اسووب 

 مواصاات وزار  المعارف مع وجود نافذ  زجاجية عات اتجاه وااد في األبواب. 
ذ ك  ما التكييف وامااء  والتهوية في ررفة المصوادر مال موا لتووفير البي وة ج. أذ يكو

 التعليمية المناسبة للتالميذ. 
د. أذ تكوذ متكاملة ما النوااي التجهيايوة الالزموة مثو : ) قوافوع متحركوة ش فواوست 

مختلاووة األشووكال ش دواليووب وأرفووف ش مووواد وأجهووا  تعليميووة سوومعية وبصوورية 
  الخ ( …مال مة

 شروف القبول:  -5
أ. أذ يكوذ لد  التلميذ تبايا واا  بيا مستو  قدراته ومسوتو  تحصويله األكواديمي 
في أاد  الجوانب التالية: التعبير اللاظي ش امصغاء واسستيعاب اللاظي ش الكتابوةش 



القراء  ش استيعاب الماد  المقروء ش العود ش اسسوتدسل الريااوي ش أو أذ يكووذ لديوه 
 ب في إاد  العمليات الناسية مث : الذاكر  ش اسنتباه ش التاكير وامدراد. ااطرا

ب. أذ س تكوذ الصعوبات ناتجة عا عوق عقلي أو ااطراب سلوكي أو أسوباب اسوية 

 أو أية أسباب أصر  لها عالقة بعدم مالءمة خروف التعلم أو الرعاية األسرية. 
ير مال مة أو قليلة الااعلية في تعلويم هوؤسء ج. أذ يثبا أذ الخدمات التربوية العادية ر

 التالميذ مما  يتطلب توفير صدمات تربوية صاصة. 
د. أذ يكوذ قد تم ت خي  التلميذ ما قبو  فريوق متخصو  اسوب موا ورد فوي بواب 

 القياف والت خي . 
هو. موافقة اللجنة الخاصة بقبول وتصنيف األفاوال عوي صوعوبات الوتعلم التوي يرأسوها 

 لمدرسة أو ما ينوب عنه وي ترد فيها ك  ما: مدير ا
 معلم التربية الخاصة )مسار صعوبات تعلم(.  (4

 الم رف على برنامج التربية الخاصة.  (1
 معلم الاص  العادي.  (1
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.  (1
 مرشد فالبي أو أصصا ي اجتماعي.  (5

 ولي أمر التلميذ إذ أمكا.  (7
 التلميذ ما أمكا.  (6

 
 

 التفوق والموهبة    الثامنة:الماد
 المكاذ التربوي والتعليمي:  -4

تقوودم صوودمات التربيووة الخاصووة للتالميووذ المتاوووقيا والموهوووبيا فووي المكوواذ التربوووي 
 ( ما األسا والثوابا.  49ش48المناسب كما وردت في البنديا )

 المراا  والخط  الدراسية:  – 1
التلميوذ فإنوه يتوقوع منوه موا هوو متوقوع موا  أ( فيما عدا جوانب التاوق والموهبة لد 

زمال ه العادييا بالصف العادي ما ايث التمكا ب ك  مرض موا جميوع المحتوو  
المعرفي المقرر في مراا  التعليم األساسية الثالث ش موع تووفير صودمات التودص  

 المبكر ما أمكا علة. 
وامسووراع والتجميووع( ب( يامو  اسووتخدام وااوود  أو أكثور مووا فرا ووق الرعايوة )اموووراء 

 اسب ااتياجات وقدرات المتاوق والموهوب في التعلم. 
ج( ينبغي التدرج في تنميوة مهوارات المتاووق والموهووب التاكيريوة وإكسوابه مهوارات 

 ا  الم كالت بطرقها المختلاة. 
د( يام  التركيا على صق  السلود المتاوق والموهوب أكثر ما التركيا على التلميوذ 

   الموهوب.

هو( يكووذ تسوريع التلميوذ المتاووق والموهووب فوي أاويق الحودود ش وبموجوب توصوية 
الاريووق المخووت  المعنووي ش وتحووا إشووراف متخصوو  ش ولسوونة وااوود  فقوو  لكوو  
مرالة دراسية ما مراا  التعليم العام الوثالث موع إمكانيوة تسوريعه فوي مواد  أو 

 عية الخاصة. أكثر على أذ تلبى ااتياجات التلميذ الناسية واسجتما

 الكوادر التعليمية والانية:  -1
أ. معلم التربية الخاصة: أذ يكوذ ما المتخصصيا فوي التربيوة الخاصوة علوى مسوتو  

)مسووار تاوووق وموهبوة( وفووي االووة عودم توووفر هووذا  -علووى األقو   -البكوالوريوف 
 -علوى األقو   -المؤهو  ش في وترف أذ يكووذ ااصوال علوى مؤهو  تربووي جوامعي 

ة إلى دبلوم تربيوة صاصوة )مسوار تاووق وموهبوة( س تقو  مدتوه عوا سونة بامااف
 دراسية كاملة. 

ب . مساعد المعلم: أذ س يق  مؤهلوه عوا وانويوة عاموة موع دبلووم أو دور  تدريبيوة س 
 تق  عا فص  دراسي كام  في التربية الخاصة )مسار تاوق وموهبة(. 

ت خي  وتقييم في التربيوة الخاصوة ش ج . أصصا يو الخدمات المساند   مث : أصصا ي 

معلوووم تووودريبات سووولوكية )أصصوووا ي ناسوووي( ش أصصوووا ي اجتمووواعي أو مرشووود  



فوي  -علوى األقو   -فالبي.وي ترف في هؤسء أذ يكونوا املوة موؤهالت جامعيوة 
 مجاست تخصصاتهم.  

 المستلامات المكانية والتجهياية:  -1

الاص  العادي وعلة اسوب مواصواات  أ. أذ س تق  مسااة ررفة المصادر عا مسااة
 وزار  المعارف مع وجود نافذ  زجاجية عات اتجاه وااد في األبواب. 

ب. أذ يكوذ ك  ما التكييف وامااء  والتهوية في ررفة الدراسة مال ما لتووفير البي وة 
 التعليمية المناسبة للتالميذ. 

زمة للبرامج فوي ررفوة المصوادر   ج. توفير المعينات والمواد و المستلامات واألجها  الال
 والاصول العادية.  

 شروف القبول:  -5
أ. أذ يكوذ التلميذ متاوقال أو موهوبوا فوي المسوتو  التحصويلي بحيوث س تقو  نسوبته 

?  لاصووليا دراسوييا ش علوى أذ س تقو  درجوة  96في التحووصي  الدراسوي عوا  
موا قبو  لجنوة ت وخي  درجة في اصتبارات عكاء مقننوة ومطبقوة  445عكا ه عا 

درجة علوى اصتبوار  415تابعة لجهة مختصة معتمد  . أو أذ س تق  درجة عكا ه عا 
درجة على اصتبوار سوتاناورد بينيوه ش أو موا يعوادل أيوال منهموا موا  416وكسلر ش أو 

اصتبارات عكاء مقننة أصر . أو أذ يكوذ لديه مهوارات أو قودرات متميوا  عوا أقرانوه 
مجاست الدراسية ب هاد   معلميه و أقرانه أو أذ يتميوا بتاكيور في أي مجال ما ال

 إبداعي أو ابتكاري متجدد ومستمر. 
ب. أذ يكوذ قد تم ت خي  التلميذ ما قب  فريوق متخصو  اسوب موا ورد فوي بواب 

 القياف والت خي . 

ج. موافقة اللجنة الخاصة بقبول وتصنيف تالميذ التاووق والموهبوة التوي يرأسوها مودير 
 مدرسة أو ما ينوب عنه وي ترد فيها ك  ما : ال

 معلم التربية الخاصة )مسار تاوق وموهبة(.    (4
 الم رف على برنامج التربية الخاصة.        (1

 معلم الاص  العادي.  (1
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.                                 (1
 مرشد فالبي أو أصصا ي اجتماعي.  (5
 ميذ إذ أمكا. ولي أمر التل (7

 التلميذ ما أمكا.  (6
 
 

 اضطراب التوحد  الماد  التاسعة: 
 المكاذ التربوي والتعليمي:   -4

تقدم صدمات التربية الخاصة للتالميذ التوادييا في المكاذ التربوي المناسب كموا وردت 

 ( ما األسا والثوابا.  49ش48في البنديا )
 المراا  والخط  الدراسية:  – 1

لتالميذ ما هذه الا ة مع أقرانهم في التعليم العام إلى أقصى اد تتيحوه لهوم يتم دمج ا
قودراتهمش موع مراعوا  أهميوة إلحواقهم  بالمرالوة التمهيديوة الخوواصة موع تووفير صوودمات 

التدص  الموبكر ما أمكا علة ش ويكوذ التركيوا علوى إكسوابهم مهوارات التواصو  اللاظوي 
يوة والمهوارات اسجتماعيوة والمهوارات األكاديميوة موع ورير اللاظي ومهوارات الحيوا  اليوم

التأكيد على اسوتخدام أسواليب صاصوة مثو : تعودي  السولود والتودريا المونظم. ويوتم 
تدريا هؤسء التالميذ في مراا  التعلويم العوام اتوى إنهواء البرنوامج التعليموي أو بلووم 

 سنة أيهما يأتي أوسل.   14سا 
 ية: الكوادر التعليمية والان -1

أ. معلم التربية الخاصة: أذ يكوذ ما المتخصصيا فوي التربيوة الخاصوة علوى مسوتو  
)مسار التواود أو ااوطرابات سولوكية واناعاليوة( وفوي  -على األق   -البكالوريوف 

االة عدم توفر هذا المؤه  ش في ترف أذ يكوذ ااصال على مؤه  تربووي جوامعي 



يووة صاصووة )مسووار ااووطرابات تواوود أو باماووافة إلووى دبلوووم ترب -علووى األقوو   -
 ااطرابات سلوكية واناعالية( س تق  مدته عا سنة دراسية كاملة. 

ب. مساعد المعلم: أذ س يق  مؤهله عا وانوية عامة مع دبلوم أو دور  تدريبية س تقو  

عا فص  دراسي كام  فوي التربيوة الخاصوة )مسوار تواود أو ااوطرابات سولوكية 
 واناعالية(. 

صا يو الخدمات المساند   مث : أصصا ي ت خي  وتقييم فوي التربيوة الخاصوة ش ج. أص
معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي( ش أصصا ي اجتماعي أو مرشد  فالبوي ش 

أصصا ي عالج وخياي ش معلم تدريبات النطق والكالم )أصصا ي ااوطرابات تواصو ( 
علوى  -الت جامعيوة  ش محل  سلوكي. وي ترف فوي هوؤسء أذ يكونووا املوة موؤه

 في مجاست تخصصاتهم.  -األق  
 المستلامات المكانية والتجهياية: -1

أ. أذ س تقو  مسووااة ررفوة الدراسووة عوا مسووااة الاصو  الدراسووي العوادي اسووب 
 مواصاات وزار  المعارف مع وجود نافذ  زجاجية عات اتجاه وااد في أبواب الاصول. 

  والتهوية في ررفة الدراسة مال ما لتووفير البي وة ب. أذ يكوذ ك  ما التكييف وامااء
 التعليمية المناسبة للتالميذ. 

 ج. أذ يكوذ الاص  مهي ال للتدريا الاردي أو على شك  مجموعات صغير . 
د. أذ تكوووذ ررفووة الدراسووة متكاملووة مووا النوووااي التجهيايووة الالزمووة مثوو : قوافووع 

ش دواليووب وأرفووف ش مووواد وأجهووا  متحركووة ش فوواوست مختلاووة األاجووام واألشووكال 
 الخ. … تعليمية سمعية وبصرية مال مة 

هو. أذ س يايد عدد التالميذ في الاص  الخاي على صمسة تالميوذ موع وجوود مسواعد 

معلووم و ياموو  أذ س يايوود عووددهم فووي الاصوو  العووادي علووى تلميووذيا مووع وجووود 
 مساعد المعلم أيمال.  

 شروف القبول:   -5
 سنة.  45سنوات وس يايد على 7عمر الطا  عا أ. أذ س يق  

ب. أذ س يوجوود لوود  الطاوو  عوووق ر وويا آصوور يحووول دوذ اسووتاادته مووا البرنووامج 
 التعليمي. 

ج. أذ يكوووذ قوود تووم ت خيصووه مووا قبوو  فريووق متخصوو  كمووا ورد فووي بوواب القيوواف 
 والت خي . 

ا انطبقا عليوه شوروف د. يقب  التلميذ المحول ما التعليم العام إلى التربية الخاصة إع
القبول ويسج  في الصف الذي كاذ يدرف فيوه أو الصوف المال وم لقدراتوه وتصومم 

 له صطة تربوية فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة. 
هو. موافقة اللجنة الخاصة بقبوول األفاوال التواودييا التوي يرأسوها مودير المدرسوة أو 

 ما ينوب عنه وي ترد فيها ك  ما: 
 لتربية الخاصة )مسار تواد أو ااطرابات سلوكية واناعالية(. معلم ا (4
 الم رف على برنامج التربية الخاصة.  (1
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.  (1
 أصصا ي الت خي  في التربية الخاصة.  (1

 مرشد فالبي أو أصصا ي اجتماعي.  (5
 معلم تدريبات النطق والكالم )أصصا ي ااطرابات تواص (.  (7
 ج وخياي. أصصا ي عال (6
 محل  سلوكي.  (8

 ولي أمر الطا  إذ أمكا.                         (9
 الطا  ما أمكا.   (41

 
 

 اجضطرابات السلوكية واجنفعالية  الماد  العاشر : 
 المكاذ التربوي والتعليمي:  -4



تقدم صدمات التربية الخاصة للتالميذ الممطربيا سلوكيا واناعاليوال فوي المكواذ التربووي 
 ( ما األسا والثوابا.  49ش48سب كما وردت في البنديا )المنا
 المراا  والخط  الدراسية:  -1

يدمج التالميذ ما هوذه الا وة موع أقورانهم العوادييا فوي التعلويم العوام إلوى أقصوى اود 
تتيحه لهم قدراتهم مع توفر صدمات التدص  المبكر ما أمكوا علوة ش ويكووذ التركيوا علوى 

التكياي ومهارات التوجيه الذاتي ومهارات التواصو  والمهوارات  إكسابهم مهارات السلود
 األكاديمية مع اسستااد  ما أساليب تعدي  السلود لتنمية تلة المهارات.  

 الكوادر التعليمية والانية:  -1
أ. معلم التربية الخاصة: أذ يكوذ ما المتخصصيا فوي التربيوة الخاصوة علوى مسوتو  

وفوي االوة  -مسوار ااوطرابات سولوكية واناعاليوة  -    البكالوريوف على األقو    
علوى  -عدم توفر هذا المؤه  في ترف أذ يكوذ ااصال على مؤه  تربوي جامعي 

باماافة إلى دبلوم تربيوة صاصوة )مسوار ااوطرابات سولوكية واناعاليوة( س  -األق  
 تق  مدته عا سنة دراسية كاملة. 
الثانويوة العاموة موع دبلووم أو دور  تدريبيوة س  ب. مساعد المعلم: أذ س يق  مؤهله عا

تقوو  عووا فصوو  دراسووي كاموو  فووي التربيووة الخاصووة )مسووار ااووطرابات سوولوكية 

 واناعالية(. 
ج. معلم الماد : أذ يكوذ ااصوال علوى مؤهو  جوامعي فوي مجوال تخصصوه )دراسوات 

. مع صبور  الخ(…إسالمية ش لغة عربية ش رياايات ش علوم ش تربية بدنية ش تربية فنية 
س تق  عا سنتيا في التدريا ش وتقودير أداء وخياوي س يقو  عوا جيود جودا فوي 
السنتيا األصيرتيا ش ويام  ما لديه دبلوم في التربية الخاصوة )مسوار ااوطرابات 

 سلوكية واناعالية(. 
د. أصصووا يو الخوودمات المسوواند   مثوو : محلوو  سوولوكي ش معلووم توودريبات سوولوكية 

صوووا ي اجتموواعي أو مرشوود فالبوووي ش فبيووب ناسوووي )أصصووا ي ناسووي( ش أص
فوي  -علوى األقو   -لافاال. وي ترف في هؤسء أذ يكونوا املة مؤهالت جامعية 

مجاست تخصصاتهم. موع إمكانيوة قبوول املوة الودبلوم فوي مجوال تعودي  السولود 
 بالنسبة للمحل  السلوكي.  

 المستلامات المكانية والتجهياية:  -1
ة ررفة المصادر عا مسااة الاص  العادي اسوب مواصواات وزار  أ. أذ س تق  مساا

 المعارف مع وجود نوافذ زجاجية عات اتجاه وااد في األبواب. 
ب. أذ يكوذ ك  ما التكييف وامااء  والتهوية في ررفة الدراسة مال ما لتووفير البي وة 

 التعليمية المناسبة للتالميذ. 
  الخواي عوا ومانيوة تالميوذ ش ويامو  أذ س يايود ج. أذ س يايد عدد التالميذ في الاصو

 تالميذ الممطربيا سلوكيا واناعاليا في الاص  العادي على أربعة. 
د. توفير المستلامات التعليمية الخاصة بالتالميذ الممطربيا سلوكوويا واناعاليوا مثوو : 
أجهووا  التسووجي  والسووماعات ش أجهووا  التغذيووة الحيويووة الراجعووة واسسووترصاء ش 

 والمعازات السلوكية.  
 شروف القبول:  -5

 أ. أذ س يوجد لد  الطا  عوق ر يا آصر يحول دوذ استاادته ما البرنامج التعليمي. 
ب. أذ يكوذ قد تم ت خي  الطا  ما قبو  فريوق متخصو  اسوب موا ورد فوي بواب 

 القياف والت خي . 
صة إعا انطبقا عليوه شوروف ج. يقب  التلميذ المحول ما التعليم العام إلى التربية الخا

القبول ويسج  في الصف الذي كاذ يدرف فيوه أو الصوف المال وم لقدراتوه وتصومم 
 له صطة تربوية فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة. 

د. موافقة اللجنة الخاصة بقبوول األفاوال المموطربيا سولوكيا واناعاليوا التوي يرأسوها 
 د فيها ك  ما: مدير المدرسة أو ما ينوب عنه وي تر

 معلم التربية الخاصة )مسار ااطرابات سلوكية واناعالية(.  (4
 الم رف على برنامج التربية الخاصة.  (1
 معلم الاص  العادي.  (1



 المحل  السلوكي.  (1
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.  (5
 أصصا ي اجتماعي أو مرشد فالبي.  (7

 أصصا ي فب ناا األفاال.  - 6 (6
 ذ أمكا. ولي أمر الطا  إ - 8 (8
 الطا  ما أمكا.  - 9 (9
 

 

 تعدد العوق  الماد  الحادية ع ر : 
 المكاذ التربوي والتعليمي:  -4

تقدم صدمات التربية الخاصة للتالميذ متعددي العوق في المكاذ التربووي المناسوب كموا 
 ( ما األسا والثوابا.  49ش48وردت في البنديا )

 المراا  والخط  الدراسية:  -1
ألفاال ما هذه الا ة مع أقرانهم في التعليم العام إلى أقصى اد تتيحوه لهوم يتم دمج ا

قدراتهمش مع أهميوة إلحواقهم بالمرالوة التمهيديوة الخاصوة. ويكووذ التركيوا علوى تنميوة 
قوودراتهم وتوووفير صوودمات التوودص  المبكوور مووا أمكووا علووة وإكسووابهم للمهووارات التكيايووة 

ناية بالذات والتوجوه الوذاتي والمهوارات اسجتماعيوة المختلاة المال مة لك  االة مث : الع

 والتواصلية. وتكوذ برامجهم الخاصة وفقا للعوق األشد الذي يعانوذ منه.  
 الكوادر التعليمية والانية:  -1

أ.  معلم التربية الخاصة: أذ يكوذ ما المتخصصيا في التربية الخاصوة علوى مسوتو  
ق متعدد أو شديد( وفي االة عدم تووفر أي )مسار عو -على األق   -البكالوريوف 

ما هذيا المساريا فيكتاى بمعلم متخص  في أي ما األعواق الموجوود  لود  
التلميذ ش وفي االة عدم توفر هذا المؤه  في ترف أذ يكووذ ااصوال علوى مؤهو  

باماافة إلى دبلوم تربية صاصة )مسار عووق متعودد  -على األق   -تربوي جامعي 
أي ما األعواق الموجود  لد  التلميذ( س تق  مدته عا سنة دراسوية أو شديد أو 

 كاملة مع صبر  س تق  عا سنتيا في تدريا التالميذ متعددي العوق أو ال ديد. 
ب. مساعد المعلم: أذ س يق  مؤهله عا الثانويوة العاموة موع دبلووم أو دور  تدريبيوة س 

مسوار عووق متعودد أو شوديد( تق  عا فص  دراسي كامو  فوي التربيوة الخاصوة )
وفي االة عدم توفر أي ما هوذيا المسواريا فيكتاوى بمسواعد معلوم متخصو  

 في أي ما األعواق الموجود  لد  التلميذ. 
ج. أصصا يو الخدمات المساند   مث : أصصا ي عالج فبيعي ش أصصوا ي عوالج وخياوي 

اجتمواعي ش ش معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(ش مرشد فالبي ش أصصوا ي 
على األقو   -م رف الصحي. وي ترف في هؤسء أذ يكونوا املة مؤهالت جامعية 

فووي مجوواست تخصصوواتهم . مووع إمكانيووة قبووول املووة الوودبلوم فووي مجووال العووالج  -

 الوخياي والعالج الطبيعي والتمري .  
 المستلامات المكانية والتجهياية:  -1

اة الاص  العادي اسب مواصواات وزار  أ. أذ س تق  مسااة ررفة الدراسة عا مسا
 المعارف مع وجود نافذ  زجاجية عات اتجاه وااد في أبواب الاصول. 

ب. أذ يكوذ ك  ما التكييف وامااء  والتهوية في ررفة الدراسة مال ما لتووفير البي وة 
 التعليمية المناسبة للتالميذ. 

ت التعويمووية والوسووا   والمووواد ج. أذ تجهوا الغوورف الدراسووية باألووواث واألجهوا  واألدوا
 التعليمية المال مة ساتياجات الحاست في هذه الا ة. 

د. أذ س يايد عدد التالميذ في الاص  الخاي علوى صمسوة تالميوذ موع وجوود مسواعد 
معلووم وياموو  أذ س يايوود عووددهم فووي الاصوو  العووادي علووى تلميووذيا مووع وجووود 

 مساعد معلم. 
المة فوي األمواكا التوي يتلقوى فيهوا هوؤسء التالميوذ هو. أذ تتووفر جميوع شوروف السو

 برامجهم.  

 شروف القبول:  -5



أ. أذ يكوذ لد  الطا  أكثر ما عووق بحيوث س يمكوا اسوتاادته موا البورامج التربويوة 
 المعد  صصيصا لذوي العوق الوااد. 

سونة للقبوول فوي الصووف األول  45سونوات وس يايوود علوى  7ب. أذ س يقو  عموره عوا 

بتدا يش مع التأكيد على دراسة الحواست التوي تايود علوى سوا القبوول واقتوراد اس
 البرامج المناسبة وعراها على الجهات المختصة. 

ج. أذ يكوووذ قوود تووم ت خيصووه مووا قبوو  فريووق متخصوو  كمووا ورد فووي بوواب القيوواف 
 والت خي . 

قا عليوه شوروف د. يقب  التلميذ المحول ما التعليم العام إلى التربية الخاصة إعا انطب
القبول ويسج  في الصف الذي كاذ يدرف فيوه أو الصوف المال وم لقدراتوه وتصومم 

 له صطة تربوية فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة. 
هو.  موافقة اللجنة الخاصة بقبول التالميذ متعددي العوق التي يرأسها مدير المدرسوة 

 أو ما ينوب عنه وي ترد فيها ك  ما: 
 تربية الخاصة )مسار متعدد أو شديد العوق(. معلم ال (4
 الم رف على برنامج التربية الخاصة.  (1
 أصصا ي العالج الوخياي.  (1

 أصصا ي العالج الطبيعي.  (1
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.  (5
 معلم تدريبات النطق والكالم )أصصا ي ااطرابات التواص (.  (7
 مرشد فالبي أو األصصا ي اسجتماعي.  (6
 مر الطا  إذ أمكا. ولي أ (8

 الطا  ما أمكا.  (9
 
 

 العوق الجسمي والصحي  المادة الثانية عشرة: 
 المكاذ التربوي والتعليمي:  -4

تقوودم صوودمات التربيووة الخاصووة للتالميووذ عوي العوووق الجسوومي والصووحي فووي المكوواذ 
 ( ما األسا والثوابا.  49ش48التربوي المناسب كما وردت في البنديا )

 الخط  الدراسية: المراا  و -1
س يختلف المنهج المقدم لهذه الا ة عا ما يقدم للعادييا في مراا  التعلويم المختلاوة 

مع توفير صدمات التدص  المبكور موا أمكوا علوة ش موع التركيوا علوى الخودمات المسواند   
مث : اسستخدام األمث  لاجها  التعويمية وتنمية القدرات الحركيوة والتواصولية ومهوارات 

 لكتابة والقراء  والتأهي  الطبيعي والوخياي.  ا
 الكوادر التعليمية والانية:  -1

أ. معلم الاص  و معلم الماد : ينطبق علوى معلموي هوؤسء التالميوذ موا ينطبوق علوى 

معلمي التالميذ العادييا في المدارف العاديوة ش موا ايوث ال وروف التوي ينبغوي 
 توفرها في المعلميا. 

أذ س يق  مؤهله عا وانوية عامة مع دبلوم أو دور  تدريبية س تقو   ب. مساعد المعلم:
 عا فص  دراسي كام  )مسار العوق الجسمي والصحي(. 

ج. أصصووا يو الخوودمات المسوواند : تعوود الخوودمات المسوواند  بالنسووبة لهووؤسء التالميووذ 
أساسووية ويحوودد نوووع الخدمووة اسووب فبيعووة الحالووة. ومووا هووؤسء األصصووا ييا: 

عالج فبيعي ش أصصا ي عالج وخياي ش معلم تدريبات سولوكية )أصصوا ي أصصا ي 
ناسووي( ش أصصووا ي اجتموواعي ش فبيووب ش مموورض ش أصصووا ي أجهووا  تعويمووية ش 

 -أصصا ي تربية بدنية صاصة. وي ترف في هؤسء أذ يكونوا املة موؤهالت جامعيوة 
فووي  فووي مجوواست تخصصوواتهم . مووع إمكانيووة قبووول املووة الوودبلوم -علووى األقوو  

 التمري  واألجها  التعويمية.  
 المستلامات المكانية والتجهياية:  -1



أ. ينطبق على هؤسء التالميذ ما ينطبق على أقرانهم العادييا ب وك  عوام موا ايوث 
مسااة ررفة الدراسة ش امنار  والتهويوة ش وعودد التالميوذ ش موع مالاظوة أذ هنواد 

 ااست تحتاج إلى ترتيبات صاصة. 

توفير الوسا   والسب  التوي تمكوا هوؤسء التالميوذ موا الوصوول إلوى الاصوول ب. يتم 
الدراسوويةش ومختلووف مرافووق المدرسووة ش مثوو  سووعة المموورات و األبووواب ش وجووود 
منحدرات للكراسي المتحركة ش وجوود مصواعد ش دورات ميواه معدلوة ش بورادات ميواه 

 منخامة اسرتااع...الخ.  

 شروف القبول:  -5
 وجد لد  الطا  عوق ر يا آصر يحول دوذ استاادته ما البرنامج التعليمي. أ. أذ س ي

ب. أذ يكوووذ قوود تووم ت خيصووه مووا قبوو  فريووق متخصوو  كمووا ورد فووي بوواب القيوواف 
 والت خي . 

ج. يقب  التلميذ المحول ما التعليم العام إلى التربية الخاصة إعا انطبقا عليوه شوروف 
ف فيوه أو الصوف المال وم لقدراتوه وتصومم القبول ويسج  في الصف الذي كاذ يدر

 له صطة تربوية فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة. 
د. موافقة اللجنة الخاصة بقبول وتصنيف األفاال عوي العوق الجسمي والصحي التوي 

 يرأسها مدير المدرسة أو ما  ينوب عنه وي ترد فيها ك  ما: 
 ي والصحي(. معلم التربية الخاصة )مسار العوق الجسم (4
 الم رف على برنامج التربية الخاصة.  (1
 فبيب.  (1
 أصصا ي أجها  تعويمية.  (1

 أصصا ي عالج فبيعي.  (5
 معلم تدريبات سلوكية )أصصا ي ناسي(.  (7
 مرشد فالبي أو أصصا ي اجتماعي.  (6
 ولي أمر الطا  إذ أمكا.  (8

 الطا  ما أمكا.  (9
 

   اضطرابات التواص:المادة الثالثة عشرة: 
 لتربوي والتعليمي: المكاذ ا -4

تقدم صدمات التربية الخاصة للتالميذ الذيا لوديهم ااوطرابات فوي التواصو  فوي المكواذ 
 ( ما األسا والثوابا.  49ش48التربوي المناسب كما وردت في البنديا )

 المراا  والخط  الدراسية:  -1
الوثالث موع تووفير يتساو  أفراد هذه الا ة مع أقرانهم العادييا في مراا  التعليم العوام 

صدمات التدص  المبكر ما أمكا علوة . ويكووذ دمجهوم كليوا فوي جميوع الموواد الدراسوية 
واألن طة ش مع ارور  التركيا علوى تنميوة مهوارات التواصو  لوديهم اسوب ااتياجواتهم 
مثوو  تطوووير قوودراتهم علووى امصووغاء و التمييووا بوويا األصوووات وتوودريبهم علووى النطووق 

مووع توووفير الظووروف المناسووبة فووي مختلووف المواقووف لتنميووة  واسسترسووال فووي الكووالم
 قدراتهم الكالمية.  

 الكوادر التعليمية والانية: -1
معلم التربية الخاصة: أذ يكوذ ما المتخصصيا في التربيوة الخاصوة علوى مسوتو   -أ

)مسار ااطرابات التواص ( وفي االوة عودم تووفر هوذا  -على األق   -البكالوريوف 
 -علوى األقو   - وترف أذ يكووذ ااصوال علوى مؤهو  تربووي جوامعي المؤهو  ش في

باماافة إلى دبلوم تربية صاصة )مسار ااطرابات التواص ( س تق  مدته عوا سونة 
 دراسية كاملة. 

مساعد المعلم: أذ س يق  مؤهله عا وانوية عامة مع دبلوم أو دور  تدريبية س تقو   -ب
 ة )مسار ااطرابات التواص (. عا فص  دراسي كام  في التربية الخاص

أصصوا يو الخوودمات المسوواند   مثو : أصصووا ي ااووطرابات تواصو  ش ومعلووم توودريبات  -ج
سلوكية )أصصا ي ناسي( ش ومرشد فالبي وي ترف فوي هوؤسء أذ يكونووا املوة 

 في مجاست تخصصاتهم.   -على األق   -مؤهالت جامعية 



 المستلامات المكانية التجهياية:  -1
ة مصووادر متكاملووة ت ووتم  علووى ركووا صوواي لتوودريبات التواصوو  مجهووا بجميووع أ.ررفوو

مستلامات تدريبات التواص  مث : المرآ  وبرامج تودريبات النطوق بوالكمبيوتر وجهواز 

 الخ. …عالج اللجلجة وجهاز تدريب عي شاشة 
ب. أذ يكوووذ التكييووف واماوواء  والتهويووة فووي ررفووة المصووادر مال مووا لتوووفير البي ووة 

 يمية المناسبة للتالميذ. التعل
 شروف القبول:  -5

 أ. أذ س يوجد لد  الطا  عوق ر يا آصر يحول دوذ استاادته ما البرنامج التعليمي. 
ب. أذ يكوووذ قوود تووم ت خيصووه مووا قبوو  فريووق متخصوو  كمووا ورد فووي بوواب القيوواف 

 والت خي . 
ا انطبقا عليوه شوروف ج. يقب  التلميذ المحول ما التعليم العام إلى التربية الخاصة إع

القبول ويسج  في الصف الذي كاذ يدرف فيوه أو الصوف المال وم لقدراتوه وتصومم 
 له صطة تربوية فردية تلبي ااتياجاته التربوية الخاصة. 

د. موافقة اللجنة الخاصة بقبول وتصنيف األفاال عوي ااطرابات التواص  التي يرأسوها 
 يها ك  ما: مدير المدرسة أو ما  ينوب عنه وي ترد ف

 . معلم التربية الخاصة )مسار ااطرابات التواص (. 4
 . الم رف على برنامج التربية الخاصة. 1
 . أصصا ي تدريبات تواص .1
 ناسي(.  أصصا ي. معلم تدريبات سلوكية )1
 اجتماعي.  أصصا ي. مرشد فالبي أو 5

 . ولي أمر الطا  إذ أمكا. 7
 . الطا  ما أمكا6
 

 : اجنتقالية و التأهي: البرامج الباب الخامس :
 هدف البرامج اجنتقالية:أ : المادة الرابعة عشرة

تهدف البرامج اسنتقالية إلى العم  على إعداد التلميذ عي اساتياجات التربوية الخاصة لالنتقال 
 ما مرالة أو ما بي ة إلى أصر .

 
 تحديد البرامج اجنتقالية: المادة الخامسة عشرة:

رامج اسنتقالية عبر الخطة التربوية الاردية المعد  لك  تلميذ ويقوم معدو الخطة بتحديد تحدد الب
 فبيعة هذه البرامج وكياية تقديمها ومدتها ومد  استااد  التلميذ منها.

 

 المادة السادسة عشرة:أنواع البرامج اجنتقالية
 تتمما البرامج اسنتقالية أنواعال ما أهمها:

قب  وأوناء المراا  الدراسية الثالث: توفر هذه البرامج  للتلميذ مقدمات بسيطة )أ( برامج تهي ة 
لتهي ته في اسنتقال ما بي ة إلى أصر  بيسر مث  إكسابه مهارات التواص ش والم اركة 
في األن طة المنهجية ورير المنهجيةش والايارات ش والراالتش وتكويا الصداقات واساتااخ 

 الخ.…بها 
ما بعد المرالة الثانوية: تقدم هذه البرامج للتالميذ الذيا يستطيعوذ إكمال برامج  )ب( برامج

دراسية أو مهنية بعد المرالة الثانوية وتتميا فبيعة البرامج اسنتقالية لهؤسء التالميذ 
بتركياها على إكسابهم مهارات الحيا  مع الجماعة ومهارات اتخاع القرار سصتيار البرامج 

 ش وأساليب الحيا  الجديد ش وتبادل عالقات الامالة.المال مة 
)ج( برامج العم  مع رير المعوقيا: يتم تهي ة التالميذ المعوقيا للعم  مع رير المعوقيا ما 
صالل قيامهم بعد  أعمال لتحديد قدراتهم العامة ش وما وم اصتيار العم  المال م لحالتهم 

  صاصة بوجود رير المعوقيا وتدريبهم أوناء ش وإكسابهم المهارات المناسبة لذلة العم
 العم  لتنمية قدراتهم على اب  المواقف والتعام  مع الخبرات المختلاة.

 
 المادة السابعة عشرة:هدف التأهي:



يهدف التأهي  بأنواعه المختلاة إلى تمكيا األفراد المعوقيا ما العيش ب ك  مستق  قدر 
موعة ما امجراءات الطبية واسجتماعية والتعليمية اممكاذ ش عبر اسستخدام األنسب لمج

 والناسية والمهنية.

 
 المادة الثامنة عشرة:بداية تقدي  خدمات التأهي:: 

 يبدأ تقديم صدمات التأهي  في وقا مبكر فور اكت اف الحالة.

 
الملللادة التاسلللعة عشلللرة:يراعت فلللي خلللدمات التأهيللل: الشخصلللي 

 واجتتماعي ما يلي: 
ج التأهي  ال خصي واسجتماعي بتهي ة التلميذ للحيا  في أسرته واعتماده على )أ( تبدأ برام

 ناسه في ش وذ اياته اليومية . 
)ب( تقدم هذه البرامج اما الخطة التربوية الاردية جنبا إلى جنب مع البرامج األكاديمية وفقا 

 ساتياجات المعوق. 
 ا ه. )ج( تتدرج هذه البرامج اسب عمر التلميذ ومستو  أد

)د( تقدم برامج التأهي  داص  المجتمع بهدف دمج التلميذ في الحيا  العامة صاصة فيما يتعلق 
 بالعالقات والمواقف اسجتماعية اليومية. 

)هو( يركا في برامج التأهي  اسجتماعي على دمج التلميذ في عمله مع العادييا إلى أقصى 
 هنية. اد تمكنه منه قدراته ومهاراته التكياية والم

)و( التأكيد على استمرارية تنمية المهارات ال خصية واسجتماعية ما صالل برامج التأهي  
 المهني.

 

 المادة العشرون:هدف برامج اإلرشاد المهني
 تهدف برامج امرشاد المهني إلى: 

 مساعد  التلميذ على اكت اف قدراته وميوله المهنية.  -4
 تدريب مهني معيا أوناء سنوات الدراسة النظامية.  تهي ة التلميذ سصتيار مهنة أو -1

 
 المادة الواحدة والعشرون:

 يراعى في برامج امرشاد المهني ما يلي:
أ. أذ ت م  مجموعة ما األن طة المهنية معداد التلميذ سصتيار المهنة وتعرياه بأساليب 

 العم  فيها وبالمستويات المطلوبة. 
مدارف التعليم العام ومعاهد وبرامج التربية الخاصة ما صالل ب. أذ تقدم تلة البرامج  في 

 زيارات ألماكا عم  صارج البي ة التعليمية. 
لتقديم برامج التأهي  المهني  -على األق   -ج. أذ تبدأ هذه البرامج صالل السنتيا السابقتيا

 للتلميذ. 
  .أذ تمما هذه البرامج في الخطة التربوية الاردية .د
 

 :اإلداري و الفني للمعاهد و البرامج سادس: التنظي الباب ال
 

 المادة الثانية والعشرون: 
يقوم جميع أعماء هي ة المعهد أو برنامج التربية الخاصة في المدرسة العادية باألعمال 
والمس وليات المحدد  لهم ويتم التعاوذ والتنسيق فيما بينهم لمماذ تحقيق أهداف العملية 

 ما نصا عليه سياسة التعليم في المملكة.التربوية في اوء 

 
 المادة الثالثة والعشرون: الهيخة اإلدارية* : 

تتكوذ الهي ة امدارية في المعهد أو المدرسة العادية ما المدير ش والوكي  ش والم رف على 
رتير البرنامج ش وأميا مركا مصادر التعلم )والمكتبة( ش والموخايا امدارييا مث : الكاتب ش والسك

ش والناسخ ش و مدص  البيانات ش والمراقب ش والمحاسب باماافة إلى موخاي الخدمات مث : 
 الخ.…الحارف ش السا ق ش المستخدم ش الكهربا ي ش عام  النظافة ش السباد والماارع 

 

                                                           
 



 المادة الرابعة والعشرون: مدير المعهد أو المدرسة العادية: 
و المس ول األول تربويال وإداريال في معهده أو مدرسته ش مدير المعهد أو المدرسة العادية ه

وي رف على جميع ال ؤوذ التربوية والتعليمية وامدارية ش ويوجه العم  بالتعاوذ مع هي ة 
المدرسة وفقال للوا   والتوجيهات ش وهو القدو  الحسنة لامال ه أداءل وسلوكال وتاانيال في أداء 

 رسالته.

 
  شرون: مهام المدير:المادة الخامسة والع

اماافة الكاملة بأهداف المرالة ش وتاهمها ش والتعرف على صصا   فالبها ش وفقا لما  (4)
 جاء في سياسة التعليم في المملكة. 

تهي ة البي ة التربوية الصالحة لبناء شخصية الطالب ش ونموه ما جميع الجوانب وإكسابه  (1)
 الخصال الحميد . 

المعهد أو المدرسة وتجهيااتها وتنظيمها وتهي تها متابعة امشراف على مرافق  (1)
لالستخدامش مث : )المصلى ش والمعام  والمختبرات ش ومركا مصادر التعلم ش والمقصف 
المدرسي ش وقاعات الن اف ش واألفنية والمالعب ش وأجها  التكييف وتبريد المياه وريرها(. 

 وتنظيم الاصول وتوزيع الطالب عليها. 
بات الالزمة لبدء الدراسة في الموعد المحدد ش وإعداد صط  العم  في اتخاع الترتي (1)

المعهد أو المدرسة ش وتنظيم الجداول ش وتوزيع األعمال وبرامج الن اف على منسوبي 
المعهد أو المدرسة ش وت كي  المجالا واللجاذ في المعهد أو المدرسة ش ومتابعة 

 يه ااجة المعهد أو المدرسة. قيامها بمهامها وفق التعليمات واسب ما تقتم
امشراف على المعلميا وزيارتهم في الاصول واسفالع علوى أعمالهم ون افاتهم  و  (5)

 م اركاتهم. 
تقويم األداء الوخياي للعامليا في المعهد أو المدرسة وفقا للتعليمات المنظمة لذلة ش  (7)

 ما تقديرات.  مع الدقة والمواوعية والتحقق ما وجود ال واهد المؤيد  لما يمعه
امسهام في النمو المهني للمعلم ما صالل تلما ااتياجاته التدريبية واقتراد البرامج  (6)

المناسبة له ش ومتابعة التحاقه بما يحتاج إليه ما البرامج داص  المعهد أو المدرسة 
 وصارجها ش وتقويم آوارها على أدا ه ش والتعاوذ في علة مع الم رف التربوي المخت . 

اوذ مع الم رفيا التربوييا وريرهم مما تقتمي فبيعة عملهم زيار  المعهد أو التع (8)
المدرسة ش وتسهي  مهماتهم ش ومتابعة تنايذ توصياتهم ش وتوجيهاتهم مع مالاظة 

 المبادر  إلى دعو  الم رف المخت  عند الحاجة. 
  بيا المعهد أو تعايا الدور اسجتماعي للمعهد أو المدرسة ش وفت  آفاق التعاوذ والتكام (9)

المدرسة وأولياء أمور الطالب وريرهم مما لديهم القدر  على امسهام في تحقيق 
 أهداف المعهد أو المدرسة. 

توويق العالقة بأولياء أمور الطالب ش ودعوتهم لالفالع على أاوال أبنا هم ش ومواصلة  (41)
تو  تحصيلهم أشعارهم بمالاظات المعهد أو المدرسة وأية مر يات اول سلوكهم ومس

 ش والت اور معهم لمعالجة ما قد يواجهه أبناؤهم ما م كالت. 
تاعي  المجالا المدرسية ش وتنظيم اسجتماعات مع هي ة المعهد أو المدرسة لمناق ة  (44)

الجوانب التربوية والتنظيمية ش واماذ قيام ك  فرد بمس ولياته على الوجه المطلوب ش مع 
 ليه ومتابعة تنايذه. مالاظة تدويا ما يتم التوص  إ

الم اركة في اسجتماعاتش واللقاءاتش وبرامج التدريب وفق ما تراه األمانة العامة للتربية  (41)
 الخاصة أو إدار  التعليم. 

إفالع هي ة المعهد أو المدرسة على التعاميم ش والتوجيهات ش واللوا   ش واألنظمة الصادر   (41)
ممامينها ش والعم  بموجبهاش وعلة ما  عا جهات اسصتصاي ش ومناق تها معهم لتاهم

 صالل اجتماع يعقد لهذا الغرض. 
امشراف على برامج التوجيه وامرشاد في المعهد أو المدرسة ش واسهتمام بها ش ومتابعة  (41)

 برامج الن اف ش وتقويمها والعم  على تحقيق أهدافها. 
روف المنظمة امشراف على مقصف المعهد أو المدرسة ش والتأكد ما تطبيق ال  (45)

لت غيله ش وما توفر ال روف الصحية فيما يقدم للطالب ش ودعو  ما يحتاج إليه ما 
 المختصيا عند الحاجة للتأكد ما سالمته. 

امشراف على عملية تقويم التالميذ واسصتبارات وفق اللوا   واألنظمة ش ومتابعة دراسة  (47)
 إجراءات في اوء علة. نتا ج اسصتبارات ش وتحليلها ش واتخاع ما يلام ما 



امشراف العام على برنامج اسصطااف الصبااي ش وتوجيه العم  اليومي ش والتأكد ما  (46)
انتظامه ش واكتمال متطلباته ش وتذلي  معوقاته ش والتحقق ما أذ ك  فرد ما منسوبي 

 المعهد أو المدرسة يقوم بما هو مطلوب منه على أكم  وجه. 
سة وتجهيااتها ش والتأكد ما نظافتها وسالمتها واسا تاقد من آت المعهد أو المدر (48)

مظهرها ش وإعداد سج  صاي بحالة المبنى وأعمال صيانته ش والمبادر  إلى إبالم إدار  
 التعليم عا وجود أية مالاظات معمارية أو إن ا ية يخ ى ما صطورتها. 

ع مالاظة العناية بدقة المبادر  إلى امجابة على المكاتبات الوارد   للمعهد أو المدرسة م (49)
 المعلومات وواواها. 

تقديم تقرير في نهاية ك  عام دراسي إلى إدار  التعليم يتمما ما تم إنجازه صالل العامش  (11)
إاافة إلى ما تراه إدار  المعهد أو المدرسة ما مبادرات ومر يات تهدف إلى تطوير العم  

لمدارف األصر  وفي التعليم في المعهد أو المدرسة بصاة صاصة ش وفي المعاهد أو ا
 بوجه عام. 

تهي ة وكي  المدرسة للقيام بعم  مدير المدرسة عند الحاجة ش مث : تمكينه ما  (14)
 الم اركة في زيار  المعلميا ش ومتابعة أدا هم ش ور اسة بع  اللجاذ ورير علة. 

واتخاع  توويق ااست رياب وتأصر العامليا في المعهد أو المدرسة ما المعلميا وريرهمش (11)
 جميع امجراءات النظامية ما تدويا مالاظة في دفتر الدوام وما مساءلة وتحقيق. 

اتخاع الالزم لحسم أيام الغياب ما راتب المعلم أو الموخف ش وتطبيق مبدأ األجر مقاب   (11)
 العم . 

الكتابة مدار  التعليم بما يحدث في المعهد أو المدرسة ما ااست رياب وتكرار تأصر ش  (11)
اذ ما ير  اتخاعه ب أذ ك  االة ما إجراء رير الحسم ما الراتب ش ألذ اسم أيام وبي

 الغياب س يعد عقوبة. 
مالاظة واع ما يووقه ما ااست الغياب والتأصر في اسعتبار عند إعداد تقويم األداء  (15)

الوخياي للمعلميا والعامليا في المعهد أو المدرسة ش وعند كتابة ما يطلبونه ما 
يحتاجوذ إليها ايا التقدم لعم  قيادي ش أو اسلتحاق بدور  تدريبية ش أو إيااد  توصيات

 للتدريا في الخارج ش أو رير علة ما الاري المتااة. 
 القيام بتدريا ما يسند إليه ما اص  اسب األنظمة.  (17)
 الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.  (16)
 لقيام بأية أعمال أصر  تسند إليه في مجال عمله.ا (18)

 
المللادة السادسللة والعشللرون: واتبللات مللدير المعهللد أو المدرسللة نحللو 

 برامج التربية الخاصة:
 امشراف العام على برامج التربية الخاصة والعم  على توفير جميع مستلاماتها.  (4)
ما اسندماج مع أقرانهم  العم  على إيجاد بي ة تربوية تمكا تالميذ التربية الخاصة (1)

 العادييا في األن طة الصاية ورير الصاية. 
امشراف على صدمات التغذية وامسكاذ الداصلي )إذ وجد( ش وفقال لما نصا عليه الماد   (1)

 السابعة ما الال حة التنظيمية لاقسام الداصلية بمعاهد التربية الخاصة. 
صة والتأكد ما انتظامها فوال العام امشراف على عملية نق  تالميذ التربية الخا (1)

 الدراسي. 
متابعة اسستحقاقات المالية ما سلف ومكافآت والعم  على صرفها وتسديدها وفقال  (5)

 للتعليمات المنظمة لذلة.

 

المادة السابعة والعشرون: واتبات مدير المعهد أو المدرسة نحو المعلل  
 الجديد:

يد عناية صاصة ش وياوده بك  ما يلامه ما يولي مدير المعهد أو المدرسة المعلم الجد (4)
التعليمات والتوجيهات ش ويساعده على اماافة الكاملة بواجباته وأسا القيام بها ش 
ويمكنه ما الم اركة في اللقاءاتش والبرامج التن يطيةش والدورات التدريبية الخاصة 

 بالمعلميا الجدد. 
الجديد ش وتقويمه وفقا للتعليمات الخاصة يقوم مدير المعهد أو المدرسة بمتابعة المعلم  (1)

بسنة التجربة ش ويووق زياراته له في الاص  وتوجيهاته في )سج  متابعة مدير المعهد أو 
المدرسة للمعلم وتقويمه( ش ويبلغ المعلم كتابيا بعد ك  زيار  بما عليه ما مالاظات ش 

بعثه إلى إدار  التعليم في ويعد في اوء علة تقويم األداء الوخياي الخاي بالمعلم ش وي
 الوقا المحدد مبينال فيه رأيه بمد  صالايته للعم  أو تحويله إلى عم  آصر. 



 

 المادة الثامنة والعشرون: خطة عم: مدير المعهد أو المدرسة
يعد مدير المعهد أو المدرسة لناسه قب  بداية ك  عام دراسي صطة عم  ماصلة لموا 

اجبات ويصناها إلى مهام )يومية ش وأسبوعية ش وشهرية ش وفصلية ش يقرر القيام به ما أعمال وو
وسنوية(. ويراجع ما ناذه ما الخطة بصاة دورية وفق بطاقة )التقويم الذاتي لعم  مدير المعهد 

 أو المدرسة(.
 

 المادة التاسعة والعشرون: وكي: المعهد أو المدرسة العادية:
عد المدير في إدار  جميع األعمال التربوية وامدارية ش وكي  المعهد أو المدرسة العادية هو مسا

 وهو الذي يقوم بإدار  المعهد أو المدرسة في االة رياب المدير.

 
 المادة الثالثون: مهام الوكي::

 امشراف على قبول الطالب وفح  ووا قهم وملااتهم عند التسجي  أو التحوي .  (4)
الطالب الجدد ش ومتابعة أعمال اللجاذ  امعداد لإلسبوع التمهيدي ش وتنظيم استقبال (1)

 الم كلة لهذا الغرض. 
متابعة امور الطالب وانتظامهم ش واتخاع امجراءات المناسبة في هذا ال أذ ش والمبادر   (1)

 في استصال بذويهم. 
إعطاء الطالب ما يحتاجوذ إليه ما شهادات اسنتماء للمعهد أو المدرسة ش وما يلامهم ما  (1)

 ت عات العالقة بالمعهد أو المدرسة. امااست للجها
متابعة الحاست المراية لد  الطالب بصاة عامة ش والمعدية منها بصاة صاصة ش وإاالتها  (5)

 للعالج ش واتخاع الالزم للوقاية منها. 
امشراف على توقيا الحص  بداية ونهاية ش والتأكد ما وجود المعلميا في فصولهم  (7)

 ما قد يطرأ ما االة تأصر أو رياب المعلم. وفق الجدول اليومي ش ومعالجة 
 الم اركة في زيارات المعلميا في فصولهم ومتابعة أدا هم.  (6)
الم اركة في أعمال تقويم التالميذش واسصتباراتش والتعاوذ مع مدير المعهد أو المدرسة  (8)

 لإلعداد المبكر لها. 
 يها ش وصيانتها. امشراف على مرافق المعهد أو المدرسة ش ومتابعة المحافظة عل (9)
الم اركة في المجالا واللجاذ في المعهد أو المدرسةش وامسهام في متابعة تنايذ  (41)

 قراراتها. 
الم اركة في اسجتماعاتش واللقاءاتش وبرامج التدريب التي تنظمها الجهات المختصة  (44)

 وفق توجيهات المعنييا بها. 
 ات المبلغة للمعاهد أو المدارف. امشراف على برامج الن اف بكافة أنواعه وفق التنظيم (41)
متابعة اصول المعهد أو المدرسة على ااجتها ما الكتب والمستلامات الدراسية قب   (41)

 بداية العام الدراسي وتوزيع الكتب الدراسية على الطالب. 
 توزيع األعمال على الكتبة ش والمستخدميا ش والعمال ومتابعة أدا هم ألعمالهم.  (41)
 ات والسجالت والملاات الالزمة للعم  في المعهد أو المدرسة. تنظيم قاعد  المعلوم (45)
إعداد ملف لك  معلم وموخف تحاظ فيه جميع البيانات الخاصة به ش وسيرته الذاتية ش  (47)

وصور ما مؤهالته وصبراته ش والدورات التدريبية التي امرها وم اركاته وما يرد عا أدا ه 
نية الحديثة والبرامج الحاسوبية المعتمد  وواعه الوخياي ما مكاتبات ش وتوخيف التق

 كلما كاذ علة ممكنا. 
الم اركة في امشراف على برامج التربية الخاصة كعملية الدمج التربوي ش ونق  التالميذ  (46)

 ش والتغذية ش وامسكاذ الداصلي ش واسستحقاقات المالية. 
  مرات في مجال اصتصاصه.الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤت (48)
 تدريا ما يسند إليه ما اص .  (49)
 القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله. (11)

 
الملادة الواحللدة والثالثللون: المشللرف عللت برنللامج التربيللة الخاصللة فللي 

 المدرسة العادية:
لى برنامج التربية الخاصة في المدرسة العادية هو معلم متميا متخص  في أاد الم رف ع

تتوفر فيه الكااية الانية وامداريةش ويعتبر  -اسب فبيعة البرنامج  -مجاست التربية الخاصة 



مس وسل أمام مدير المدرسة عا امشراف على العملية التربوية والتعليمية بجميع جوانبها في 
 البرنامج.

 
 المادة الثانية والثالثون: مهام المشرف:

الم اركة في لجنة قبول التالميذ في البرنامج والتأكد ما استكمال ملااتهم ومد    (4)
 انطباق شروف القبول عليهم. 

الم اركة في تصنيف التالميذ وتوزيعهم في البرنامج وفق بع  المتغيرات مث : )الا ة  (1)
 ية(. البي ة التعليم -درجة العوق -العمرية 

 امشراف على انتظام التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة في اسصطااف الصبااي.  (1)
المساهمة في إعداد الجدول الدراسي وتوزيع معلمي الاصول والمواد ك  اسب  (1)

 تخصصه. 
التعرف على أهداف المقررات الدراسية والتعليمات الخاصة بالمعلم وتدارسها مع  (5)

 المعلميا بالبرنامج. 
امشراف على معلمي البرنامج ب ك  مستمر وعقد اسجتماعات الدورية لتطوير مستو   (7)

 األداء لديهم. 
 متابعة عملية تقويم التالميذ في البرنامج واسرتقاء بمستوياتهم إلى أقصى درجة ممكنة.  (6)
 متابعة جدول إشراف المعلميا اليومي على التالميذ.  (8)
جها  التعويمية ش والمعينات السمعية ش والبصريةش التأكد ما مد  استخدام التالميذ لا (9)

 ك  اسب ااجته. 
 التأكد ما توفر الكتب والمقررات الدراسية قب  بداية الدراسة ش وامشراف على توزيعها.  (41)
 الم اركة في عملية تقويم أداء المعلميا في البرنامج.  (44)
شراف على توزيع تنظيم الن اف الالصاي في الاترتيا الصبااية والمسا ية ش وام (41)

 التالميذ اسب ميولهم وقدراتهم وااتياجاتهم. 
 متابعة انتظام نق  التالميذ والتأكد ما استكمال امجراءات الالزمة لذلة.   (41)
 تعب ة الجاء الخاي بالتربية الخاصة في الكراف اماصا ي السنوي.  (41)
 الم اركة في اللجاذ عات العالقة بالبرنامج.  (45)
 د ما األمانة العامة للتربية الخاصة وإدار  التعليم ما تعليمات. متابعة تنايذ ك  ما ير (47)
 امسهام الااع  في المجالا المدرسية.  (46)
  الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه. (48)
 القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله. (49)

 
 ن مركز مصادر التعل  )والمكتبة(المادة الثالثة والثالثون: أمي

هو الم رف على جميع المواد التعليمية في المدرسة )المطبوعة ش والسمعيةش والبصريةش 
 والمبرمجة على الحاسب اآللي(. 

 

 مهام أمين مركز مصادر التعل  )والمكتبة( المادة الرابعة والثالثون:
لبي اساتياجات التربوية والتعليمية إعداد بياذ بالمواد التعليمية التي تخدم المنهج ش وت (4)

في المدرسة ش واتخاع امجراءات الالزمة لتأمينها بالتنسيق مع مدير المعهد أو المدرسة ش 
 ومتابعة وصولها للمعهد أو المدرسة. 

التعريف بما يص  للمركا ما مصادر تعلم جديد  ومساعد  المعلميا والطالب في الوصول  (1)
 . لمصادر المعلومات المتااة

معاونة المعلميا والطالب على اصتيار واستخدام الوسا   التعليمية المناسبة وتوفير ما  (1)
 يلامهم منتاج وسا   تعليمية بسيطة. 

ت غي  أجها  المركا وتهي تها للمستايديا منها ش والتنسيق والتعاوذ مع مدير المعهد أو  (1)
 المدرسة لتطويره ش واستكمال نواقصه ش وا  م كالته. 

م محتويات المركا ما الكتب والمواد التعليمية األصر  ش وتصنياها ش وترتيبها بما تنظي (5)
يسه  تناولها ش وإعادتها إلى أماكنها ش وإعداد ما يلام لذلة ما البطاقات والالفتات 

 ومتطلبات نظام الحاظ واسستخدام. 
مواوعات بما تدريب الطالب على أساليب البحث ش وكتابة المقاست ش وتلخي  الكتب وال (7)

 يناسب مستوياتهم وقدراتهم. 
مالاظة ما يرد للمركا ما الكتب ش والدوريات ش والمواد التعليمية والتأكد ما عدم  (6)

 مخالاتها للتعليمات المبلغة للمركا. 



تنظيم جدول اركة المواد واألجها  وإعارتها داص  المعهد أو المدرسة ش وإعداد التقارير  (8)
 ش ورير علة ما الن افات امدارية الالزمة.  الدورية وبرامج الصيانة

القيام بتدريا ما يسنده إليه مدير المدرسة ما الحص  ش ومراقبة الطالب ش وشغ   (9)
 اص  اسنتظار. 

  الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه. (41)
 .القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله (44)

 

 المادة الخامسة والثالثون: 
الخ ش وموخاو الخدمات مث  …يتولى امداريوذ مث  الكاتب والسكرتير والناسخ ومدص  البيانات 

الخ ش …الحارف ش والسا ق ش والسباد ش والماارع ش والكهربا ي ش وعام  النظافةش والمستخدم 
يسندها إليهم مدير المعهد ش أو  جميع األعمال والمس وليات المساند  للعملية التربوية التي

 المدرسة ش أو ما ينوب عنه

 

   المادة السادسة والثالثون: الهيخة الفنية
تتكوذ الهي ة الانية ما الم رف التربوي المقيم أو المتعاوذ ش ومعلم الاص  ش ومعلم  

الماد  ش ومعلم التربية الخاصة )معلم فص  ش معلم ررفة مصادرش معلم متجول ش معلم 
الخ( ومساعد المعلم ش وإصصا يي الخدمات المساند  ش )إصصا ي أو معلم …ت ارمس

تدريبات نطق وكالم )إصصا ي ااطرابات التواص ( ش مرشد فالبيش إصصا ي عالج فبيعي 
ش إصصا ي عالج وخياي ش إصصا ي أو معلم توجه واركة ش إصصا ي بصرياتش فني صب 

علم تدريبات سلوكية )إصصا ي قوالب ش إصصا ي قياف سمع ش م رف صحي ش م
 ناسي(. 

تتم اسستااد  ما أعماء الهي ة الانية المنصوي عليهم في الاقر  )أ( ما هذه الماد  أو  
 ريرهم ما امصصا ييا اسب فبيعة البرنامج وااتياج التلميذ.

 
 المادة السابعة والثالثون: المشرف التربوي المقي  أو المتعاون

أو المتعاوذ هو معلم متميا متخص  في التربية الخاصة وهو الم رف التربوي المقيم 
المس ول أمام المدير في المعهد أو في المدرسة العادية )في االة تكلياه بجوست ميدانية 
على البرامج( عا النهوض بمستو  العملية التربوية والتعليمية بجميع جوانبها ش ويعد دوره 

 مانة وإدار  التعليم.مكمالل لدور م رف التربية الخاصة باأل
 الماد  الثامنة والثالووذ: 

 مهام الم رف التربوي المقيم أو المتعاوذ:
 التأكد ما اسستعداد التام سستقبال التالميذ مع بداية العام الدراسي.  (4)
 المساعد  في إعداد الجدول اليومي المدرسي للحص  بعد الت اور مع المعلميا.  (1)
مع الجميع في إعداد الخط  اليومية والاصلية وتحديد التنسيق والتخطي  والتعاوذ  (1)

 ماهومها وأسلوب تنايذها. 
متابعة دفاتر إعداد دروف المعلميا ش وامشراف على أسلوب امعداد والصيارة ش والتأكد  (1)

 ما مد  تكام  العناصر التي تقوم عليها عملية تحمير الدروف وتحقيقها ألهدافها. 
ميا في تقويم الدروف صالل الايارات والعم  على تصميم التنسيق والتعاوذ مع المعل (5)

 الدروف النموعجية. 
 مراجعة تقويم أعمال التالميذ ومناق ة المعلميا ب أنها.  (7)
التعرف على الم كالت والعقبات التي تواجه المعلم في بي ته المدرسية والعم  على  (6)

 إيجاد الحلول المناسبة لها. 
 ا   والمختبرات بالطرق المناسبة والعم  على توفيرها. متابعة استخدام المعلميا للوس (8)
تنظيم اسجتماعات الدورية مع المعلميا بغرض تطوير المناهج ش وفرا ق التدريا  (9)

 واسستراتيجيات التعليمية. 
 الم اركة في اللقاءات التربوية والتعليمية المختلاة.  (41)
التأكد ما مواصلتهم للدراسةش متابعة أوااع التالميذ المحوليا إلى التعليم العام ش و (44)

 وتذلي  العقبات التي قد تعترض سبيلهم. 
  اصتصاصه. مجال الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في (41)
 القيام بأي أعمال أصر  تسند إليه في مجال عمله. (41)

 



 المادة التاسعة والثالثون: المعلللل 
ورسالة سامية ش وهو المؤتما على التالميذ والمس ول األول المعلم هو صااب مهمة نبيلة 

 عا تربيتهم تربية صالحة تحقق أهداف سياسة التعليم في المملكة.
 الماد  األربعوذ: 

 مهام معل  الفص:/معل  المادة:
اسلتاام بأاكام امسالم والتقيد باألنظمة والتعليمات وقواعد السلود واآلدابش واجتناب ك   (4)

   ب رف المهنة. ما هو مخ
ااترام الطالب ومعاملته معاملة تربوية تحقق له األما والطمأنينة وتنمي شخصيتهش  (1)

وت عره بقيمته ش وترعى مواهبه ش وتغرف في ناسه اب المعرفة ش وتكسبه السلود 
 الحميد والمود  لآلصريا ش وتؤص  فيه اسستقامة والثقة بالناا. 

مال ش والقيام بك  ما يتطلبه تحقيق أهداف المواد تدريا النصاب المقرر ما الحص  كا (1)
التي يدرسها ما إعداد ش وتحمير ش وفرا ق تدريا ش وأساليب تقويم واصتباراتش وتصحي  
ون اف داص  الاص  وصارجهش وعلة اسبما تقتميه أصول المهنة وفبيعة الماد  ش ووفقا 

 لانظمة والتوجيهات الوارد  ما جهات اسصتصاي. 
ة في امشراف اليومي على الطالب ش وشغ  اص  اسنتظار ش والقيام بعم  الم ارك (1)

المعلم الغا ب ش وسد العجا الطاريء في عدد معلمي المعهد أو المدرسة وفق توجيه 
 إدار  المعهد أو المدرسة. 

رياد  الاص  الذي يسنده إليه مدير المعهد أو المدرسة ش والقيام بالدور التربوي  (5)
ام  لطالب علة الاص  ش ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ش ومتابعة تحصيلهم وامرشادي ال 

وتنمية موافا امبداع والتاوق لديهم ش وبحث ااست المعف والتقصير وعالجها ش وعلة 
بالتعاوذ مع معلميهم وأولياء أمورهم ش ومع إدار  المعهد أو المدرسة ش والمرشد الطالبي 

 مصصا ي الناسي(. ش ومعلم التدريبات السلوكية )ا
دراسة المناهج ش والخط  الدراسية ش والكتب المقرر  وتقويمها ش واقتراد ما يراه مناسبا  (7)

 لتطويرها ما واقع تطبيقها. 
تنايذ ما يسنده إليه مدير المعهد أو المدرسة ما برامج الن اف واسلتاام بما يخص   (6)

 لهذه البرامج ما ساعات. 
نصراف وبداية الحص  ونهايتها ش واستثمار وقته في المعهد أو التقيد بمواعيد الحمور واس (8)

المدرسة داص  الاص  وصارجه لمصلحة الطالبش والبقاء في المعهد أو المدرسة أوناء 
اص  الارام ش واستثمارها في تصحي  الواجبات وتقويمها ش وإعداد الوسا   التعليميةش 

 لمدرسة ش وامعداد لان طة. واسستااد  ما مركا مصادر التعلم بالمعهد أو ا
امور اسجتماعات والمجالا التي تنظمها إدار  المعهد أو المدرسة للمعلميا صارج  (9)

أوقات الدراسة ش والقيام بما يكلف به ما أعمال عات عالقة بهذه اسجتماعات والمجالا. 
 وهذا واجب ملام لك  معلم. 

ميا والعامليا بالمعهد أو المدرسة في التعاوذ مع إدار  المعهد أو المدرسة وسا ر المعل (41)
ك  ما ما شأنه تحقيق انتظام الدراسة ش وجدية العم  ش وتحقيق البي ة الال قة بالمعهد 

 أو المدرسة. 
السعي لتنمية عاته علميا ومهنيا ش وتطوير فرا قه في التدريا ش واستخدام التقنية  (44)

مج الن اف ش والدورات التربوية الحديثة ش والم اركة في اسجتماعاتش واللجاذ ش وبرا
 التجديدية وورش العم . 

التعاوذ مع الم رفيا التربوييا والتعام  اميجابي مع ما يوصوذ به وما يقدمونه ما  (41)
 تجارب وصبرات. 

التعاوذ مع معلم التربية الخاصة ومراعا  الاروق الاردية بيا التالميذ ش والعم  على  (41)
ب والطرا ق التي تمكنه ما التعام  مع جميع التالميذ استخدام اسستراتيجيات واألسالي

 على اصتالفهم. 
 تقب  التلميذ رير العادي واسهتمام به كأاد التالميذ العادييا في الاص .  (41)
الم اركة في الدراسات ش واألبحاث ش والدورات ش والندوات ش والمؤتمرات في مجال  (45)

  اصتصاصه.
  مجال عمله. القيام بأي أعمال أصر  تسند إليه في  (47)

 
  المادة الواحدة واألربعون: مهام معل  التربية الخاصة 

عالو  على أذ معلم التربية الخاصة يقوم بناا الدور الذي يقوم به زميله في التعليم العام في 
 مجال تخصصه ش فإنه يقوم بالمهام التالية: 



ياجات األساسية الم اركة الااعلة في عمليات التقويم والت خي  بقصد تحديد اسات (4)
 لك  تلميذ. 

 إعداد الخط  التربوية الاردية والعم  على تنايذها بالتنسيق مع أعماء فريق الخطة.  (1)
تدريا التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة ش المهارات المنصوي عليها في الخطة  (1)

 التربوية الاردية والتي س يستطيع معلم الاص  العادي تدريسها. 
 تالميذ المعوقيا على التغلب على الم كالت الناجمة عا العوق. مساعد  ال (1)
تعريف التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة بالمعينات البصرية والسمعية والتقنية  (5)

 ومساعدتهم على اسستااد  القصو  ما تلة المعينات ك  اسب ااجته. 
تساب المهارات التواصلية مساعد  التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة على اك (7)

ما النجاد ليا في المدرسة  -بإعذ هللا تعالى  -والمهارات اسجتماعية التي تمكنهم 
 واسب وإنما في الحيا  بوجه عام. 

تقديم الم ور  لمعلمي الاصول العادية فيما يتعلق بطرق تدريا المواد الدراسية  -6 (6)
تبارات المختلاة ش وواع الدرجات وكتابة واسستراتيجيات التعليمية ش وأساليب تأدية اسص

التقاريرش وكذلة مساعدتهم على فهم األسا السليمة لكياية التعام  اسجتماعي مع 
عند  -التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة داص  الاص  وصارجه ش وكذلة تاويدهم    

ما التعرف على  بالكتيبات والمن ورات والوسا   التعليمية التي تمكنهم -الحاجة 
 المااهيم األساسية في التربية الخاصة. 

تاعي  مهمة عوي اساتياجات التربوية الخاصة في عملية الم اركة في األن طة الصاية  (8)
 والالصاية. 

تمثي  التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة في اسجتماعات المدرسية ش والتأكيد  (9)
 عا اقوقهم وقماياهم المرورية.  على ااتياجاتهم األساسية ش والدفاع

مساعد  أولياء أمور التالميذ المعوقيا على معرفة آوار العوق الناسية واسجتماعية على  (41)
سلود أفاالهم ش وتاويدهم بالمواد التربوية ش والوسا   التعليمية التي ما شأنها أذ 

هم بخصا   تسه  مهمة متابعة واجبات أبنا هم المدرسية ش وأذ تسهم في زياد  وعي
 وااتياجات واقوق وواجبات أبنا هم ش وتعرياهم بالخدمات المتوفر  بالمجتمع. 

توفيد أواصر التعاوذ والنهوض بمستو  التنسيق وتقوية قنوات استصال بيا أسر التالميذ  (44)
 عوي اساتياجات التربوية الخاصة والمس وليا في المدرسة. 

ة وناسية يستطيع فيها التالميذ العاديوذ ورير العم  على إيجاد بي ة أكاديمية واجتماعي (41)
 استغالل أقصى قدراتهم وتحقيق أسمى فموااتهم.  -على اد سواء  -العادييا 

  الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه. (41)
   القيام بأي أعمال أصر  تسند إليه في مجال عمله. (41)

 

طبيعلة عملل: كلل: ملن معللل  غرفللة المصللادر ،  ة واألربعللون:الملادة الثانيلل
 والمعل  المتجول ، والمعل  المستشار 

يقوم المعلم المتجول بناا الدور الذي يقوم به معلم ررفة المصادرش فاسوناذ يقوماذ بتقديم 
اصة الخدمات األكاديمية والانية التي ما صاللها يستطيع التالميذ عوو اساتياجات التربوية الخ

مجارا  زمال هم العادييا ش لكا الارق بيا معلم ررفة المصادر والمعلم المتجول يكما في 
األسلوب الذي تقدم به الخدمات الم ار إليها ش فمعلم ررفة المصادر يعم  بصاة دا مة في 
مدرسة وااد  ش أما المعلم المتجول فهو يقوم بجوست على المدارف العادية التي يوجد بها 

 عوو ااتياجات تربوية صاصة.  أفاال
أما بالنسبة للدور الذي يقوم به المعلم المست ار فهو است اري أكثر منه تدريسيش ويتم  

 الارق بيا دور المعلم المتجول والمعلم المست ار في النقاف الثالث التالية: 
عدد ما ايث  -النصاب التدريسي لك  منهما ش فالنصاب التدريسي للمعلم المتجول يق   (4)

 عا النصاب التدريسي للمعلم المست ار.  -الحاست 
المسافة التي يقطعها ك  منهما أوناء تجواله بيا المدارف ش فالمسافة التي يقطعها  (1)

 المعلم المتجول أق  ما تلة التي يقطعها المعلم المست ار. 
تالميذ فبيعة العم  الذي يقوم به ك  منهما ش فالمعلم المتجول يقوم بعملية تدريا ال (1)

عوي اساتياجات التربوية الخاصة ش ويتعام  مع أولياء أمورهم ش بينما يقتصر دور المعلم 
 على تقديم النص  والم ور  لمعلمي الاصول العادية. -في الغالب  -المست ار

 
  المادة الثالثة واألربعون: النصاب التدريسي لمعل  التربية الخاصة: 



مع التالميذ المعوقيا ما جهد وتحم  وصبر ومثابر  ش وبحكم نظرال لما تتطلبه فبيعة العم  
وجود التبايا الكبير في ااتياجات التالميذ في ك  ف ة ما الا ات الخاصة ش ونتيجة لتعدد أنماف 
تقديم صدمات التربية الخاصة ش مما يتطلب تاريد التعليم واستخدام أساليب تربوية متعدد  ش 

( ش فإنه 14فة بمعلم التربية الخاصة والمنصوي عليها في الماد  )عالو  على تعدد المهام المنو
  يتم ااتساب النصاب التدريسي لمعلم عوي اساتياجات التربوية الخاصة على النحو التالي: 

معلم الاص  ش ومعلم الماد : يكوذ الحد األعلى لنصابهما التدريسي في مجال الا ات  (4)
اصة أسبوعيال( في 48) -ما هذه القواعد التنظيمية كما وردت في الباب الرابع  -الخاصة 

  جميع المراا  الدراسية. 
معلم ررفة المصادر والمعلم المتجول: يتم ااتساب نصابهما التدريسي بعدد الحاست في  (1)

الاص  الدراسي الوااد ش أو عدد الحص  في األسبوع أيهما يتحقق أوسل ش بحيث س يايد 
االة( في الاص  الدراسي الوااد كحد  45  منهما على )عدد الحاست التي يدرسها ك

اصة في 48أعلى ش وس يايد الوقا الذي يقميه ك  منهما في تدريا الحاست على )
  األسبوع(. 

( ما هذه الماد  ش 1المعلم المست ار: تنطبق عليه األاكام الوارد  في الاقر  ) (1)
االة( في  15تعام  معها إلى )باستثناء عدد الحاست ايث يص  عدد الحاست التي ي

  االة(.  45الاص  الدراسي الوااد كحد أعلى بدس ما )
 معلم التعليم العام المتعاوذ مع التربية الخاصة: (1)

أ. يتكوذ نصابه التدريسي ما مجموع الحص  التي يدرسها في التربية الخاصة  
 والتعليم العام. 

 ( لك  والث اص  يدرسها في ب. يتم تخاي  نصابه التدريسي بواقع )اصة وااد
التربية الخاصة ش على اعتبار أذ ك  والث اص  تعد واد  اسابية متكاملة رير قابلة 

  للتجا ة. 

 

   المعل  الرابعة واألربعون: مساعد  المادة
مساعد المعلم هو ال خ  الذي يقوم بأعمال تساعد المعلم على استثمار وقته في أداء 

 مهامه األساسية. 

 
   دة الخامسة واألربعون: مهام مساعد المعل :الما

تحمير بع  األدوات الخاصة بالصف الدراسي ش وامشراف على األجها  السمعية  (4)
  والبصرية وريرها.

المساعد  في عملية اب  الصف الدراسي ش وامشراف على التالميذ في فناء المدرسة  (1)
  ش والنق  المدرسي ش والمكتبة ش والمقصف ش ورير علة.

يقوم بالعم  في الصف الدراسي مع التالميذ ما صالل متابعة القراء  أو العم  التمثيلي  (1)
  ش أو امنتاج المسراي تحا إشراف المعلم.

  يساعد التالميذ أوناء مراجعة دروسهم. (1)
  متابعة امور وانصراف التالميذ. (5)
ماعج والرسوم يساعد المعلم في إعداد صطة الدرف ش وإعداد المراجع ش والخرا   ش والن (7)

  البيانية ش وتجهيا السبور  ش ولواة امعالنات ش ورصد الدرجات.
 يمكا له أذ ي ارد في اسجتماع الذي يحمره ولي أمر التلميذ لمناق ة واع التلميذ.  (6)
المساعد  في جمع المعلومات بغرض التعرف على مد  تقدم التالميذ ش ومستو   (8)

 أدا هم. 
 ية كتصوير األوراق والمستندات. القيام ببع  األعمال امدار (9)
 المساعد  في تدويا المالاظات في كراف المتابعة اليومية ونحو علة.  (41)
  الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه. (44)
   القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله. (41)

 
دريبات النطللم والكلالم ) خصللائي معللل  تل الملادة السادسلة واألربعللون:

   اضطرابات التواص:(:
معلم تدريبات النطق والكالم )إصصا ي ااطرابات التواص ( هو ال خ  المس ول عا ت خي  
ااست ااطراب التواص  لد  التالميذ في المدرسة وعم  الخط  العالجية التدريبية الالزمة 

   اسب الت خي  الاردي.



 
 أخصلائيمعل  تدريبات النطم والكالم )  عون: مهامالمادة السابعة واألرب

   اضطرابات التواص:(:
  ت خي  ااطرابات التواص  لد  التالميذ بغرض تحديد فبيعة الخدمات التي يحتاجونها. (4)
  التوصية بتحوي  الحاست التي تحتاج إلى تدص  فبي إلى الجهات المختصة. (1)
قصير  وفويلة المد  والعم  على تنايذها إعداد الخط  التأهيلية ) الاردية والجماعية(  (1)

  في اوء الخطة التربوية الاردية.
شهري ( للتعرف على   -متابعة تقويم ك  تلميذ على اد  ب ك  دوري ) أسبوعي  (1)

  مد  استااد  التلميذ ما الخطة التدريبية العالجية.
ها في مراا  إفالع األسر  على الخطة الاردية العالجية التدريبية للتلميذ ش وإشراك (5)

  إعداد تلة الخطة ش وتنايذها ش وتقويمها.
التعاوذ مع معلمي المواد لمتابعة ااست التالميذ عوي ااطرابات التواص  ش وزياد  كااء   (7)

  التدريب الخاي بهؤسء ش التالميذ والعم  على رفع مستو  أدا هم.
  وصارجها. الم اركة في اللجاذ وفرق العم  التربوية والطبية داص  المدرسة (6)
العم  على تحقيق اسستااد  القصو  للتالميذ ما المعينات السمعية الاردية  (8)

  والجماعية وبرامج التدريب السمعي وريرها.
العم  على ن ر الوعي امرشادي العالجي ب أذ ااطرابات التواص  وأسبابها ش  (9)

 وأساليب التخايف ما آوارها ش وفرق التعام  معها. 
  اساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.الم اركة في الدر (41)
   القيام بأي أعمال أصر  تسند إليه في مجال عمله. (44)

 
الملللادة الثامنلللة واألربعلللون: معلللل  التلللدريبات السللللوكية )اإلخصلللائي 

  النفسي(: 
ناسية امصصا ي الناسي هو ال خ  الذي يقوم بتطبيق األدوات والمقاييا والوسا   ال
  وريرها على التالميذ وإعداد البرامج العالجية الناسية والسلوكية الالزمة لك  االة. 

 الماد  التاسعة واألربعوذ: 
  مهام معلم التدريبات السلوكية )امصصا ي الناسي(: 

إجراء عمليات القياف والت خي  للتالميذ المتقدميا والمحوليا إلى معاهد أو برامج  (4)
مستخدما أدوات القياف الرسمية مث : مقاييا الذكاء المقننة ومقاييا  التربية الخاصة

 السلود التكياي ش ورير الرسمية مث : المقابلة والمالاظة وقوا م ال طب. 
إعداد التقارير الناسية متممنة أهم نتا ج القياف ش والتوصيات ش والمقتراات الخاصة بك   (1)

 االة. 
ستجديا ش والتعرف على السلوكات رير المرروب فيها متابعة االة التالميذ ش وصاصة الم (1)

 ش وإعداد الخط  العالجية الالزمة. 
 الم اركة في فريق العم  المدرسي الخاي بالخطة التربوية الاردية.  (1)
 الم اركة في المجالا واللجاذ عات العالقة بعمله.  (5)
ومساعدتهم  متابعة الحاست الناسية للتالميذ المحوليا إلى مدارف التعليم العام (7)

 للتغلب على الم اك  التي قد يواجهونها. 
التوصية بإاالة التالميذ الذيا يعانوذ ما أمراض ناسية إلى الطبيب الناسي ومتابعة  (6)

 البرنامج العالجي المقرر لك  االة. 
 الم اركة في إعداد البرامج التوعوية الخاصة بالتالميذ والعامليا معهم وأولياء أمورهم.  (8)
 ي  وتقويم التالميذ كلما دعا الحاجة إلى علة. إعاد  ت خ (9)
 الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.  (41)
  القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله.  (44)

 
 الطالبي المادة الخمسون: المرشد

عاته ش ومعرفة قدراته ش والتغلب  المرشد الطالبي هو الذي يقوم بمساعد  التلميذ على فهم
على ما يواجهه ما صعوبات ليحقق التوافق الناسي والتربوي واسجتماعي والمهني لبناء 
شخصية سوية في إفار التعاليم امسالمية ش وتعويده اسعتماد على ناسه لح  م كالته 

  واكت اف مواهبه. 

 



   المادة الواحدة والخمسون: مهام المرشد الطالبي
عداد الخط  السنوية لبرامج التوجيه وامرشاد لذوي اساتياجات التربوية الخاصة في إ (4)

  إفار الخطة العامة للتوجيه وامرشاد الطالبي.
  تنايذ برامج التوجيه وامرشاد وصدماته امنما ية والوقا ية والعالجية. (1)
  ية لهم.متابعة ااست التالميذ التحصيلية والسلوكية وتقديم الخدمات امرشاد (1)
التعرف على التالميذ المتاوقيا والموهوبيا والتالميذ المتأصريا دراسيال والتالميذ الذيا  (1)

لديهم تااوت في التحصي  الدراسي ستخاع الوسا   وامجراءات الكايلة بتلبية ااتياجات 
  ك  منهم بالتعاوذ مع عوي اسصتصاي.

منها ومساعد  المحتاجيا منهم عا  تحري األاوال األسرية للتالميذ وصاصة اسقتصادية (5)
  فريق الصندوق المدرسي.

دراسة الحاست الاردية للتالميذ الذيا تظهر عليهم بوادر سلبية في السلود وتاهم  (7)
  م كالتهم.

العم  على توويق الرواب  بيا البيا والمدرسة ش وإفالع أولياء األمور على مسير   (6)
 تو  التلميذ التعليمي والتكيف مع العوق. أبنا هم ش والعم  مع األسر  للرفع ما مس

إعداد تقارير دورية عا ااست التالميذ التعليمية والتربوية والسلوكية ش وتقديمها لمدير  (8)
  المعهد أو المدرسة والعم  على تاعي  توصياتها.

استصال والتعاوذ مع جميع المعلميا ب ك  عام ش ورواد الاصول ب ك  صاي ش وكذا  (9)
والم رفيا اسجتماعييا في االة المعاهد التي يوجد بها إسكاذ داصلي عمداء األسر 

لجمع المعلومات الالزمة عا التلميذ لتعب ة السج  ال ام  ش أو دراسة االته ش أو إيصال 
بع  صدمات امرشاد إليه ش أو امعداد لبرامج التوجيه وامرشاد ش أو تنايذ شيء منها مما 

  يتطلب تعاونهم.
تمع المدرسي بأهداف التوجيه وامرشاد وصططه وبرامجه وصدماته ب ك  توعية المج (41)

 عام وفي مجال عوي اساتياجات التربوية الخاصة ب ك  صاي. 
تعب ة السج  ال ام  للطالب ش والمحافظة على سريته ش وتنظيم الملاات والسجالت  (44)

 الخاصة بالتوجيه وامرشاد. 
مدرسة ما الحص  ش والم اركة في أعمال تدريا ما يسنده إليه مدير المعهد أو ال (41)

 مراقبة التالميذ ش وشغ  اص  اسنتظار. 
  الم اركة في البحوثش والدراساتش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه. (41)
   القيام بأي أعمال أصر  تسند إليه في مجال عمله. (41)

 
  المادة الثانية والخمسون: نصاب المرشد الطالبي

صاب المرشد الطالبي في المدرسة التي يوجد بها برنامج للتربية الخاصة بواقع تلميذ يحتسب ن
  وااد ما عوي اساتياجات التربوية الخاصة مقاب  والوة تالميذ ما تالميذ التعليم العام. 

 
  المادة الثالثة والخمسون: رائد النشاط الطالبي: 

الطالبية في معاهد وبرامج التربية الخاصة هو الذي يقوم بإعداد وتنايذ البرامج واألن طة 
والعم  على دمج عوي اساتياجات التربوية الخاصة في األن طة الطالبية مع تالميذ التعليم 

  . -قدر اممكاذ   -العام 

 
  المادة الرابعة والخمسون: مهام رائد النشاط الطالبي: 

 إعداد الخط  والبرامج لمختلف األن طة .  (4)
 الخط  الامنية للجهات المعنية. رفع البرامج و (1)
 إعداد وتنظيم ومتابعة تنايذ المسابقات في مجاست الن اف.  (1)
امشراف على الم اركات في المسابقات والمعارض والمناسبات صارج المعهد أو  (1)

البرنامج ما صالل امعداد والترتيب للم اركة ش و ترشي  الم اركيا ش وتنظيم الايارات 
مدارف والمعالم الحمارية والمصانع الموجود  في المنطقة أو الميدانية وت م  ال

 المحافظة ش وإعداد التقارير الالزمة مووقة بالصور. 
 امور اللقاءات الدورية لرواد الن اف ولم رفي مجاست الن اف والدورات التدريبية.  (5)
 نهم. توزيع مهام الن اف بيا عوي العالقة في المعهد أو البرنامج والتنسيق فيما بي (7)
 دراسة معوقات الن اف داص  المعهد أو البرنامج وإيجاد الحلول المناسبة .  (6)



إعداد المقتراات واآلراء التطويرية لبرامج الن اف والعم  على تطبيقها داص  المعهد أو  (8)
 البرنامج. 

 تاعي  دور العامليا في المعهد أو البرنامج والم اركة الااعلة في برامج الن اف.  (9)
 صاست الالزمة بالجهات عات العالقة ما أج  التنسيق لتنايذ البرامج الطالبية . إجراء است (41)
التنسيق مع قسم الن اف الطالبي في امدار  التعليمية لتاعي  البرامج الم تركة مع  (44)

 تالميذ التعليم العام. 
 تنظيم وااظ المعلومات بملاات صاصة.  (41)
  لندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش وا (41)
   القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله. (41)

 
   المادة الخامسة والخمسون: خصائي العالج الطبيعي:

إصصا ي العالج الطبيعي هو ال خ  الذي يخط  ويناذ برنامج العالج الطبيعي للتالميذ 
وخا ف الحركية والمحافظة عليها ش وتخايف المحوليا للعالج ما أج  تأهي  وإعاد  تأهي  ال

   األلم ش ومنع ادوث الت وهات أو العجا كلما أمكا علة.

 
   المادة السادسة والخمسون: مهام  خصائي العالج الطبيعي

  دراسة ملف التلميذ المحول. (4)
تقييم الحالة المراية لك  تلميذ ما صالل نتا ج اسصتبارات والمقاييا بغرض واع صطة  (1)

جية مناسبة تتمما الوسا   العالجية المستخدمة واألهداف المتوصا  ما العالج عال
  المقترد.

تنايذ الخطة العالجية لك  تلميذ ومراجعتها ك  فتر  اسب فبيعة الحالة وتطوير تلة  (1)
  الخطة بما يتاق وتقدم الحالة ما أج  تحقيق األهداف المرجو .

  مناق ة االة التلميذ مع الطبيب المخت . (1)
إرشاد وتعليم التلميذ وأسرته ببرنامج العالج الطبيعي وكياية اتباعه وتطبيقه بطريقة  (5)

  سليمة بالمنال.
تسجي  جميع البيانات ونتا ج اسصتبارات وما يطرأ على االة التلميذ في النماعج المعد   (7)

  لذلة وواعها في ملاه.
  المدرسة وصارجها.الم اركة في الن افات التعليمية والتربوية المختلاة داص   (6)
  اسلتاام بالقوانيا واللوا   والتعليمات المنظمة للعم . (8)
  القيام بالمهام امدارية الالزمة لمب  العم  داص  واد  العالج الطبيعي المدرسية. (9)
  الم اركة في أعمال الاريق متعدد التخصصات. (41)
 اتباع تعليمات األما والسالمة لاجها  واألشخاي.  (44)
  دراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.الم اركة في ال (41)
  لقيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله.ا (41)

 

 المادة السابعة والخمسون:  خصائي العالج الوظيفي 
للتالميذ الذيا  -امدراكية  –إصصا ي العالج الوخياي هو المس ول عا تنمية المهارات الحسية 

  لهذه الخدمة.  يحتاجوذ

 
  المادة الثامنة والخمسون: مهام  خصائي العالج الوظيفي 

الم اركة في التعرف على التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة اما الاريق  (4)
 المخت . 

القيام بالتقويم ال ام  للتلميذ بهدف التعرف على ااتياجاته ما صدمات العالج  (1)
 الوخياي. 

 تنايذ وتقييم ومتابعة الخط  التربوية الاردية للتالميذ مث : الم اركة في إعداد و (1)
 أ. تنمية اسستجابات الحركية ما صالل أن طة اللعب. 

 ب. تدريب التلميذ على المهارات اسستقاللية كتغيير المالبا ش والنظافة ال خصية. 
 وجلوسهم.  ج. تقييم البي ة التعليمية وعم  التعديالت الالزمة لتسهي  اركة التالميذ

د. تقييم مهارات ما قب  الكتابة ش ومهارات الحركة الدقيقة ش والتآزر ش وتدريب التالميذ 
 عليها ك  اسب ااتياجه. 



هو. تدريب التالميذ على استخدام األفراف اسصطناعية واألجها  التعويمية )اسب 
 الحاجة(. 

خ  تنايذ برامج العالج تقديم الخدمات اسست ارية للمعلميا وأسر التالميذ فيما ي (1)
 الوخياي. 

  الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه. (5)
   القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله. (7)

 

  المادة التاسعة والخمسون:  خصائي التدري  المهني 
مج التي تساعد في تأهي  وإعداد إصصا ي التدريب المهني هو ال خ  المخت  في البرا

  التالميذ لمهنة ما صالل تعليمهم وتدريبهم على المهارات المرورية للعم . 
 

 

  المادة الستون: مهام  خصائي التدري  المهني 
 -تعريف التالميذ على مجموعة ما المها والحرف األساسية التي تتناسب            (4)

  مع ف ات العوق المختلاة. -ب ك  عام 
تدريب التالميذ في برامج التدريب المهني الموجود  في المدارف أو المؤسسات  (1)

 اسجتماعية. 
مساعد  التالميذ للحصول على تدريب ما صالل المدارف العامة والمدارف الانية  (1)

 ومراكا صدمة المجتمع ورير علة. 
مساعد  التالميذ للحصول على تدريب داص  المجتمع ما صالل التدريب في  (1)

 مؤسسات والمصانع. ال
 مساعد  التالميذ للتدريب داص  الورش الخاصة.  (5)
يقوم إصصا ي التدريب المهني بالم اركة مع العامليا في المدرسة ومراكا التأهي   (7)

  والتدريب المهني فيما يلي: 
 أ. المس  األولي للتالميذ المعوقيا. 

 ب. المقابالت األولية. 
 ج. الت خي . 

ل الاريق متعدد التخصصات ش والمكلف بإعداد الخطة التربوية د. الم اركة في أعما
 الاردية للتالميذ. 

هو. إعداد البرنامج التدريبي الاردي الذي يتناسب مع ميول وقدرات التلميذ ويلبي 
 ااتياجاته. 

و. تقويم مد  فاعلية البرنامج التدريبي للتلميذ وإجراء التعديالت المرورية عند 
 الحاجة. 
 المعوق للوخياة.  ز. إعداد

 د . مساعد  المعوق على اسلتحاق بالوخياة. 
 ف . المتابعة. 

 الم اركة في اللجاذ عات العالقة بالبرامج المهنية للتالميذ.  (6)
 إفالع أسر  التلميذ على برنامج التدريب المهني ش والتعاوذ معها لما فيه مصلحته.  (8)
   المدرسة وصارجها. الم اركة في األن طة التعليمية والتدريبية داص (9)
الم اركة في الدراسات واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال التدريب  (41)

 المهني لذوي اساتياجات الخاصة. 
 القيام بأي أعمال أصر  تسند إليه في مجال عمله.  (44)

 

  )الممرض(  الصحي المادة الواحدة والستون: المشرف
يام بأعمال التمري  لمنسوبي المعهد أو البرنامج وفق الم رف الصحي هو المس ول عا الق

  ما تتطلبه المهنة وتعليمات الطبيب المعالج. 

 
   المادة الثانية والستون: مهام المشرف الصحي:

  العناية بالمراى وإعطاؤهم العالج المقرر وفق تعليمات الطبيب. (4)
  ج.إجراء امسعافات األولية مصابات منسوبي المعهد أو البرنام (1)
  اتخاع اساتيافات الالزمة لسالمة التالميذ مما لديهم ااست مراية دا مة. (1)



التنسيق مع الجهات المختصة لاح  المياه ب ك  دوري للتأكد ما سالمتها ما  (1)
  التلوث.

  تاقد األوااع الصحية في المعهد أو البرنامج والعم  على ن ر الوعي الصحي. (5)
  ما سالمة المأكوست والم روبات. الم اركة في لجنة التغذية والتأكد (7)
 إعداد الملاات الصحية لمنسوبي المعهد أو البرنامج ومتابعة استكمالها.  (6)
 الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.  (8)
  القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله.  (9)

 
   صائي قياس السمعالمادة الثالثة والستون:  خ

إصصا ي قياف السمع هو الذي يقوم بتحديد درجة سمع التلميذ واقتراد المعينات السمعية 
  المناسبة له. 

 

   المادة الرابعة والستون: مهام  خصائي قياس السمع
  قياف سمع التالميذ المحوليا إليه وتعب ة النماعج الخاصة بذلة. (4)
  يذ اسب درجة فقداذ السمع.تحديد نوع السماعة المناسبة للتلم (1)
  القيام بمب  السماعة اسب القدر  السمعية لد  ك  تلميذ. (1)
  المتابعة اليومية للتأكد ما استخدام التالميذ للمعينات السمعية. (1)
  التأكد ما صالاية المعيا السمعي وعم  الصيانة األولية له. (5)
  راسي.كتابة تقرير عا الحالة السمعية للتالميذ في نهاية ك  فص  د (7)
إعاد  قياف سمع التالميذ للتعرف على التغيرات الطار ة كلما دعا الحاجة إلى علة  (6)

  واتخاع الالزم.
التعاوذ مع إصصا ي السمع والكالم ومعلم تدريبات النطق والكالم )إصصا ي ااطرابات  (8)

 التواص ( فيما يخدم التالميذ المعوقيا سمعيال. 
  نف واألعذ والحنجر .تحوي  التالميذ المراى إلى فبيب األ (9)
اسشتراد مع فريق العم  أوناء عملية الت خي  وإعداد الخط  التربوية الاردية الخاصة  (41)

  بالمعوقيا سمعيال.
 امرشاد السمعي للتلميذ وأسرته في اوء نتا ج الاحوصات.  (44)
 الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.  (41)
  لقيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله. ا (41)

 
   المادة الخامسة والستون: فني ص  القوال 

  فني صب القوالب هو الذي يقوم بأصذ بصمات األعذ وصب القوالب المناسبة لك  تلميذ.

 

   المادة السادسة والستون: مهام فني ص  القوال 
مصاب بمعف سمع يستلام صدمات عم  بصمات القوالب الخاصة بك  أعذ لك  تلميذ  (4)

  التربية الخاصة.
  القيام بتصنيع القوالب المناسبة لك  أعذ اسب البصمات المعد . (1)
متابعة التالميذ بعد استخدام القوالب للتأكد ما مالءمتها لتجنب ادوث أي ت ويش عند  (1)

  استخدام المعيا السمعي.
  ى علة.إعاد  عم  بصمات األعذ للتالميذ كلما دعا الحاجة إل (1)
 تحديد ااتياج معم  صب القوالب ما األجها  والخامات واألدوات الالزمة لتصنيع القوالب.  (5)
 الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.  (7)
 القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله. (6)

 
   تالمادة السابعة والستون:  خصائي البصريا

إصصا ي البصريات هو ال خ  الذي يقوم بتحديد المعينات البصرية المناسبة للتالميذ 
   المعوقيا بصريال وتدريبهم على استخدامها والمحافظة عليها.

 
   المادة الثامنة والستون: مهام  خصائي البصريات:

ردية الخاصة اسشتراد مع فريق العم  أوناء عملية الت خي  وإعداد الخط  التربوية الا (4)
  بالمعوقيا بصريال.



دراسة التقارير الطبية الخاصة بالتالميذ المعوقيا بصريال والتأكد ما انطباق شروف قبولهم   (1)
  في معاهد وبرامج العوق البصري.  -ما النااية البصرية  -

  إاالة التالميذ الذيا يحتاجوذ إلى العالج الطبي للمست ايات أو المراكا المتخصصة. (1)
  المعينات البصرية األكثر مالءمة لك  االة والعم  على توفيرها. تحديد (1)
تدريب التلميذ وتاويده وأسرته ومعلميه بامرشادات الالزمة لالستااد  المثلى ما المعيا  (5)

  والمحافظة عليه.
تقديم امرشادات والتوجيهات للهي ة التربوية بالمدرسة وأولياء أمور التالميذ اول معاملة  (7)

 اعاف البصر وكياية ت جيعهم على اسستااد  ما بقايا البصر لديهم. التالميذ 
 الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.  (6)
  القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله.  (8)

 
   المادة التاسعة والستون: معل  التوته والحركة:

كة هو الذي يقوم بتدريب التالميذ المعوقيا بصريال على اكتساب مهارات معلم التوجه والحر
   الحركة وإدراد استجاهات ما صالل التدريب الاردي والجماعي.

 الماد  السبعوذ: 
   مهام معلم التوجه والحركة:

  تعريف التلميذ بالمااهيم األساسية المتعلقة بجسم امنساذ وهي: (4)
  أعماء الجسم. -أ
  أعماء الجسم بعمها ببع . عالقة -ب
  اتجاهات الجسم المختلاة. -ج
  األفراف(. -الجذع  -الحركات الصحيحة ألعماء الجسم ) الرأف -د

  تدريا المااهيم التالية وتدريب التالميذ عمليا عليها: (1)
 العالقات المكانية وعالقتها بالجسم.  -أ
  الحماية العلوية. -ب
 الحماية السالية.  -ج
  التتبع باليد. مهار  -د

 هو مهار  البحث عا األشياء. 
 الذوق (.  -ال م -السمع -استخدام الحواف المتبقية ) البصر اللما -و

  مساعد  التالميذ على تكويا صريطة عهنية عا مبنى المدرسة ومرافقه. (1)
 تمكيا التلميذ ما اكتساب مهارات التنق  ما صالل اسستعانة بالمرشد المبصر.  (1)
  ميذ بالعصا واستخداماتها داص  وصارج المبنى المدرسي.تعريف التل (5)
تدريب التلميذ على استخدام وسا   المواصالت المختلاة ومهارات التنق  في األماكا  (7)

  التجارية والمرافق العامة.
  تعريف التلميذ بمعينات التنق  املكترونية وريرها وأساليب استخدامها. (6)
 تي ووسا   توخياه. تدريب التلميذ على اسستك اف الذا (8)
 الم اركة في الدراساتش واألبحاثش والدوراتش والندواتش والمؤتمرات في مجال اصتصاصه.  (9)
  القيام بأي مهام أصر  تسند إليه في مجال عمله. (41)

 
الفني و اإلداري و الملالي بالجهلات تات  اجرتباطالباب السابع : 

 :العالقة
 

هللد والبللرامج باألمانللة العامللة ارتبللاط المعا: المللادة الواحللد و السللبعون 

 للتربية الخاصة:
ما صالل  -ترتب  المعاهد والبرامج باألمانة العامة للتربية الخاصة ارتبافا فنيا ش ايث تقوم        

بتوفير جميع الكوادر الب رية  -التنسيق مع الجهات المعنية بالوزار  و مع إدارات التعليم 
إدارات التعليم ش وعلة ما  -عاد   -لخاصة التي س توفرها المتخصصة والمستلامات التجهياية ا

 صالل ما يلي: 
 استحداث البرامج الجديد  والعم  على تطويرها.  (4)
 إعداد مياانية فصول النمو والبرامج المستحدوة.  (1)
 إعداد وتطوير الخط  الدراسية والمناهج والمقررات المدرسية.  (1)
 برامج التربية الخاصة. إعداد وتطوير اللوا   الداصلية لمعاهد و (1)



 واع صط  وبرامج المتابعة وامشراف على معاهد وبرامج التربية الخاصة.  (5)
 إعداد األسا والمواب  وواع الخط  لتقويم معاهد وبرامج التربية الخاصة والعامليا بها.  (7)
 توفير الكوادر الب رية المتخصصة والعم  على استقطاب الكااءات الوفنية المتميا .  (6)
المواب  والمعايير المنظمة لعملية تكليف الم رفيا التربوييا وامدارييا بأقسام  إعداد (8)

التربية الخاصة بإدارات التعليم وفي معاهد وبرامج التربية الخاصةش واعتمادها ما صااب 
 الصالاية. 

إعداد المواب  والمعايير المنظمة لعملية نق  الكوادر الب رية ما التعليم العام إلى  (9)
 ة الخاصة أو العكا بالتنسيق مع امدار  العامة ل ؤوذ المعلميا. التربي

العم  على النهوض بالمستو  العلمي والمهني للعامليا في معاهد وبرامج التربية  (41)
 الخاصة ما صالل الدورات التدريبيةش والندواتش والمؤتمراتش وتوفير البعثات ش وريرها. 

ون رات وأقراي وشبكات ااسوبية مفالع توفير األوعية العلمية ما كتب ومطبوعات  (44)
 العامليا في الميداذ على ك  ما يستجد في مجال التربية الخاصة. 

 توفير األدوات واألجها  الالزمة والمعينات المرتبطة بطبيعة ك  عوق.  (41)
 توفير الوسا   التعليمية التي يحتاجها التالميذ عوو اساتياجات التربوية الخاصة.  (41)
 ت خي  والقياف. توفير أدوات ال (41)
 إعداد اركة النق  الخارجي لمنسوبي معاهد وبرامج التربية الخاصة. (45)

 
 المادة الثانية و السبعون : ارتباط المعاهد والبرامج بإدارات التعلي 

ترتب  المعاهد والبرامج بإدارات التعليم إداريال وماليال بحيث تقوم تلة امدارات بتوفير جميع 
ا لمدارف التعليم العام ش وتنايذ جميع األنظمة واللوا   التي تمما المتطلبات التي توفره

اسا سير العم  وتلبي ااتياجات التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة بالتنسيق مع 
 األمانة العامة للتربية الخاصة. وعلة ما صالل: 

نها ما تعاميم إبالم المعاهد والبرامج بجميع ما يرد إلى إدارات التعليم وما يصدر ع (4)
 ون رات. 

 تاويد المعاهد والبرامج باألواث المكتبي والمدرسي المال م.  (1)
تاويد المعاهد والبرامج بجميع المستلامات التجهياية كاألدوات الريااية والانية والوسا    (1)

 مدارف التعليم العام.  -عاد   -التعليمية التي تاود بها 
 د وبرامج التربية الخاصة. توفير وسا   النق  لجميع تالميذ معاه (1)
المتابعة وامشراف على معاهد وبرامج التربية الخاصة إداريا وماليا ما صالل األقسام  (5)

 المختصة. 
دعم أقسام التربية الخاصة بإدارات التعليم لتمكينها ما تنايذ صط  وبرامج المتابعة  (7)

 ية الخاصة. وامشراف والتقويم المعتمد  ما قب  األمانة لمعاهد وبرامج الترب
تكليف الم رفيا التربوييا والم رفيا على برامج التربية الخاصة في المدارف العادية  (6)

ومديري ووكالء المعاهد وفق المواب  والمعايير المعد  ما قب  األمانة العامة للتربية 
 الخاصة. 

لمعايير تسديد ااتياج معاهد وبرامج التربية الخاصة ما الكوادر الب رية وفقا للمواب  وا (8)
 المعد  ما قب  األمانة العامة للتربية الخاصة . 

إصدار اركة تجديد وإنهاء العقود بمعاهد وبرامج التربية الخاصة وفق اساتياج والمواب   (9)
 المنظمة لذلة. 

 إصدار اركة النق  الداصلي بمعاهد وبرامج التربية الخاصة .  (41)
 التربية الخاصة. الرفع لامانة بالمياانية المقتراة لبرامج وفصول  (44)
الرفع لامانة باساتياج المبد ي لمعاهد وبرامج التربية الخاصة ما الكوادر الب رية  (41)

 المتخصصة والمستلامات التجهياية الخاصة. 
 صرف جميع المستحقات المالية لمنسوبي وتالميذ معاهد وبرامج التربية الخاصة.  (41)
التربية الخاصة وفقا للمواب  من  عالو  التربية الخاصة لمنسوبي معاهد وبرامج  (41)

 والمعايير المنظمة لذلة. 
تنايذ الدورات التدريبية والتن يطية لمنسوبي معاهد وبرامج التربية الخاصة وفق الخط   (45)

 المعتمد . 
إشراد منسوبي معاهد وبرامج التربية الخاصة في الدورات والبرامج التدريبية التي  (47)

 يستايد منها منسوبو التعليم العام.

 
 المادة الثالثة والسبعون: عالقة برامج التربية الخاصة بالمدارس العادية



يعتبر البرنامج سواء كاذ فصالل صاصلا أو ررفة مصادر أو معلما متجوس أو مست ارال جاءال س  (4)
 يتجاأ ما الكياذ المدرسي. 

 تعتبر إدار  المدرسة مسؤولة مسؤولية تامة عا إدار  البرنامج ومتابعته.  (1)
 االة وجود م رف للبرنامج فإنه يرتب  إداريال بإدار  المدرسة.  ج. في (1)
د. تقوم المدرسة بتوفير جميع المستلامات التعليمية والتجهياية لتالميذ البرنامج أسو   (1)

 بتلة التي توفرها للتالميذ العادييا. 
صاية هو. تمكيا التالميذ الملتحقيا بالبرنامج ما الم اركة في األن طة الصاية ورير ال (5)

 داص  المدرسة وصارجها. 
و. تمكيا التالميذ الملتحقيا بالبرنامج ما اسستااد  ما جميع المرافق الموجود  في  (7)

 المدرسة. 
 ز. تمكيا البرنامج ما اسستااد  ما جميع التجهياات المكانية والب رية بالمدرسة.  (6)
  التربية الخاصة.د. تنطبق هذه المواب  على برامج التربية الخاصة الملحقة بمعاهد  (8)

 
 المادة الرابعة والسبعون: عالقة البرامج بمعاهد التربية الخاصة

تعتبر عالقة برامج التربية الخاصة في المدارف العادية بالمعاهد عالقة تعاونية تكاملية تتمث  
 فيما يلي: 

 تستايد البرامج ما الخبرات والمعلومات واألجها  واألدوات المتوفر  في المعاهد.  (4)
 تستايد البرامج ما الدورات التدريبيةش وورش العم ش والن افات التي تقام في المعاهد.  (1)
ج. تستايد المعاهد ما صبرات البرامج في مجال تربية وتعليم األفاال عوي اساتياجات  (1)

 التربوية الخاصة في المدارف العادية. 

 

 المادة الخامسة والسبعون: عالقة المعاهد والبرامج بالمجتمع
يعد المجتمع البي ة الكبر  التي تمم األشخاي عوي اساتياجات الخاصة ش كما تحوي 
معاهدهم وبرامجهم التي يتعلموذ ويتربوذ ما صاللها ش وتعتبر المعاهد والبرامج مصدر إشعاع 
في مجال توعية المجتمع ش فتوفيد العالقة التعاونية بيا المعاهد والبرامج ما نااية والمجتمع 

 ة أصر  أمر هام ألداء رسالتها ويتأتى علة ما صالل ما يلي: ما نااي
 أوس: واجبات المجتمع نحو المعاهد والبرامج: 

 أفراد المجتمع:  -أ
يتوقع ما أفراد المجتمع ااترام وتقدير المعاهد والبرامج التي تسعى إلى تربية وتعليم أبناء  -4

 المجتمع ما عوي اساتياجات التربوية الخاصة. 
يتوقع ما أبناء المجتمع أذ يعوا األدوار والمهام التي تقوم بها المعاهد والبرامج وأذ يعملوا  -1

 على ن ر الوعي بينهم ايثما كاذ علة ممكنلا. 
 المؤسسات المجتمعية:  -ب

ويقصد بها المن آت امعالمية والتعليمية والاراعية والصناعية والتجارية والترفيهية وما شابهها ش 
 أوجه تعاونها في مجاست:  وتتمث 

اسستجابة ساتياجات المعاهد والبرامج لما فيه مصلحة التالميذ كاسفالع والتدريب  -4
 والم اركة في األن طة. 

 الدعم المعنوي والمادي للبرامج والمعاهد بما يايد ما فاعليتها.  -1
 مة أبناء المجتمع. ااترام المعاهد والبرامج وتقدير األدوار التي تقوم بها في صد -1
إيماد ما تتوقعه تلة المؤسسات ما المعاهد والبرامج مث  إعداد الكوادر الب رية التي  -1

 يمكا أذ تخدم في القطاع الخاي ورير علة. 
 وانيا: واجبات المعاهد والبرامج نحو المجتمع: 

البرامج بعملها أو تلبية فلبات أفراد المجتمع أو مؤسساته ما لم يخ  علة بقيام المعاهد و -4
مسؤولياتها نحو التالميذ أو أسرهم أو أولياء أمورهم شريطة أذ يكوذ ما اصتصاصها وفي 

 وسعها. 
ن ر الوعي والمعرفة بيا أفراد المجتمع ومؤسساته بأدوار ومهام المعاهد والبرامج وفبيعة  -1

 الخدمات التي تقدمها للتالميذ. 
 ؤسساته عا عوي اساتياجات الخاصة. ن ر الوعي بيا أفراد المجتمع وم -1
 إيماد المتوقع ما المجتمع ومؤسساته لمساند  المعاهد والبرامج في أداء عملها.  -1
مساند  المؤسسات والمراكا والبرامج األهلية والخيرية التي تعنى بذوي اساتياجات  -5

 الخاصة.

 



 المادة السادسة والسبعون: عالقة المعاهد والبرامج باألسرة
تعتبر األسر  شريكال هامال وأساسيال في تربية وتعليم أبنا ها الذيا يحتاجوذ إلى صدمات التربية 
الخاصة وعليه فالعالقة بيا المعاهد والبرامج ما نااية واألسر  ما نااية أصر  ارورية ويمكا 

 توفيدها ش وإبراز فعاليتها بالتأكيد على ما يلي:
 نحو األسر :  أوسل: واجبات المعاهد والبرامج

تمكيا ولي األمر ما زيار  المعهد أو البرنامج واسفالع على ك  ما يتعلق ببرنامج ابنه  (4)
 ومالاظته في مكانه التربوي بالتنسيق مع امدار . 

أصذ إعذ ولي األمر لغرض الت خي  وإعداد البرنامج وإقرار أي تعديالت تطرأ عليه أوناء أو  (1)
 غا ه. بعد التنايذ وكذلة في االة إل

دعو  األسر  وصاصة ولي األمر لالشتراد في الت خي  وإعداد البرامج ومالاظة سير  (1)
 العم  في برنامج التلميذ والتقييم النها ي له. 

 الحااخ على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالتلميذ أو أسرته.  (1)
ومات صحيحة شرد االة التلميذ لاسر  أو ولي األمر بلغة ماهومة والتأكد ما أذ المعل (5)

 ووااحة ووافية. 
إعاد  ت خي  التلميذ إعا رأت األسر  أنه لم يواع في البرنامج المناسب بناء على  (7)

 ت خيصه السابق في االة فلبها لذلة. 
مساند  األسر  للتعام  الااع  مع التلميذ وعلة بتقديم برامج تدريب موجهة لاسر   (6)

 وبتوزيع ن رات إرشادية مبسطة. 
 رد ما أفراد األسر  أوناء الحديث معهم أو عنهم.ااترام ك  ف (8)

 وانيال: واجبات األسر  نحو المعهد أو البرنامج: 
اسستجابة لدعو  المعهد أو البرنامج لالشتراد في الت خي  وإعداد وتنايذ وتقويم  (4)

الخط  الاردية في االة التدص  الاردي أو متابعة سير دراسة التلميذ في الحاست 
 األصر . 

عاوذ مع المعهد أو البرنامج بإعطاء امعذ مجراء الت خي  وإعداد البرامج وإاالة الت (1)
التلميذ إلى جهة متخصصة أصر  إعا لام األمر ويكوذ له اق الرف  في ااست يمكا أذ 

 تستوجب علة. 
تنايذ ما يطلب المعهد أو البرنامج تنايذه في البيا كمساعد  التلميذ في أداء واجبات  (1)

 محافظة على سلود معيا. معينة وال
 ااترام ك  ما له عالقة بالمعهد أو البرنامج أوناء الحديث عنهم أو معهم.  (1)
افالع المعهد والبرنامج على أي تغير يطرأ على األسر  أو التلميذ يمكا اسستااد  منه  (5)

 لصال  التلميذ.

 
 المادة السابعة والسبعون: عالقة المعاهد و البرامج بالتالميذ

هي البي ة التربوية الر يسة لجميع ف ات التالميذ ما عادييا ورير عادييا ش وعليها  المدرسة
 توفير الرعاية المتكاملة التي ما شأنها تنمية الارد ما جميع النوااي التالية:

 أوسل: الرعاية: 
الرعاية التربوية ش وت م  تهي ة جميع البرامج والخط  المقدمة في التعليم العام بتطويع  (4)

مها أو جميعها لتتاق مع قدرات ومتطلبات عوي اساتياجات التربوية الخاصة. وي م  بع
هذا التطويع إاافة برامج صاصة أو استخدام وسا   صاصة أو تعدي  فرا ق تعليم أو 

 تقديم برامج إاافية أو صدمات مساند  مناسبة. 
هؤسء التالميذ  الرعاية الناسية ش وت م  توفير المناخ الناسي المناسب لكي يتمكا (1)

 ما النمو ب ك  متكام  وي م  علة: 
 أ. التأكد ما أذ عملية الت خي  تما ما قب  فريق متخص . 

 ب. تاعي  دور فتر  المالاظة. 
 ج. واع وتنايذ برامج تعدي  السلود وفقا للحالة والا ة. 

 الرعاية الصحية ش وت م :  (1)
 أ. التأكد ما استيااء التطعيمات الالزمة. 

 لك ف الصحي ب ك  دوري اسب الحالة والا ة. ب. ا
ج. العم  على توفير األجها  التعويمية المساعد  الالزمة والتأكد ما اسستخدام 

 األمث  لها. 
الرعاية اسجتماعية ش وت م  تهي ة الظروف المناسبة التي تؤدي إلى تااع  التلميذ مع  (1)

 مجتمعه الخاي والعام ش ويتحقق علة باآلتي: 



 عم  على تهي ة أفراد المجتمع لتقب  التلميذ المعوق ب ك  فبيعي. أ. ال
 ب. ااترام رأي التلميذ وإبداعه بيا أفراد المجتمع المدرسي. 

 ج. دعم التواص  الحسي والمعنوي. 
الرعاية الترويحية ش وتتمما إشراد التلميذ عي اساتياجات التربوية الخاصة في برامج  (5)

ة ما صالل مااولة هوايات وألعاب تساعد على تنمية قدرات المدرسة الترويحية العادي
التلميذ وم اركة زمال ه وتحقيق ااتياجاته وإدصال السرور إلى ناسه ش مع تعدي  ما 

 يلام ما أساليب تحتاجها البرامج الترويحية لتتاق مع قدراته الخاصة.
 وانيال: البرامج التوعوية والمناش : 

مج التوعوية لاسر  والمجتمع عا عوي اساتياجات التربوية على المدرسة أذ تنظم البرا (4)
الخاصة والخدمات المقدمة لهم ش وأهمية تعاوذ األسر  والمجتمع مع المدرسة ش وااترام 
ااتياجات هؤسء التالميذ ش مع إيماد أهمية التدص  المبكر وامسهام في تسهي  اندماج 

مدرسة والمجتمع ش وما وم أهمية م اركة جميع عوي اساتياجات التربوية الخاصة في ال
 هؤسء التالميذ في صدمة مجتمعهم ساقا. 

على المدرسة ت جيع جميع التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة للم اركة في  (1)
 كافة األن طة الصاية ورير الصاية داص  المدرسة وصارجها. 

وات وأجها  ومستلامات لتنايذ اسستعانة بالمختصيا والعم  على توفير ما يلام ما أد (1)
 البرامج التوعوية والمناش .

 والثال: المواب  السلوكية: 
إذ ما واجبات المدرسة أذ تعم  على بناء السلود الااا  وررف الخصال الحميد  
والعادات الحسنة لد  جميع تالميذها باألساليب التربوية المال مة والممكنة. وفي سبي  علة 

 يلي: تقوم المدرسة بما 
ت جيع التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة المتميايا سلوكيال أو تعليميال بالوسا    (4)

المناسبة ش مث  توزيع الهدايا والجوا ا ش شهادات التقديرش كتابة األسماء في لواة ال رف 
 ش تمثي  التلميذ لمدرسته في الراالت والن افات والايارات الخارجية ش ااالت التكريم ش

 أو ما تراه المدرسة مناسبا ما أساليب أصر . 
معالجة ما يحص  ما التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة ما مخالاات باألساليب  (1)

التربوية المناسبة ألعمارهم وصصا صهم الاردية مث  التوجيه وامرشاد ش امنذار ال اوي 
ش الحسم ما المكافأ  إذ وجدت ش  أو التحريري ش التعهد ما التلميذ مع مصادقة ولي األمر

 الاص  المؤقا وما شابه علة ش وتجنب ما يؤعي البدذ أو يما الكرامة وعا  الناا. 
إشراد معلم التربية الخاصة وامصصا ي الناسي وولي األمر في لجنة رعاية السلود  (1)

 فيما يتعلق بالتالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة .

 

 : التشخيص اس والباب الثامن : القي
 

 مفهوم عملية القياس والتشخيص:الثامنة و السبعون  المادة
عملية القياف والت خي  هي مجموعة امجراءات التي يتم ما صاللها جمع المعلومات بأدوات 
رسمية ورير رسمية عا ك  فا  ما عوي اساتياجات التربوية الخاصة ش وتحليلها وتاسيرها 

 ة لديه.للتعرف على فبيعة الم كل

 
 أهداف عملية القياس والتشخيص:المادة التاسعة والسبعون

 تحديد أهلية الطا  لخدمات التربية الخاصة.  (4)
 تحديد نوع ودرجة العوق أو الموهبة.  (1)
 تحديد المستو  الحالي ألداء الطا  وااتياجاته.  (1)
التربوية تحديد المكاذ التربوي واألسلوب المناسب لتقديم الخدمة للطا  عي اساتياجات  (1)

 الخاصة.
 

 قواعد وأسس عملية القياس و التشخيص المادة الثمانون:
يجب أذ تكوذ المقاييا واألدوات المستخدمة مناسبة ومال مة وأذ تكوذ تعليماتها  (4)

 وااحة للطا . 
يجب استخدام أساليب وأدوات متنوعة )رسمية مواوعية( ورير رسمية )تقديرية( عند  (1)

 قياف و ت خي  ك  االة. 



مقننة تتصف  -في االة استخدامها  -ب أذ تكوذ اسصتبارات والمقاييا الرسمية يج (1)
 بالصدق والثبات ومال مة لبي ة الطا . 

 عدم اسكتااء بنتا ج مقياف وااد عند تحديد أهلية التلميذ لخدمات التربية الخاصة.  (1)
 يجب أذ تتم عملية القياف والت خي  ما قب  فريق متعدد التخصصات.  (5)
 يتم تطبيق وتاسير أساليب وأدوات القياف ما قب  متخصصيا مؤهليا.  يجب أذ (7)
 -معلم الاص   -يجب أذ يتم جمع المعلومات الت خيصية ما مصادر متنوعة )األسر   (6)

 التلميذ ... الخ(. 
على إجراءات القياف  -بعد إشعاره رسميال  -يجب الحصول على موافقة ولي األمر صطيال  (8)

دم وصول إجابة ولي األمر صالل أسبوعيا ما تاريخ استالم والت خي  ش وفي االة ع
 امشعار فيعتبر علة إعنال بالموافقة. 

 يجب المحافظة على سرية معلومات القياف والت خي .  (9)
لمد  فص  دراسي كام  وعلة  -عند الحاجة  -يجب أذ يواع التلميذ تحا المالاظة  (41)

التلميذ في المكاذ التربوي  بغرض التحقق ما صحة نتا ج القياف والت خي  لواع
 المناسب.

 

 فريم القياس والتشخيص: المادة الواحدة والثمانون:
يجب ت كي  فريق الت خي  وفقال للحاجة التي ت ير إليها نتا ج المس  األولي أو  (4)

 فبيعة الم كلة لد  الطا . 
 يتكوذ فريق القياف والت خي  ما:  (1)

 أ. معلم التربية الخاصة المعني. 
 تدريبات سلوكية )إصصا ي ناسي(.  ب. معلم

 ج. ولي أمر الطا . 
 د. ما تستدعي االة الطا  م اركته. 

 تتمث  مهام هذا الاريق فيما يلي:  (1)
 أ. اصتيار الوسا   واألدوات المستخدمة في الت خي  والقياف ومد  مالءمتها. 

 ب. القيام بعملية القياف والت خي . 
 ج. تاسير النتا ج. 

 قارير. د. كتابة الت
 هو. تصنيف التالميذ. 
 و. إعطاء التوصيات. 

يقوم فريق القياف والت خي  بتقديم تقرير نها ي مبني على التقارير التاصيلية  (1)
المقدمة ما أعماء فريق القياف والت خي  عا واع الطا  ش على أذ تواع جميع 

 التقارير في ملاه.

 
 والتشخيص:المادة الثانية والثمانون: خطوات عملية القياس 

 إشعار ولي األمر بالحاجة إلى جمع معلومات أولية عا فاله.  (4)
 جمع معلومات أولية عا االة الطا  الذي قد يحتاج إلى صدمات التربية الخاصة.  (1)
يجب أذ ي تم  التقرير النها ي لاريق القياف والت خي  على توصيات ومقتراات  (1)

 عملية تاي بجميع ااتياجات الطا . 
 لقياف والت خي  عند الحاجة وفقال لطبيعة الحالة. إاالة الطا  ل (1)
 ت كي  فريق القياف والت خي .  (5)
 القيام بإجراء عملية القياف والت خي .  (7)
 .إعداد التقرير النها ي بالقياف والت خي  (6)
 

 التربوية الفردية الباب التاسع : الخطة
  مفهوم الخطة التربوية الفردية: المادة الثالثة و الثمانون 

هوم امداري: الماهوم امداري للخطة التربوية الاردية هو أنها وويقة مكتوبة لغرض الما (4)
فريق العم   -التواص  والتنسيق امداري بيا أفراف العملية التعليمية )التلميذ 

 األسر ( واألفراد والجهات المنصوي عليها في برنامج التلميذ.  -المدرسي 
لخطة التربوية الاردية هو أنها وصف مكتوب لجميع الماهوم التربوي: الماهوم التربوي ل (1)

الخدمات التربوية والخدمات المساند  التي تقتميها ااتياجات ك  تلميذ ما عوي 



ومعد ما قب  فريق  -مبني على نتا ج الت خي  والقياف  -اساتياجات التربوية الخاصة 
 العم  في المؤسسة التعليمية.

 
 اف الخطة التربوية الفرديةأهد المادة الرابعة والثمانون:

 تسعى الخطة التربوية الاردية إلى تحقيق األهداف التالية: 
اماذ اق التلميذ في الخدمات التربوية والخدمات المساند  التي تلبي جميع ااتياجات  (4)

 التلميذ الخاصة ما صالل اتباع امجراءات العلمية المنصوي عليها في الخطة. 
 لرعاية المناسبة لطالها. اماذ اق األسر  في تلقي ا (1)
 تحديد نوعية وكمية الخدمة التربوية والمساند  المطلوبة ساتياجات ك  فالب على اد .  (1)
تحديد امجراءات المرورية لتقديم الخدمات التربوية والخدمات المساند  لك  تلميذ على  (1)

 اد . 
واع القرارات تحقيق التواص  بيا الجهات المعنية لخدمة التلميذ واألسر  لمناق ة  (5)

 المناسبة والمتعلقة بااتياجات التلميذ. 
 قياف مد  تقدم التلميذ في البرنامج.  (7)

 
 المادة الخامسة والثمانون: مرتكزات الخطة التربوية الفردية:

 اسعتبارات األساسية: -4
 يجب إعداد صطة تربوية فردية لك  تلميذ ما عوي اساتياجات التربوية الخاصة أيا كاذ نوع -أ

 ومكاذ وزماذ الخدمة المطلوبة. 
يجب تسخير جميع اممكانات المادية والب رية والمكانية والوسا   واألساليب الالزمة  -ب

 منجاد الخطة التربوية الاردية. 
يجب أذ يتم إعداد الخطة التربوية الاردية بناء على نتا ج الت خي  والقياف لك  تلميذ  -ج

 على اد . 
مليات الخطة التربوية الاردية على الوصف الدقيق المكتوب للبرنامج يجب أذ تعتمد ع -د

 التعليمي. 
يجب أذ يتم إعداد الخطة التربوية الاردية بناء على ااتياجات التلميذ المحدد  في مستو   -هو

 أدا ه الحالي. 
 يجب أذ تعتمد الخطة التربوية الاردية على عم  الاريق المتعدد التخصصات.  -و
م اركة األسر  في إعداد وتنايذ وتقييم ومتابعة الخطة التربوية الاردية في جميع يجب  -ز

 مراالها. 
يجب أذ يقترذ عم  الخطة التربوية الاردية باتر  زمنية محدد  لبداية ونهاية الخدمات  -د

 المطلوبة. 
 يجب أذ تخمع الخطة التربوية الاردية للتقويم المستمر والنها ي. -ف
 لخطة: محتويات ا -1

 ينقسم محتو  الخطة التربوية الاردية إلى قسميا ر يسيا: 
  .القسم األول المعلومات ال خصية عا التلميذ 
  :القسم الثاني عناصر الخطة التربوية الاردية وهي 

 أ. وصف مستو  األداء الحالي للتلميذ ) نقاف القو  وموافا اساتياج (. 
هداف قصير  المد  على أذ تصام صيارة سلوكية قابلة ب. تحديد األهداف بعيد  المد  واأل

 للقياف. 
 ج. تحديد الخدمات التربوية والخدمات المساند . 

 د. تحديد بداية ونهاية الخدمات المطلوب تقديمها للتلميذ. 
 هو. تحديد البدا   المكانية التربوية المال مة وأساليب تقديم الخدمة للتلميذ مث : 

الاص   -صدمات المعلم المست ار أو المعلم المتجول أو ررفة المصادر )الاص  العادي مع
 مراكا امقامة الدا مة(.  -المدرسة الداصلية  -المدرسة النهارية  -الخاي

و. تحديد المعايير المواوعية لقياف األداء وتحديد إجراءات تقويم الخطة و مواعيدها الدورية ) 
 . سنوية ( -شهرية  -أسبوعية  -يومية 

 ز. تحديد الم اركيا في فعاليات الخطة التربوية الواردية إعودادال وتنايوذال و تقويموال  و متابعة. 
 وسا   ...الخ(. -مواد  -د. تحديد المستلامات التعليمية ورير التعليمية ) أدوات 

 متطلبات إعداد وتنايذ وتقويم الخطة التربوية الاردية:  -1
 إعداد الخطة: 



ي  فريق الخطة التربوية الاردية بر اسة مدير المؤسسة التربوية أو ما ينيبه أ. يتم ت ك
 وعموية ك  ما : 

  .معلم التربية الخاصة 
  .معلم الاص  العادي 
  .ولي أمر التلميذ أو ما ينيبه 
  .أي اصتصاصي يمكا أذ يستااد منه في إعداد الخطة 

ة لك  تلميذ ما قب  لجنة الخطة التربوية الاردية بناء ب. يتم إعداد وكتابة الخطة التربوية الاردي
 على توصيات فريق الت خي  والقياف. 

 ج. تعد الخطة التربوية الاردية صالل فتر  س تتجاوز أسبوعيا ما نهاية إجراءات الت خي .
 تنايذ الخطة: 

 ما إعدادها. أ. يتم البدء في تنايذ الخطة التربوية الاردية صالل فتر  س تتجاوز أسبوعا 
ب. يتم تنايذ الخطة التربوية الاردية ما قب  ك  ما له عالقة بتقديم الخدمة المنصوي عليها 

 في الخطة. 
 ج. يجب التنسيق بيا األعماء القا ميا بتنايذ الخطة. 

 تقويم الخطة: 
ذ يتم تقويم الخطة التربوية الاردية لتحديد مد  فاعليتها في تحقيق ااتياجات التلمي -أ 

 ك  عام دراسي.  -على األق   -المنصوي عليها في األهداف مر  وااد  
 يتم تقويم مد  تقدم أداء التلميذ نحو تحقيق األهداف قصير  المد  ب ك  مستمر. -ب

 : التربوي و المتابعة الباب العاشر : التقويم
 الماد  السادسة و الثمانوذ : 

وافقة السامية الكريمة لخادم الحرميا ال ريايا تعد س حة تقويم الطالب الصادر  بموجب الم
هو على قرار اللجنة العليا 7/8/4149/م وتاريخ 817ر يا اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 

هو. ومذكرتها التاسيرية هي األساف في 4/7/4149/ق/ع وتاريخ 41لسياسة التعليم رقم 
 -عليه فإذ ما ورد في هذا الباب يعد نقال تقويم التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة ش و

عا نصوصها ش أو متممال لموادها ش أو ماسرا لعباراتها ش أو مترجما ألهدافها ش أو استثناء  -بتصرف 
  ما بع  أاكامها بما يتالءم وصصا   وااتياجات التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة.

 الماد  السابعة والثمانوذ: 
 يوووم: ماهوم التقو

التقويم هو إجراء يتم ما صالله معرفة مستو  أداء التلميذ في مجال المعلومات والمهارات 
 والسلوكات المستهدفة والتي قد تم تدريسه وتدريبه عليها.

 
 المادة الثامنة والثمانون:أهداف التقوي  

فة في تحديد مستو  أداء التلميذ في مجال المعلومات والمهارات والسلوكات المستهد (4)
 المواد الدراسية صالل العام الدراسي أوفي نهاية الخطة التربوية الاردية. 

التعرف على مد  تقدم التلميذ نحو تحقيق األهداف المحدد  اما برنامجه التعليمي  (1)
 الاردي المستمد ما صطته التربوية الاردية. 

ابعة والتقويم التأكد ما مستو  استقرار أداء التلميذ ومستو  تقدمه ما صالل المت (1)
 المستمريا. 

تطوير برنامج التلميذ وتحسيا مستو  الخدمات المقدمة له بناء على المعلومات التي  (1)
 يتم جمعها أوناء عملية التقويم بأنواعه.

 
 قواعد وأسس التقوي   المادة التاسعة والثمانون:

ا مرالة التقويم عملية أساسية وارورية ومستمر  في مجال التربية الخاصة بدءال م (4)
 التهي ة اتى نهاية مراا  التعليم المحدد  لك  ف ة ما ف ات التالميذ. 

تتميا عملية التقويم في مجال التربية الخاصة بخصوصيتها التي تنارد بها في اوء  (1)
 صصا   وااتياجات ك  تلميذ. 

ر رهبة ش أس تكوذ أساليب التقويم ش أو إجراءاته ش أو ممارساته ش أو أدواته ش أو نتا جه مصد (1)
 أو قلق يؤور سلبا على عملية التعلم. 

أذ تكوذ أدوات التقويم صادقة وممثلة لما يتوقع ما التلميذ تعلمه ما المعارف والمهارات  (1)
ش مبينة لمد  تمكا التلميذ ما الماد  الدراسية ش وما يستطيع أداءه ش في اوء ما تعلمه 

لتاكير السليم والتعلم الذاتي ش منها بحيث تقيا قدر  التلميذ على ا  الم كالت وا
 والتعليم المستمر وريرها ما القدرات الذهنية إاافة إلى معرفة الحقا ق وتذكرها. 



أذ توفر أدوات التقويم معلومات عا العمليات التي يحدث بها التعلم مث : مد  استااد   (5)
الصحيحة التلميذ ما استخدام بع  صط  التعلم لح  الم كالت والتوص  إلى امجابات 

ش والمراقبة الذاتية لمستو  التقدم وتعديله ش إاافة إلى معلومات ما شأنها مساعد  
المعلميا ووااعي المناهج على تحسيا تعلم التلميذ ورفع كااية أساليب التدرياش 
وصاصة ما يتعلق بتواي  المهارات وتحديدها والمعارف التي يجب أذ تركا عليها عملية 

 التدريا. 
نتا ج أدوات التقويم ش اما تقويم شام  لظروف التعلم ش وبي ته ش وتقدم هذه  النظر في (7)

األدوات معلومات مستمر  عا مستو  تقدم التلميذ يستااد منها في تطوير أساليب 
التدريا والمناهج ش وااا التلميذ على بذل المايد ما الجهد ش لإلفاد  ما الخبرات 

 التعليمية. 
تقويم ش وأدواته ش وخروف تطبيقه ش والقرارات المترتبة على نتا جه أذ تتوافر في أساليب ال (6)

 فري متكاف ة لجميع التالميذ. 
عدم استخدام نتيجة التلميذ على نحو يؤور في قرارات أصر  ليا لها عالقة بالغرض  (8)

 األصلي ألدا  التقويم أو محتواها. 
ش والقا ميا مباشر  على أذ تعد نتيجة التلميذ في التقويم مسألة تخصه ش وولي أمره  (9)

تعليمه ش وس يجوز استخدامها بطريقة تؤدي إلى معاملة التلميذ معاملة تسيء إلى 
 تااعله مع ناسه ش أو مع اآلصريا. 

أذ تبتعد المدرسة والمعلموذ عا إفالق المسميات أو األوصاف التي تنبئ سلبا عا  (41)
 . تحصي  التلميذ في دراسته عند مخافبته أو امشار  إليه

أذ تبنى أدوات التقويم وفق األسا العلمية المتبعة وفي اوء معايير تحددها الجهات  (44)
التعليمية بالتنسيق فيما بينها للمستويات المقبولة ش مما هو متوقع تعلمه ش واكتسابه 
ما أهداف التعلم ونواتجه ش وتطور الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها األدلة 

 لبناء أدوات التقويم والتأكد ما صدقها ووباتها. وامرشادات الالزمة 
أذ تتولى الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها واع التنظيم امداري المناسب  (41)

لالصتبارات وتنقيحها ش وتطبيقها ش وتصحيحها ش ورصد نتا جها وتحليلها ش وااظ أس لتهاش 
وإجراء دراسات الصدق والثبات  واسترجاعها ش وإعاد  استخدامها ش والتبليغ عا نتا جها ش

الالزمة عليها وتطويرها بما يتالءم واستخداماتها ش والمقومات الالزمة لتحسيا مستواها 
بما يمما تكافؤ الاري بيا التالميذ وإيجاد األدوات المواد  التي يمكا على او ها 

 مقارنة النتا ج. 
ستمر  لتطويرها وتعديلها ما أذ تخمع عمليات التقويم وإجراءاته وأساليبه لمراجعة م (41)

 قب  الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها. 
أذ تتولى الجهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها تطوير أدوات التقويم وأساليبه للتالميذ  (41)

 عوي اساتياجات التربوية الخاصة. 
 ي م  هذا التنظيم جميع مراا  التعليم في معاهد وبرامج التربية الخاصة.  (45)
يطبق هذا التنظيم على مواد الخطة الدراسية جميعها باستثناء المواد التي تر  الجهات  (47)

 التعليمية بالتنسيق فيما بينها ش ارور  إيجاد تنظيم صاي لتقويمها. 
ينقسم العام الدراسي إلى فصليا ش يوزع بينهما مقرر الماد  الدراسية ويراعى في علة  (46)

 ما يأتي: 
 ض في مقرر الماد  ما ايث المحتو  والوقا في ك  فص . الموازنة بيا ما يعر -أ
توزيع مقرر الماد  في الصاوف المبكر  ما المرالة اسبتدا ية وفقا لما تتطلبه  -ب

 المهارات األساسية ما وقا لتعلمها. 
بقرار ما الجهة التعليمية المعنية بالتربية الخاصة أذ تكوذ  -استثناءل  -يجوز  -ج

بع  المواد الدراسية صالل فص  وااد ش أو تجا ته على أكثر  دراسة كام  منهج
 ما فصليا دراسييا.

 
 أدوات وأسالي  التقوي  العامة المادة التسعون: 

تستخدم اسصتبارات الكتابية وال اهية والعملية لقياف أداء التلميذ في مجال المعلومات  (4)
 المستهدفة. 

وقوا م ال طب وتقدير السلود لقياف تستخدم أساليب المالاظة بأنواعها المختلاة  (1)
 أداء التلميذ في مجال المهارات والسلوكات المطلوبة وفق ااتياجاته. 

توخيف اسصتبارات بأنواعها المختلاة للتأكد ما مستو  أداء التلميذ وتقدمه أو استقراره  (1)
 وفق أسلوب المتابعة والتقويم المطلوبيا. 



م للتالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة تتميا إذ تطبيق أدوات وأساليب عملية التقوي (1)
 بخصوصيتها وفقا لطبيعة ااتياجات ك  ف ة. 

يعطى التلميذ عو اساتياجات التربوية الخاصة الاما الكافي الذي يتناسب وقدراته  (5)
 وإمكاناته الكتابية أو القرا ية أوناء عملية التقويم التربوية. 

أماكا مناسبة للتالميذ عوي اساتياجات التربوية يمكا أذ تجر  عملية التقويم في  (7)
 الخاصة وأذ يؤدوا اسصتبارات ب ك  فردي أو جماعي ش وفقال ساتياجاتهم وصصا صهم. 

في االة المرور  فإنه يمكا عدم اسلتاام بمواعيد وفترات اسصتبارات المحدد  في تقويم  (6)
التنسيق في علة مع إدار   التالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة على أذ يتم

 المدرسة. 
يمكا أذ تتم عملية التقويم للتالميذ عوي اساتياجات التربوية الخاصة وفقال ألسلوب  (8)

 التقويم المستمر ك  اسب قدراته وإمكاناته. 
في االة تعذر استخدام األدوات واألساليب المحدد  في هذا التنظيم فإنه يمكا للمعلم  (9)

ة التي يراها مناسبة لخصا صهم وااتياجاتهم وتوزيع درجات تقويم تالميذه بالطريق
 التقويم بما يتالءم مع علة على أذ يتم علة بالتنسيق مع إدار  المدرسة. 

في االة تعدد وتنوع ااتياجات التلميذ فإنه ينبغي مراعا  أساليب التقويم المناسبة  (41)
ذ موهوبال وكاياال أو موهوبا وعلة وفقال لمواد التقويم الخاصة بك  ف ة كأذ يكوذ التلمي

ويعاني ما صعوبات في التعلم أو يكوذ أصم ومتخلاال عقليال ويعاني ما ااطرابات في 
 التواص .

 
 أدوات وأسالي  التقوي  الخاصة المادة الواحدة والتسعون:

 العوق البصري  -أوجا 
الميذ عوي يجب أذ تناسب أساليب وأدوات التقويم الخصا   الحسية المتوفر  لد  الت (4)

 العوق البصري والتي تعتمد في المقام األول على اللما ش السمع ش والبقايا البصرية. 
يجب أذ تتم اسصتبارات التقويمية للتالميذ عوي العوق البصري بوااد أو أكثر ما األساليب  (1)

اآلتية: الكتابة والقراء  بأسلوب براي  ش أو باألسلوب ال اهي ش أو عا فريق تسجي  
ة اسصتبار وامجابة عنها بالوسا   المناسبة كأشرفة التسجي  والحاسب اآللي أو أس ل

عا فريق اسستعانة بقارئ كاتب مبصر وكذلة اسستااد  ما المعينات البصرية لمعاف 
البصر مث : العدسات المكبر  والطباعة المكبر  ... الخ ش وعلة في اوء الخصا   

 ي برنامجه. واساتياجات المحدد  لك  تلميذ ف
ت ك  لجنة بر اسة مدير المدرسة أو ما ينوب عنه وعموية المخت  بالترجمة ما وإلى  (1)

ص  براي  ومعلم الماد  ك  فيما يخصه  في ك  مدرسة يوجد بها برنامج دمج للمعوقيا 
 بصريا. 

يكوذ ت كي  هذه اللجنة قب  أسبوعيا ما موعد اسصتبارات على األق  لتتمكا ما  (1)
 اآلتي: 
تجهيا األس لة بالطريقة المناسبة للمعوقيا بصريا )براي  للمكاوفيا ش وص  مكبر  أ.

 لمعاف البصر(. 
ب. نق  إجابات التالميذ المكاوفيا ما ص  براي  إلى الخ  العادي ليتمكا معلم الماد  

 ما تصحيحها. 
  أو تستخدم ناا األس لة التي تعد سصتبارات بقية التالميذ ش وفي االة وجود صرا  (5)

رسومات أو جداول في تلة األس لة فعلى معلم الماد  الت اور مع المعلم المخت  
بالترجمة لمعرفة إمكانية إصراج علة بخ  براي  أو تعذره ش فإعا تعذر علة فعلى معلم 

 الماد  واع بدي  مناسب. 
جابات يوفر لهذه اللجنة ما يمكنها ما أداء عملها مع المحافظة على سرية اسصتبارات وإ (7)

 التالميذ. 
تراعى عند تقويم التالميذ المحوليا اديثا ما التعليم العام المرونة ما ايث الموازنة  (6)

بيا اداوتهم في تعلم بع  المهارات مث  القراء  والكتابة بخ  براي  ومتطلبات بع  
المواد الدراسية كاممالء والمطالعة بحيث يتم تقويم ك  تلميذ اسب مستو  اكتسابه 

 ار .المه

 

 العوق السمعي:  -ثانياا 
يجب أذ تناسب أساليب وأدوات التقويم الخصا   الحسية المتوفر  لد  التالميذ عوي  (4)

 العوق السمعي والتي تعتمد في المقام األول على ااسة البصرش والبقايا السموعية. 



راء  يجب أذ تتم اسصتبارات التقويمية للتالميذ بطرا ق التواص  المختلاة موووث : ق (1)
اللاظ المنغم ش لغة امشار  ش أبجدية  -الكالم المرما  -ال ااه: )قراء  الكالم( لغة التلمي  

األصابع امشارية أو بطريقة التواص  الكلي باماافة إلى األساليب الكتابية العادية 
 واألساليب التقنية الحديثة كالحاسب اآللي ش ك  اسب قدراته وإمكاناته. 

 
 ف العقلي: التخل -ثالثاا 

يجب أذ تناسب أساليب وأدوات التقويم الخصا   الجسمية والعقلية والناسية للتالميذ  (4)
 عوي التخلف العقلي والتي تعتمد في المقام األول على التكام  الحسي. 

يجب أذ تتم عملية تقويم التالميذ وفقال للتقويم المستمر الذي يمكا ما صالله تطبيق  (1)
يم المختلاة والمتنوعة كاسصتبار الكتابي أو ال اهي ك  اسب العديد ما أساليب التقو

 قدراته البدنية والحركية أو اصتبارات المالاظة.

 

 اضطراب التوحد:  -رابعاا 
يجب أذ تتناسب أساليب وأدوات التقويم مع الخصا   التواصلية واسجتماعية والسلوكية  (4)

 الحسي. للتالميذ التوادييا مع التركيا على أساليب التكام  
تستخدم األساليب التواصلية المختلاة مع التالميذ التوادييا مث : الكتابة والقراء   (1)

ولواة التواص ... الخ أوناء تقويمهم وعلة اسب صصا   وإمكانات وااتياجات ك  تلميذ 
 على اد . 

يمكا تجا ة محتويات اسصتبار إلى فترات قصير  تتناسب مع صصا   وقدرات وااتياجات  (1)
 لميذ على اد .ك  ت

 
 اجضطرابات السلوكية واجنفعالية:  –خامساا 

يجب أذ تتناسب أساليب وأدوات التقويم مع الخصا   السلوكية واسناعالية للتالميذ  (4)
 عوي اساطرابات السلوكية واسناعالية. 

يقوم معلم التربية الخاصة بتوزيع محتو  اسصتبار على فترات زمنية قصير  تتناسب مع  (1)
 اسنتباه والتركيا لد  التلميذ.  مستو 

يسم  للتلميذ بالتوقف والتحرد أوناء أداء اسصتبار وعلة اسب مستواه وقدرته على  (1)
 المكوث في المقعد. 

 يسم  للتلميذ اسصتبار في ركا صاي بعيد عا الم تتات. (1)

 
 العوق الحركي والبدني والصحي:  -سادساا 

ي استخدام األفراف الطبيعية والصناعية للتلميذ الذي لديه عوق اركي بدني الحق ف (4)
 والوسا   واألجها  التعويمية المختلاة أوناء عملية التقويم. 

للتلميذ الذي تستدعي خروفه الصحية أذ يؤدي اسصتبار في المكاذ والاماذ المناسبيا  (1)
 لحالته. 

 لصحية. يمكا تجا ة اسصتبار الوااد على فترات قصير  تبعال لظروف التلميذ البدنية وا (1)

 
 اضطرابات النطم والكالم:  -سابعاا 

أوناء  -يجب مراعا  ااطرابات النطق والكالم التي يعاني منها التلميذ وعدم مقارنته       (4)
 بالتلميذ العادي وعدم محاسبته على األصطاء الناتجة عا تلة اساطرابات.  -التقويم 

 ريرية إعا دعا الحاجة إلى علة. يمكا للمعلم استبدال اسصتبارات ال اهية باصتبارات تح (1)
يمكا للمعلم اسستعانة بمعلم تدريبات النطق والكالم )إصصا ي ااطرابات التواص ( أوناء  (1)

 عملية التقويم.

 

 صعوبات التعل :  -ثامناا 
في جميع ااست التقويم يتولى معلم صعوبات التعلم امشراف على اصتبارات التقويم  (4)

 قوذ فيها صدمات التربية الخاصة. للتالميذ في المواد التي يتل
يجب تقويم التلميذ الذي لديه صعوبات تعلم بالوسيلة التي تناسب قدراته وااتياجاته  (1)

 وعلة وفقا للتالي: 
أ. في االة كوذ قراء  األس لة م كلة لد  التلميذ فإنه يجب أذ تقرأ له مع التأكد ما 

 فهمه للمطلوب قب  امجابة. 



صعبة على التلميذ فيجب أذ يتم تقويمه شاويا أو تكتب له امجابة أو ب. إعا كانا الكتابة 
 تسج  على شري  اسب ما تقتميه مصلحة التلميذ. 

ج. يجب أذ يتناسب توزيع األس لة مع كمية الماد  التي يتعلمها التلميذ في الاص  وما 
 يتعلمه بناءل على الخطة التربوية الاردية. 

تعلم لد  التلميذ على أدا ه في مواد أصر  س يتلقى فيها د. في االة تأوير صعوبات ال
صدمات صاصة كتأوير صعوبات التعلم في القراء  على أدا ه في العلوم أو القرآذ 
الكريم فإنه يتم تقويم التلميذ بالتعاوذ بيا معلم الماد  ومعلم التربية الخاصة وعلة 

 لتلميذ. باصتيار الطريقة التي تناسب قدرات وااتياجات علة ا
هو. في االة وجود م كلة في اسنتباه لد  التلميذ باماافة إلى صعوبات التعلم فإنه 

 يجب تقويم التلميذ ب ك  فردي بعيدال عا أي مصدر ت تيا لالنتباه. 
و. يعطى التلميذ فترات رااة أوناء التقويم تبعال لقدرته على التركيا واسستمرار في أداء 

 المهمة. 
وجود ن اف زا د لد  التلميذ باماافة إلى صعوبات التعلم ش فإنه يجب ز. في االة 

 السماد له بالقيام ما المقعد والم ي وم الجلوف مر  أصر  أوناء التقويم. 
د. في االة كوذ التلميذ يعاني ما صعوبة في الحاظ فإنه يجب تقويمه بتجا ة ماد  

ويتم تقويمه في ك  جاء بعد الحاظ إلى أجااء قصير  تتناسب وقدرته على الحاظ 
مساعدته في ااظه قبي  التقويم باتر  وجيا  وفي االة تعذر علة فإنه يتم إعااؤه 

 ما الحاظ واسكتااء في تقويمه بإدراكه للمااهيم العامة للمواوع. 
ف. في االة كوذ تعدد المواايع في الماد  الوااد  يسبب م كلة للتلميذ فإنه يجب 

قويم التلميذ في ك  مواوع على اد  أو ام أكثر ما مواوع مع تجا ة المواايع وت
 بعمها البع  اسب قدر  التلميذ. 

في االة عدم استااد  التلميذ مما يقدم له في الاص  العادي فإنه يتم تقويمه في  (1)
محتو  الخطة التربوية الاردية ويتم واع األس لة ما قب  معلم التربية الخاصة 

 د . بالتنسيق مع معلم الما
في االة استااد  التلميذ مما يقدم له في الاص  العادي في ماد  معينة فإنه يتم  (1)

تقويمه في محتو  الخطة التربوية الاردية ومحتو  المواايع التي يتعلمها في الاص  
العادي في تلة الماد  ويراعى في علة أذ تواع األس لة بالت اور بيا معلم الماد  

 ومعلم التربية الخاصة. 
في المواد عات الكثافة في المحتو  فإنه يتم التركيا على المااهيم األساسية أوناء  (5)

 التقويم.
 
 

 التفوق والموهبة: -تاسعاا 
 اعتبارات التقويم: 

 يتم تقويم التلميذ الموهوب وفقال لالعتبارات التالية: 
وق تتم عملية التقويم للتلميذ الموهوب تحا إشراف المعلم المخت  في مجال التا (4)

 والموهبة. 
يجب أذ تتناسب عملية تقويم التلميذ الموهوب مع عمره الامني وعدم مقارنته بما هم  (1)

 أكبر سنا. 
 يجب أذ تَستخدم عملية التقويم الوسا   التقديرية والمواوعية.  (1)
 يجب أذ تعطى الوسا   التقديرية وزنا أكبر ما الوسا   المواوعية.  (1)
 لم المختلاة كالمدصالت والمعالجة والمخرجات. يجب أذ ي م  التقويم عمليات التع (5)
يام  في جميع ااست التقويم اسستعانة بأكثر ما مصدر للتقييم مث : المعلميا ش وأولياء  (7)

األمور ش واألقراذ ش والم رفيا التربوييا ش والمختصيا علميا ش والتلميذ ناسه ش أو ريرهم 
 مما عايش العم  الذي قام به الموهوب. 

 
 التقويم: محتو  

 يتم تقويم التلميذ الموهوب وفقا لعناصر المحتو  التالية: 
قدر  التلميذ على استخدام مهارات التاكير العليا )التحلي  ش التركيب ش التطبيق ش التقويم(  (4)

 أوناء عملية امنجاز. 
 قدر  التلميذ على تاسير المعلومة بأسلوبه الخاي واسب ماهومه.  (1)
 ع المعلومة وربطها تلقا يا. قدر  التلميذ على تجمي (1)



 قدر  التلميذ على تمديد المعلومة ما صالل التنبؤ والتعميم على المواقف الم ابهة.  (1)
 قدر  التلميذ على تسخير التقنية الحديثة في إنجاز أعماله.  (5)
 قدر  التلميذ على تحديد الا ات المستايد  ما عمله.  (7)
 سومة. قدر  التلميذ على رب  امنجاز باألهداف المر (6)
 قدر  التلميذ على الصبر وبذل الجهد أوناء عملية امنجاز. (8)
 

 معايير التقويم: 
 يتم تقويم التلميذ الموهوب وفقا للمعايير التالية: 

 األصالة في العم .  (4)
 امبداع في التاكير وامنجاز.  (1)
 السرعة في األداء.  (1)
 كمية العم  المنجا.  (1)
 نوعية العم  المنجا.  (5)
 لمنجا. مد  أهمية العم  ا (7)
 مد  مالءمة امنجاز لاهداف المرسومة. (6)
 

 أساليب التقويم:
 يتم تقويم التلميذ الموهوب اسب األساليب التالية: 

 األساليب التقديرية مث : قوا م ال طب والمالاظة.  (4)
 األساليب المواوعية مث : اسصتبارات التحصيلية المقننة. (1)

 
 : عامة الباب الحادي عشر : أحكام

 انية و التسعون المادة الث
ك  ما لم يرد به ن  في هذه القواعد يرجع فيه إلى القواعد التنظيمية لمدارف 

 التعليم العام.

 المادة الثالثة التسعون: 
 تعد التربية الخاصة مكملة للتعليم العام وليسا بديالل عنه.

 المادة الرابعة والتسعون: 
صة وفق المناهج المقرر  والكتب المدرسية يكوذ التعليم في المراا  الدراسية للتربية الخا

والوادات المعتمد  لك  مرالة ما قب  الجهات المختصة في الوزار  اسب الخط  الدراسية 
والخط  التربوية الاردية المواوعة لذلة ش ويمكا إجراء التعديالت الالزمة تبعال لقدرات وااتياجات 

 ك  تلميذ.

 
 المادة الخامسة والتسعون: 

حداث برامج التربية الخاصة وتحديد أماكنها وفقال ساتياجات التالميذ وفي اوء التعليمات يتم است
 المعد  ما األمانة العامة للتربية الخاصة بهذا الخصوي.

 
 المادة السادسة والتسعون: 

س تايد نسبة تالميذ التربية الخاصة في المدرسة العادية الوااد  على ع ريا بالما ة ما 
 ميذها ش وس يايد عدد الاصول الملحقة على ومانية فصول.مجموع تال

 

 المادة السابعة والتسعون: 
س يق  اليوم الدراسي بمعاهد التربية الخاصة عا سا اص  بواقع صما وأربعيا دقيقة لك  

 اصة.

 
 المادة الثامنة والتسعون: 

نيات وبرامج الحاسب اآللي تقوم المعاهد وبرامج التربية الخاصة بالمدارف العادية بتوخيف التق
 لارراض التعليمية وتنظيم األعمال وتوويق البيانات والمعلومات ونتا ج التقويم.

 
 المادة التاسعة والتسعون: 

 تعد األمانة العامة للتربية الخاصة المرجع األساف في تاسير هذه القواعد التنظيمية.



 المادة المائة: 
ي سا القبول بما س يايد على والث سنوات ش كما يجوز التجاوز ف -في ااست صاصة  -يجوز 

تمديد بقاء التلميذ في البرنامج بالنسبة للا ات التي ادد لها سقف أعلى بما س يايد على أربع 
 سنوات وعلة وفقا لمواب  ومعايير تحددها األمانة العامة للتربية الخاصة. 

 
 المادة الواحدة بعد المائة: 

عدد  التخصصات واللجاذ ما قب  إدار  المعهد أو البرنامج تحا إشراف يتم ت كي  الارق مت
 إدار  التعليم وفقال للمواب  والمعايير المعد  ما األمانة العامة للتربية الخاصة.

 
 المادة الثانية بعد المائة: 

يجري العم  بهذه القواعد التنظيمية اعتبارال ما تاريخ صدورها وتلغي ما يتعارض معها ما  
 أاكام.

 


