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 : تعريف املصطلحات الباب األول

 

 املادة األوىل: 

 على ما يلي: ةالالئحتدل املصطلحات التالية أينما وردت يف هذه 

خبربات ومهارات تعليمية متنوعة من ذوي اإلعاقة املوهوبني واملتفوقني  التالميذاإلثراء: هو أسلوب تربوي يتم من خالله تزويد  .1

 رها املنهج الدراسـي.ومتعمقة تليب احتياجاتهم ورغباتهم ال يوف

األجهزة التعويضية: هي جمموعة األجهزة والوسائل اليت تعمل على تعويض جزء مفقود من اجلسم ، أو مساعدة أعضاء اجلسم . 2

 املتبقية لديه. تراقدالاملصابة على العمل ألقصى حد ممكن ، أو مساعدة الفرد املعوق على التعلم واالستفادة من 

وأسرهم عن طريق مجع املعلومات يف سبيل توفري اخلدمات  التالميذاعي: هو شخص مدرب مهنيا للعمل مع االجتم األخصائي. 3

 االجتماعية املناسبة.

 .التالميذ أساليب التقويم الرمسية: هي أساليب مقننة تستخدم جلمع املعلومات حــول . 4

 املعلومات حول التلميذ باستثناء األساليب املقننة.أساليب التقويم غري الرمسية: هي أساليب تستخدم جلمع . 5

ديسبل فأكثر ، بعد استخدام املعينات السمعية مما حيول دون  70ألصم: هو الفرد الذي يعاني من فقدان مسعي يبدأ بـ ا. 6

 اعتماده على حاسة السمع يف فهم الكالم .

وحتقيقه خالل سنة دراسية أو أكثر من خالل تنفيذ  األهداف بعيدة املدى: هي سلوك متوقع ميكن مالحظته وقياسه. 7

 الربنامج الرتبوي الفردي اخلاص بالتلميذ.

 األهداف قصرية املدى: هي سلوك متوقع من التلميذ ميكن مالحظته وقياسه وحتقيقه خالل فرتة زمنية قصرية.. 8

والعاملني فيها التابعة للجمعية راكز املداري واملالي على االرتباط اإلداري واملالي: يقصد به تنظيم عملية املتابعة واإلشراف اإل. 9

 .املعتمدة من اجلمعية واجلهات املشرفة  وفق الصالحيات واللوائح واألنظمة

سواء ممن والعاملني فيه من قبل املختصني  املركزعلى  الفين واإلدارياالرتباط الفين: يقصد به تنظيم عملية اإلشراف . 10

 ،وغريهم  ومكتب التنمية....،  اجلمعية أو من اجلهات املشرفة كالتعليم ، ووزارة العمل والتنمية االجتماعيةإدارة يقرهم جملس 

 . واالرتقاء بأداء العاملني فيه خدمات املركزوذلك بهدف تطوير 

 :ما يلي من خالل وذلك متعددة سياقات عرب االجتماعي والتفاعل االجتماعي التواصل يف املتسمر هو العجزاضطراب التوحد: . 11

 . والعاطفي االجتماعي التبادل يف العجز - أ

 . االجتماعي التواصل يف املستخدمة اللفظي غري التواصل سلوكيات يف العجز - ب

 . التفاهم وعالقات وصيانة تطوير يف العجز - ت

اضطرابات التواصل: هي اضطرابات ملحوظة يف النطق أو الصوت أو الطالقة الكالمية أو تأخر لغوي أو عدم منو اللغة  .12

 التعبريية أو اللغة االستقبالية األمر الذي جيعل الطفل حباجة إىل برامج عالجية أو تربوية خاصة. وهي نوعان: 

ألصوات الكالمية ، أو يف الطالقة النطقية. وهذا اخللل يالحظ يف اضطرابات الكالم: هي خلل يف الصوت ، أو لفظ ا -أ

 إرسال واستخدام الرموز اللفظية ؛ وتصنف اضطرابات الكالم ضمن ثالث فئات رئيسة هي: 

اللخنة األنفية والبحة كاضطرابات الصوت: هي غياب أو خلل يف إنتاج الصوت بنوعية معينة أو شدة معينـــة أو علو معني ، . 1

 لشديدة. ا
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 اضطرابات النطق: هي خلل يف إنتاج أصوات الكالم ، ويشمل اإلبدال واإلضافة واحلذف والتشويه. . 2

التأتأة والكالم كاضطرابات الطالقة: هي خلل يف التعبري اللفظي يظهر على شكل تغري يف معدل الكالم وإيقاعه ، . 3

 بسرعة فائقة. 

اضطرابات اللغة: هي خلل أو شذوذ يف تطور أو منو فهم واستخدام الرموز املنطوقة واملكتوبة للغة ، واالضطراب ميكن أن -ب

 يشمل أحد أو مجيع جوانب اللغة التالية: 

  .)شكل اللغة )األصوات ، الرتاكيب ، القواعد 

  .)حمتوى اللغة )املعنى 

  للغة يف املواقف املختلفة لتخدم أغراضا خمتلفة(.االستخدام الوظيفي للغة )االستخدام العملي 

االضطرابات السلوكية واالنفعالية: هي اضطرابات سلوكية وانفعالية حتدث لدى التلميذ وتظهر من خالل واحدة أو أكثر  .13

 من اخلصائص التالية بدرجة واضحة و ملدة من الزمن وتؤثر سلبا على العملية التعليمية وهذه اخلصائص هي: 

 أ. عدم القدرة على التعلم ال تعود ألسباب عقلية أو حسية أو صحية. 

 ب. عدم القدرة على بناء عالقات شخصية ُمرضية مع اآلخرين وعدم احملافظة على هذه العالقات إن وجدت. 

 ج. ظهور أمناط سلوكية غري مناسبة يف املواقف العادية. 

 د. مزاج عام من الكآبة واحلزن. 

 .تعليميةإلظهار أعراض جسمية ، آالم ، أو خماوف مرتبطة مبشكالت شخصية وهـ. امليل 

أو الربامج االنتقالية: هي جمموعة متناسقة من األنشطة املصممة لتهيئة التلميذ ذي االحتياجات اخلاصة لالنتقال من مرحلة  .14

 االعتماد على نفسه بعد اهلل سبحانه وتعاىل. إىل أنشطة احلياة العامة ، ليتمكن من جمال تعليميمن بيئة إىل أخرى ، ومن 

الربنامج اإلضايف : هو برنامج خاص يتم إعداده حسب حاجة تلميذ أو أكثر بهدف متكينهم من مسايرة زمالئهم بنفس  .15

 املستوى التعليمي .

ق يف اوالرتبوية ، واملهنية ، ملساعدة املع ة ،االجتماعية ، والنفسيوية ، التأهيل : هو عملية منسقة لتوظيف اخلدمات الطب .16

ق مع متطلبات بيئته الطبيعية ، واالجتماعية ، من التواف متكينهحتقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية ، بهدف 

 عضوًا منتجًا يف اجملتمع ما أمكن .  جعله ،و العتماد على نفسهكذلك تنمية قدراته لو

و تهيئة التلميذ للحياة العامة يف أسرته وجمتمعه بالقدر الذي متكنه قدراته ، وتكون هذه التهيئة التأهيل االجتماعي: ه .17

وفق عمليات ترمي إىل دجمه أو إعادة دجمه يف اجملتمع ، وذلك مبساعدته على التكيف مع املتطلبات املختلفة مثل: متطلبات 

 . أية أعباء أو مشاكل اجتماعية قد تعوق عملية التأهيل يف جمملها ، ومهنته ، مع العمل على ختفيف أسرته ، وجمتمعه احمللي

التأهيل الشخصي: هو تهيئة التلميذ للتكيف مع العوق والتعامل معه بشكل سليم من مجيع اجلوانب النفسية واالجتماعية  .18

 ويشمل ذلك تأهيله الستخدام الوسائل واألساليب التعويضية املالئمة.

العقلي على انه حالة تشري إىل جوانب قصور ملموسة يف األداء الوظيفي احلالي للفرد ، وتتصف  العوقيعرف  العقلي: العوق .19

احلالة بأداء عقلي أقل من املتوسط بشكل واضح يكون متالزمًا مع جوانب قصور يف جمالني أو اكثر من جماالت املهارات 

اة املنزلية ، املهارات االجتماعية ، استخدام املصادر اجملتمعية ، التوجيه التكيفية التالية: التواصل ، العناية الذاتية ، احلي

 .  الذاتي ، الصحة والسالمة ، املهارات األكادميية الوظيفية ، وقت الفراغ ومهارات العمل

 إىل ثالث فئات:  تعليميًاالعقلي  العوقويصنف 
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درجة تقريبًا على اختبار  52-73ة تقريبا على اختبار وكسلر، أو درج 55-75أ. القابلون للتعلم وترتاوح درجة ذكائهم ما بني 

 ستانفورد بينيه ، أو ما يعادل أيا منهما من اختبارات ذكاء مقننة أخرى. 

درجة تقريبًا على   36-51درجة تقريبًا على اختبار وكسلر، أو  40-54ب. القابلون للتدريب وترتاوح درجة ذكائهم ما بني 

 بينيه ، أو ما يعادل أيا منهما من اختبارات ذكاء مقننة أخرى. اختبار ستانفورد 

درجة على اختبار ستانفورد بينيه أو ما  36أو درجة على اختبار وكسلر ،  40من  ج. الفئة االعتمادية وتكون درجة ذكائهم أقل

 يعادل أيا منهما من اختبارات ذكاء مقننة أخرى. 

 تقتصر على فئة القابلني للتعلم وميكن للقابلني للتدريب االستفادة من هذه اخلدماتركز املقدمة يف املمع مالحظة أن اخلدمات 

 .يف حال توفر مقاعد هلم 

سنوات ممن  6و نظام خدمات تربوي عالجي ووقائي يقدم لألطفال الصغار من عمر )صفر( وحتى ه تعريف التدخل املبكر: .20

واملعرضني خلطر اإلعاقة ألسباب متعددة. ويعترب )التدخل املبكر( من أهم أنظمة دعم لديهم احتياجات خاصة منائية وتربوية 

البيئية والصحية  االختبارات األسر ومرتبط ارتباطًا وثيقًا باكتشاف اإلعاقة بعد حدوثها، ويعتمد على الكشف النمائي و

 26دة وما بعدهاوالوراثية وعوامل تتعلق باألم احلامل واجلنني وبقرتة احلمل وفرتة الوال

 تشتت االنتباه: هو عدم القدرة على الرتكيز مدة كافية لتنفيذ املهمة املطلوبة.. 21

مثل الصمم وكف البصر ،  فئات ذوي اإلعاقةتعدد العوق: هو وجود أكثر من عوق لدى التلميذ من األعواق املصنفة ضمن . 22

اخل ، تؤدي إىل مشاكل تربوية شديدة وال ميكن التعامل …والصممالعقلي  عوقالعقلي والصمم ، أو كف البصر وال عوقأو ال

 املعدة خصيصا لنوع واحد من أنواع العوق.اخلاصة معها من خالل الربامج 

تعديل السلوك: هو عملية منظمة تهدف إىل تعزيز وتنمية سلوك مرغوب فيه أو تشكيل سلوك غري موجود أو ختفيض أو  .23

 إيقاف سلوك غري مرغوب فيه.

 التفكري اإلبداعي: هو عملية فكرية معرفية ينتج عنها استجابة جديدة وخمتلفة وغري متوقعة جتاه مشكلة أو مواقف معينة. .24

التلميذ غري العادي: هو التلميذ الذي خيتلف يف قدراته العقلية أو احلسية أو اجلسمية والصحية ، أو التواصلية ، أو  .25

 .خاصة من ضمن خدمات املركزالسلوكية واالنفعالية ، أو األكادميية اختالفا يوجب تقديم خدمات 

مستديم يف قدراته اجلسمية أو احلسية أو العقلية أو  التلميذ املعوق: هو كل تلميذ لديه قصور كلي أو جزئي بشكل .26

 .خاصة وفقًا للعوق لديهالتواصلية أو األكادميية أو النفسية إىل احلد الذي يستوجب تقديم خدمات 

التواصل الكلي: هو أسلوب يضم جمموعة من طرق التواصل مثل: لغة اإلشارة ، وأجبدية األصابع ، والكالم الشفهي . 27

 ملكتوب.والكالم ا

اخلدمات املساندة: هي الربامج اليت تكون طبيعتها األساسية غري تربوية ، ولكنها ضرورية للنمو الرتبوي للتالميذ ذوي  .28

 االحتياجات الرتبوية اخلاصة ، مثل: العالج الطبيعي والوظيفي وتصحيح عيوب النطق والكالم ، وخدمات اإلرشاد النفسي.

 اصة تعرب عن حدة الصوت وتستخدم لقياس السمع.ديسبل: هي وحدة قياس خ. 29

السلوك االنسحابي: هو شعور بعدم الراحة يف االختالط والتفاعل مع اآلخرين يظهر من خالل جتنب التحدث أو املشاركة يف  .30

 النشاطات املختلفة.

الذاتي واملسئولية االجتماعية  السلوك التكيفي: هو مدى فاعلية الفرد وقدرته على حتقيق مستوى مناسب من االكتفاء .31

 ممن هم يف مثل سنه. بدرجة متاثل املستوى املتوقع ثقافيًا
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صعوبات التعلم: هي اضطرابات يف واحدة أو أكثر من العمليات النفسية األساسية اليت تتضمن فهم واستخدام اللغة  .32

املكتوبة أو اللغة املنطوقة واليت تبدو يف اضطرابات االستماع والتفكري والكالم ، والقراءة ، والكتابة )اإلمالء ، والتعبري ، 

د إىل أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غريها من أنواع العوق أو ظروف واخلط( ، والرياضيات واليت ال تعو

 التعلم أو الرعاية األسرية.

قدم( بأقوى العينني بعد  20/80،20/200رتًا )م 6/60 و 6/24ذي ترتاوح حدة إبصاره بني ضعيف البصر: هو الشخص ال .33

 إجراء التصحيحات املمكنة. 

ديسبل بعد استخدام املعينات السمعية ، مما  69و 35يعاني من فقدان مسعي يرتاوح بني  مع: هو الشخص الذيضعيف الس .34

 جيعله يواجه صعوبة يف فهم الكالم باالعتماد على حاسة السمع فقط.

ن يف القراءة طريقة برايل: هي أسلوب يتم من خالله متثيل نظام اخلط العادي برموز نقطية ملموسة يستخدمه املكفوفو .34

 والكتابة.

 خاصةمجيع الفئات اليت حتتاج إىل برامج وخدمات  -من الناحية اإلجرائية  -العوق البصري: هو مصطلح عام تندرج حتته  .35

 بسبب وجود نقص يف القدرات البصرية ، والتصنيفات الرئيسة هلذه الفئات هي: املكفوفون ، وضعاف البصر.

و عوق حيرم التلميذ من القدرة على القيام بوظائفه اجلسمية واحلركية بشكل عادي مما العوق اجلسمي والصحي: ه .36

ويقصد بالعوق هنا أي إصابة سواء كانت بسيطة أو شديدة تصيب اجلهاز  يستدعي توفري خدمات متخصصة متكنه من التعلم.

 ي خدمات خاصة.العصيب املركزي أو اهليكل العظمي أو العضالت أو احلاالت الصحية اليت تستدع

 خاصةمجيع الفئات اليت حتتاج إىل برامج وخدمات  -من الناحية اإلجرائية  -العوق السمعي: هو مصطلح عام تندرج حتته  .37

 بسبب وجود نقص يف القدرات السمعية ، والتصنيفات الرئيسة هلذه الفئات هي: الصم ، وضعاف السمع.

حيضر إليها التلميذ ذو االحتياجات اخلاصة لفرتة ال تزيد على  جهيزات خاصةخاصة وجمهزة بتغرفة املصادر: هي غرفة  .38

 نصف اليوم الدراسي بغرض تلقي خدمات تربوية خاصة من قبل معلم متخصص.

الفريق متعدد التخصصات: هو أسلوب يقوم على أساس مفهوم تربوي يتضمن إشراك عدد من املتخصصني وغريهم ممن  .39

، معلم التدريبات السلوكية ، معلم تدريبات النطق ،  معلم الرتبية اخلاصة،  قائد املركزمشاركته مثل:  تستدعي حالة التلميذ

 . ...   أمر التلميذ /ةليوأخصائي العالج الوظيفي والطبيعي ، 

 ومن األمثلة على أنواع الفرق ما يلي: 

           ريق اخلطة الرتبوية الفردية. ف - 

 والتشخيص.فريق القياس  - 

تتلقى فيها فئة حمددة من ذوي االحتياجات اخلاصة براجمها الرتبوية معظم أو  املركزالفصل اخلاص: هو غرفة دراسية يف . 40

 كامل اليوم الدراسي.

ثناء قراءة الشفاه: هي أحد أساليب التواصل الذي يتعرف من خالله املعوق مسعيًا على الرموز البصرية حلركة الفم والشفاه أ .41

 الكالم من قبل اآلخرين.

 قوائم التقدير: هي مقاييس من خالهلا يتم تقدير سلوك التلميذ بإعطائه الدرجة املناسبة. .42

قدم( أو يقل جماله  20/200مرتًا ) 6/60الكفيف: هو الشخص الذي تقل حدة إبصاره بأقوى العينني بعد التصحيح عن  .43

 ( درجة.20البصري عن زاوية مقدارها )
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 لغة اإلشارة: هي أحد أساليب التواصل الذي يعتمد على استخدام اإلشارات يف إيصال املعنى. .44

احمللل السلوكي: هو املختص الذي يقوم بتحليل السلوك من خالل استخدام املالحظة املباشرة لتحديد املتغريات اليت حتدث  .45

 قبل وبعد سلوك التلميذ بهدف وضع خطة مناسبة لتعديله.

 ذوي اإلعاقة . عليممعلم الرتبية اخلاصة: هو الشخص املؤهل يف الرتبية اخلاصة ويشرتك بصورة مباشرة يف ت .46

معلم الفصل: هو الذي يقوم برتبية وتعليم التالميذ يف أحد الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية من خالل تدريس املواد  .47

 املختلفة يف ذلك الصف.

املواد املتصلة  : هو املعلم املتخصص يف جمال حمدد ويقوم بتدريس مادة معينة كالرياضيات أو جمموعة منمعلم املادة .48

 ، املواد الدينية.لغيت ببعضها مثل 

 .ذوي اإلعاقة  عليمويشرتك بصورة مباشرة يف ت التدخل املبكرهو الشخص املؤهل يف : التدخل املبكرمعلم  .49

 .ذوي اإلعاقة  عليمويشرتك بصورة مباشرة يف ت تعليم رياض األطفال: هو شخص مؤهل يف رياض األطفال معلم  .50

 املعينات البصرية: هي وسائل تستخدم من قبل التالميذ املعوقني بصريًا بغرض االستفادة مما تبقى لديهم من قدرات بصرية. .51

 بغرض االستفادة مما تبقى لديهم من قدرات مسعية.املعينات السمعية: هي وسائل تستخدم من قبل املعوقني مسعيًا  .52

 املالحظة: هي املشاهدة اهلادفة بغرض وصف السلوك وتفسريه. .53

ي  يتعني أن تتكامل حبمن األفراد القادرين والراغبني على أداء العمل بشكل جاد وملتزم،  جمموعةهي . املوارد البشرية: 54

صميمها  تالفاعلة هلذه املوارد عندما تتوفر نظم حتسني مت االستفادةم، وتزيد فرص وتتفاعل القدرة مع الرغبة يف إطار منسج

 .التعديلوالتدريب والتطوير و واالختباروتطويرها بالتعليم 

هو الشخص الذي يقوم مبتابعة وضع التالميذ االجتماعي واالنساني والرتبوي داخل املركز ومتابعة حال . املراقب االجتماعي: 55

وحل ما ، التالميذ وتسجيل كل متغريات غري مرغوب بها بصورة رمسية أو غري رمسية والعمل على محاية التالميذ من أي خطر 

 م .يعرتضهم من مشكالت قدر استطاعته خالل فرتة إشرافه عليه

 ومجهوره املركزفن قائم على أسس علمية لبح  أنسب طرق التعامل الناجحة املتبادلة بني  وه. العالقات العامة واإلعالم: 56

واللوائح  والقوانني واألخالق العامة باجملتمع االجتماعيةمع مراعاة القيم واملعايري  املركز الداخلي واخلارجي لتحقيق أهداف

 واألنظمة . 

 النشاط الزائد: هو سلوك يتسم حبركة غري عادية ونشاط مفرط غري هادف يعوق تعلم التلميذ.  .57

 للتالميذملهارات احلياة اليومية ، هو أحد املهن الطبية املساندة اليت تقوم على أساس التقييم ومن ثم العالج . العالج الوظيفي : 58

استعادتها كما كانت من قبل، أو والذين يعانون من مشاكل جسدية أو عصبية أو ادراكية. وذلك من خالل تطوير قدراتهم 

 احلفاظ عليها من الرتاجع والتدهور.

و مهنة عالجية تتعلق بأداء اإلنسان الوظيفي واحلركة وزيادة القدرة احلركية اىل أقصى حد ممكن. . العالج الطبيعي : ه59

النفسي واالجتماعي، مع األخذ و الستعادة التوازن اجلسدي وأاحملافظة  أو ستخدم العالج الطبيعي أساليب خمتلفة لتحسنييو

 .للتلميذ باحلسبان التغريات املتنوعة يف احلالة الصحية 
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 مركز جذا لذوي اإلعاقةالباب الثاني : أهداف 
 

 

 املادة الثانية: 

هدف إىل تدريبهم يإىل تعليم وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة بفئاتهم املختلفة ، كما  اإلعاقةمركز جذا لذوي هدف ي 

على اكتساب املهارات املناسبة حسب إمكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة بغرض الوصول بهم إىل أفضل 

 مستوى وإعدادهم للحياة العامة واالندماج يف اجملتمع. 

 حتقيق هذه األهداف من خالل ما يلي:  وميكن

 هلم.  املركزالكشف عن ذوي االحتياجات اخلاصة وحتديد أماكن تواجدهم ليسهل توفري خدمات  .1

 الكشف عن مواهب واستعدادات وقدرات كل طفل واستثمار كل ما ميكن استثماره منها.  .2

 حتديد االحتياجات الرتبوية والتأهيلية لكل طفل. .3

  .وقدرات كل حالة بشكل فرديحتديد احتياجات بناء على  املبكردخل إعداد برامج الت .4

 . لكال اجلنسني سنوات  10 إىل عمر سنتني من  اإلعاقةطفال ذوي اخلدمة لألتقديم  .5

ستخدام الوسائل واملعينات املناسبة اليت متكن ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة مبختلف فئاتهم من تنمية قدراتهم ا .6

 وإمكاناتهم مبا يتالءم مع استعداداتهم. 

ارف تنمية وتدريب احلواس املتبقية لدى ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة لالستفادة منها يف اكتساب اخلربات املتنوعة واملع .7

 املختلفة. 

على التكيف يف اجملتمع الذي يعيشون  اإلعاقةتوفري االستقرار والرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية اليت تساعد ذوي  .8

 فيه تكيفا يشعرهم مبا هلم من حقوق وما عليهم من واجبات جتاه هذا اجملتمع. 

توجيه وتوعية األسرة وإجياد مناخ مالئم للتعاون الدائم بني  تعديل االجتاهات الرتبوية اخلاطئة ألسر هؤالء األطفال عن طريق .9

مما يؤدي إىل تكيف اجتماعي ينسجم مع قواعد السلوك االجتماعية واملواقف املختلفة على أساس من  واملركزاملنزل 

 اإلجيابية والثقة بالنفس. 

 إعداد اخلطط الفردية اليت تتالءم مع إمكانات وقدرات كل طفل.  .10

 االستفادة من البح  العلمي يف تطوير الربامج والوسائل واألساليب املستخدمة يف جمال الرتبية اخلاصة.  .11

 ، وجماالته ، ومسبباته ، وطرق التغلب عليه أو احلد من آثاره السلبية. اجملتمع بالعوق ، وأنواعه يفنشر الوعي  .12

الت احلديثة يف الرتبية اخلاصة مبا يعود على ذوي اإلعاقة ااجملالحتياجاتهم يف تدريب األسر واملهتمني واملتخصصني وفقًا  .13

  بالنفع والفائدة من خالل لقاءات تدريبية متخصصة . 

الت املختلفة كلغة اإلشارة وبرايل والتوجه واحلركة واضطرابات اللغة والكالم اتدريب وتأهيل ذوي اإلعاقة يف اجمل .14

 اج الطفل وفقًا لنوع العوق لديه .والعالج الطبيعي والسلوكي ... وفقًا الحتي

،  واالستشارات األسرية واجملال الصحي واخلدمة االجتماعية والوظيفي الطبيعي كالعالج املساندة اخلدمات توفري .15

والتخاطب والصحة  والكالم، وتعديل السلوك ، وكذلك خدمة اضطرابات اللغة  يوالسلوك يوخدمات التشخيص النفس

 . وخدمات النقل عناية خاصةواخلدمات اإلرشادية  الرتفيهجذا جانب  توليكما  ،اإلعاقة البدنية لذوي 
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 : الثالثة ملادة ا

  :العوق السمعي 

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . يف املكان الرتبوي املناسب)صم وضعاف السمع( للتالميذ املعوقني مسعيًا  املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

التدخل مراحل التعليم العام الثالث مع التأكيد على أهمية رياض األطفال ويتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

أمكن ذلك ، ويكون دجمهم يف املواد الدراسية قدر اإلمكان ، مع ضرورة  هلم مادمات اخلوتوفري املبكر يف سن مبكر 

 إكسابهم املهارات التعويضية الالزمة مثل: 

 أ( التدريب على النطق وقراءة الشفاه. 

 ب( معرفة طرق التواصل املختلفة مثل: التواصل اليدوي والكلي ولغة اإلشارة حسب احتياج كل حالة .   

 د( االستفادة القصوى من بقايا السمع.         اللغوية. ج( تنمية املهارات 

 :   شروط القبول -3

 أواًل: قبول األطفال الصم:  

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةوميكن  أن يكون سعودي اجلنسية . ت

ديسبل فأكثر يف أفضل األذنني مع استخدام املعينات السمعية مبوجب تقرير  70أن تكون درجة فقد مسع الطفل من  . ث

 من جهة خمتصة معتمدة. 

فورد بينيه أو ما يعـادل أيا نستادرجة على اختبار ا 73درجة على اختبار وكسلر ، أو  75أن ال تقل درجة ذكائه عن  . ج

 منهمـا من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخـرى. 

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . ح

 . سنوات إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية  10على  عمره أن ال يزيد . خ

 بل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص. أن يكون قد مت تشخيص الطفل من ق . د

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . ذ

 . نفسه أو على غريه

الذي كان يدرس فيه أو  ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصفإأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ر

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.

 أو من ينوب عنه ويشرتك فيها كل من: قائد املركز يرأسها و الصم موافقة جلنة قبول األطفال . ز

 معلم الرتبية اخلاصة )مسار عوق مسعي(.  -1

 .  علم اضطرابات التواصلم -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5
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 ثانيًا:  قبول األطفال ضعاف السمع: 

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

ديسبل يف أفضل األذنني مع استخدام املعينات السمعية مبوجب تقرير  69إىل  35أن تكون درجة فقد مسع الطفل بني  . ث

 من جهة خمتصة معتمدة.

فورد بينيه أو ما يعـادل أيا ندرجة على اختبار استا 73درجة على اختبار وكسلر ، أو  75ل درجة ذكائه عن أن ال تق . ج

 منهمـا من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخـرى. 

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . ح

 .  باستثناء من جملس إدارة اجلمعية سنوات إال 10على  عمره أن ال يزيد . خ

 أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص.  . د

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . ذ

 . نفسه أو على غريه

ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذي كان يدرس فيه أو إأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ر

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.

 ك فيها كل من: أو من ينوب عنه ويشرتقائد املركز يرأسها و ضعاف السمع موافقة جلنة قبول األطفال . ز

 معلم الرتبية اخلاصة )مسار عوق مسعي(.  -1

 .  علم اضطرابات التواصلم -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5             خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 

 الرابعة:املادة 

 :  العوق البصري

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . يف املكان الرتبوي املناسب)مكفوفني وضعاف البصر( يًا بصرللتالميذ املعوقني  املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

التدخل أهمية  مراحل التعليم العام الثالث مع التأكيد علىرياض األطفال ويتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

أمكن ذلك ، ويكون دجمهم يف املواد الدراسية قدر اإلمكان ، مع ضرورة  هلم مادمات اخلوتوفري املبكر يف سن مبكر 

 إكسابهم املهارات التعويضية الالزمة مثل: 

 أ( القراءة والكتابة بطريقة برايل وكل ما يستحدث يف هذا اجملال. 

 رك . ب( أساليب التعرف على البيئة والتح

 ج( مهارات احلياة اليومية. 

 د ( تنمية حاسيت السمع واللمس واالستفادة القصوى من بقايا البصر إن وجدت.  
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 شروط القبول: -3

 :  املكفوفني أواًل: قبول األطفال 

 . التنمية االجتماعية على رقم مستفيد من حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

 معد من جـهة خمتصة معتمدة. ، أن يكون لدى الطفل كف بصر مبوجب تقرير طيب حيدد درجة فقدان البصر وجماله . ث

فورد بينيه أو ما يعـادل أيا ندرجة على اختبار استا 73ى اختبار وكسلر ، أو درجة عل 75أن ال تقل درجة ذكائه عن  . ج

 منهمـا من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخـرى. 

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . ح

 . جلمعية سنوات إال باستثناء من جملس إدارة ا 10على  عمره أن ال يزيد . خ

 أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص.  . د

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . ذ

 . نفسه أو على غريه

ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذي كان يدرس فيه أو إأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ر

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.

 أو من ينوب عنه ويشرتك فيها كل من: قائد املركز يرأسها و الصم موافقة جلنة قبول األطفال . ز

 (. بصريمعلم الرتبية اخلاصة )مسار عوق  -1

 .  علم اضطرابات التواصلم -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

                  خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5

 : البصرثانيًا:  قبول األطفال ضعاف 

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهعد يتم تسجيل املستفيد اال ب ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

مرتًا بأقوى العينني بعد إجراء التصحيحات املمكنة مبوجب  60/ 6َو 24/ 6أن تكون درجة حدة إبصار األطفال بني  . ث

 تقرير طيب من جهة خمتصة معتمدة . 

فورد بينيه أو ما يعـادل أيا ندرجة على اختبار استا 73درجة على اختبار وكسلر ، أو  75أن ال تقل درجة ذكائه عن  . ج

 ارات الذكاء الفردية املقننة األخـرى. منهمـا من اختب

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . ح

 . سنوات إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية  10على  عمره أن ال يزيد . خ

 ص. أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخي . د
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خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . ذ

 . نفسه أو على غريه

ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذي كان يدرس فيه أو إأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ر

 مم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.الصف املالئم لقدراته وتص

 أو من ينوب عنه ويشرتك فيها كل من: قائد املركز يرأسها و البصرضعاف  موافقة جلنة قبول األطفال . ز

 (. بصريمعلم الرتبية اخلاصة )مسار عوق  -1

 .  علم اضطرابات التواصلم -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5

 

 :اخلامسةاملادة 

   : العقلي العوق

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . يًا يف املكان الرتبوي املناسبعقلللتالميذ املعوقني  املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

إىل أقصى حد تتيحه  التعليم العام الثالثالدراسية يف راحل رياض األطفال وامليتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

أمكن ذلك ، مع ضرورة الرتكيز  هلم مادمات اخلوتوفري التدخل املبكر يف سن مبكر مع التأكيد على أهمية  ، هلم قدراتهم

 فية املختلفة مثل العناية بالذات والتوجه الذاتي ومهارات التواصل واملهارات االجتماعية . على إكسابهم املهارات التكي

 شروط القبول: -3

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابية وميكنأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

درجة حسب اختبـار وكسـلر ، أو  55درجة ، وال تقل عن  75أن ال تزيد درجة الذكاء لدى الطفل القابل للتعلم على  . ث

 درجة على اختبار ستانفورد بينيه ، أو مـا يعادل أيا منهما من اختبارات ذكاء مقننة أخرى.  73-52

درجة على اختبار وكسلر ، أو  40درجة وال تقل عن  54أن ال تزيد درجـة الذكاء لدى الطـفل القابل للتـدريب على  . ج

 درجة على اختبار ستانفورد بينيه أو ما يعادل أيًا منهما من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخرى. 51-36

( قصور يف جمالني على األقل من جماالت املهارات ث،  ت )أن يصاحب تدني القدرة العقلية يف الفقرتني السابقتني . ح

 غري الرمسية مبوجب تقرير من قبل جلنة خمتصة معتمدة. التكيفية حسب اختبارات السلوك التكيفي الرمسية أو

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . خ

 . إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية سنوات  10على  عمره أن ال يزيد . د

 أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص.  . ذ
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خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . ر

 . نفسه أو على غريه

ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذي كان يدرس فيه أو إأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ز

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.

 ا كل من: أو من ينوب عنه ويشرتك فيهقائد املركز يرأسها و الصم موافقة جلنة قبول األطفال . س

 (. ريفكمعلم الرتبية اخلاصة )مسار عوق  -1

 .  علم اضطرابات التواصلم -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5

 

 :السادسة املادة 

  واللغة :اضطرابات التواصل 

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . يف املكان الرتبوي املناسب ذوي اضطرابات اللغة والكالمللتالميذ  املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

مات التعليم العام الثالث مع توفري خدالدراسية يف راحل رياض األطفال وامليتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

. ويكون دجمهم كليا يف مجيع املواد الدراسية واألنشطة ، مع ضرورة الرتكيز على تنمية مهارات التواصل  هلمالتدخل املبكر 

لديهم حسب احتياجاتهم مثل تطوير قدراتهم على اإلصغاء و التمييز بني األصوات وتدريبهم على النطق واالسرتسال يف الكالم 

 ية قدراتهم الكالمية.  مع توفري الظروف املناسبة يف خمتلف املواقف لتنم

 شروط القبول: -3

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

فورد بينيه أو ما يعـادل أيا ندرجة على اختبار استا 73درجة على اختبار وكسلر ، أو  75ال تقل درجة ذكائه عن أن  . ث

 منهمـا من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخـرى. 

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . ج

 . سنوات إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية  10على  عمره أن ال يزيد . ح

 أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص.  . خ

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . د

 . نفسه أو على غريه

ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذي كان يدرس فيه أو إأي مركز أو روضة ل التلميذ احملول من يقب . ذ

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.
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 ويشرتك فيها كل من: أومن ينوب عنه قائد املركز يرأسها و ذوي اضطرابات اللغة والكالمموافقة جلنة قبول  . ر

 (. أو تدخل مبكر اضطرابات التواصلمعلم الرتبية اخلاصة )مسار  -1

 .  اضطرابات التواصل أخصائي -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5

 

 املادة السابعة:

   : صعوبات التعلم

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . يف املكان الرتبوي املناسب ذوي صعوبات التعلمللتالميذ  املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

التعليم العام الثالث مع توفري خدمات الدراسية يف راحل رياض األطفال وامليتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

. ويكون دجمهم كليا يف مجيع املواد الدراسية واألنشطة وال يفصلون عن بقية التالميذ إال بالقدر الضروري  هلمل املبكر التدخ

 لتقديم تلك اخلدمات.

 شروط القبول: -3

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

 اجلوانب التالية: أن يكون لدى التلميذ تباين واضح بني مستوى قدراته ومستوى حتصيله األكادميي يف أحد . ث

اللفظي ، الكتابة، القراءة ، استيعاب املادة املقروءة، العد ، االستدالل الرياضي ، التعبري اللفظي ، اإلصغاء واالستيعاب 

 أو أن يكون لديه اضطراب يف إحدى العمليات النفسية مثل: الذاكرة ، االنتباه ، التفكري واإلدراك. 

رى هلا عالقة بعدم أن ال تكون الصعوبات ناجتة عن عوق عقلي أو اضطراب سلوكي أو أسباب حسية أو أية أسباب أخ . ج

 مالءمة ظروف التعلم أو الرعاية األسرية. 

أن يثبت أن اخلدمات الرتبوية العادية غري مالئمة أو قليلة الفاعلية يف تعليم هؤالء التالميذ مما  يتطلب توفري خدمات  . ح

 تربوية خاصة. 

 . سنوات إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية  10على  عمره أن ال يزيد . خ

 أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص.  . د

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . ذ

 . نفسه أو على غريه

عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذي كان يدرس فيه أو ذا انطبقت إأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ر

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.

 أومن ينوب عنه ويشرتك فيها كل من: قائد املركز يرأسها و صعوبات التعلمذوي موافقة جلنة قبول  . ز



 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية العمل والتنميةحتت إشراف وزارة 

 607مسجلة برقم 

www. jatha.sa 

 jatha.alkharj@gmail.comبريد إلكرتوني:    0561646363جوال:     5511133/011هاتف وفاكس:     11942اخلرج  477ص.ب 

 

 الئحة مركز جذا لذوي اإلعاقة

14 

 (. تعلمصعوبات معلم الرتبية اخلاصة )مسار  -1

 .  اضطرابات التواصل أخصائي -2

 خصائي االجتماعي. ألاملرشد الطالبي أو ا -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5

 

 املادة الثامنة:

   احلركي :العوق 

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . يف املكان الرتبوي املناسب ذوي اإلعاقة احلركيةللتالميذ  املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

التعليم العام مع توفري خدمات التدخل الدراسية يف راحل رياض األطفال وامليتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

االستخدام كيز على اخلدمات املساندة . ويكون دجمهم كليا يف مجيع املواد الدراسية واألنشطة ، مع الرتك هلماملبكر 

 األمثل لألجهزة التعويضية وتنمية القدرات احلركية والتواصلية ومهارات الكتابة والقراءة والتأهيل الطبيعي والوظيفي.  

 شروط القبول: -3

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

فورد بينيه أو ما يعـادل أيا ندرجة على اختبار استا 83درجة على اختبار وكسلر ، أو  85أن ال تقل درجة ذكائه عن  . ث

 الفردية املقننة األخـرى. منهمـا من اختبارات الذكاء 

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . ج

 . سنوات إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية  10على  عمره أن ال يزيد . ح

 أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص.  . خ

األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على خلوه من  . د

 . نفسه أو على غريه

ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذي كان يدرس فيه أو إأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ذ

 تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة 

 أومن ينوب عنه ويشرتك فيها كل من: قائد املركز يرأسها و ذوي اإلعاقة احلركيةموافقة جلنة قبول  . ر

 (. اإلعاقة احلركية أو العوق اجلسميمعلم الرتبية اخلاصة )مسار  -1

 .  اضطرابات التواصل أخصائي -2

 ائي االجتماعي. خصاملرشد الطالبي أو األ -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5
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 املادة التاسعة: 

   : اضطراب التوحد

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . يف املكان الرتبوي املناسبذوي اضطراب التوحد بشقيه الشديد والطفيف للتالميذ  املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

التعليم العام الثالث مع توفري خدمات الدراسية يف راحل رياض األطفال وامليتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

ل الرتكيز على إكسابهم مهارات التواص، مع  مجيع املواد الدراسية يفقدر املستطاع . ويكون دجمهم كليا  هلمالتدخل املبكر 

اللفظي وغري اللفظي ومهارات احلياة اليومية واملهارات االجتماعية واملهارات األكادميية مع التأكيد على استخدام أساليب 

   خاصة مثل: تعديل السلوك والتدريس املنظم

 شروط القبول: -3

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

فورد بينيه أو ما يعـادل أيا ندرجة على اختبار استا 48درجة على اختبار وكسلر ، أو  50أن ال تقل درجة ذكائه عن  . ث

 منهمـا من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخـرى. 

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . ج

 . سنوات إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية  10على  عمره أن ال يزيد . ح

 ريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص. أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل ف . خ

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . د

 . نفسه أو على غريه

ي كان يدرس فيه أو ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذإأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ذ

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.

 أومن ينوب عنه ويشرتك فيها كل من: قائد املركز يرأسها و اضطراب التوحدذوي موافقة جلنة قبول  . ر

 (. توحدمعلم الرتبية اخلاصة )مسار  -1

 .  اضطرابات التواصل خصائيأ -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5
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 املادة العاشرة: 

 : االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . املكان الرتبوي املناسبيف ذوي اضطراب التوحد بشقيه الشديد والطفيف للتالميذ  املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

التعليم العام مع توفري خدمات التدخل الدراسية يف راحل رياض األطفال وامليتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

كيز على إكسابهم مهارات السلوك يف مجيع املواد الدراسية ، مع الرتقدر املستطاع  . ويكون دجمهم كليًا هلماملبكر 

 التوجيه الذاتي ومهارات التواصل واملهارات األكادميية مع االستفادة من أساليب تعديل السلوك لتنمية تلك املهارات.  والتكيفي 

 شروط القبول: -3

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهلتقرير الطيب عن سنة من تاريخ اتاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

فورد بينيه أو ما يعـادل أيا ندرجة على اختبار استا 83درجة على اختبار وكسلر ، أو  85أن ال تقل درجة ذكائه عن  . ث

 منهمـا من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخـرى. 

 أن ال يوجد لدى الطفل عوق رئيس أخر حيول دون استفادته من الربنامج التعليمي.  . ج

 . سنوات إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية  10على  عمره أن ال يزيد . ح

 ريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص. أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل ف . خ

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . د

 . نفسه أو على غريه

ي كان يدرس فيه أو ذا انطبقت عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذإأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ذ

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.

 أومن ينوب عنه ويشرتك فيها كل من: قائد املركز يرأسها و ذوي اضطراب التوحدموافقة جلنة قبول  . ر

 (. اضطرابات سلوكية وانفعاليةمعلم الرتبية اخلاصة )مسار  -1

 .  طرابات التواصلاض أخصائي -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5
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 املادة احلادية عشرة: 

 : تعدد العوق

 املكان الرتبوي والتعليمي:  -1

 لكل طفل . املناسبكان الرتبوي ذوي تعدد العوق يف امل للتالميذ املركزقدم ي

 املراحل واخلطط الدراسية:  -2

التعليم العام الثالث مع توفري خدمات الدراسية يف راحل رياض األطفال وامليتساوى أفراد هذه الفئة مع أقرانهم العاديني يف  

للمهارات التكيفية  إكسابهمأهمية يف مجيع املواد الدراسية ، مع قدر املستطاع . ويكون دجمهم كليا  هلمالتدخل املبكر 

املختلفة املالئمة لكل حالة مثل: العناية بالذات والتوجه الذاتي واملهارات االجتماعية والتواصلية. وتكون براجمهم اخلاصة وفقا 

 للعوق األشد الذي يعانون منه. 

 شروط القبول: -3 

 التنمية االجتماعية . مستفيد منعلى رقم  حصولهيتم تسجيل املستفيد اال بعد  ال . أ

 .صدورهالتقرير الطيب عن سنة من تاريخ تاريخ يزيد  ال . ب

 . وميكن تسجيل الغري سعودي على حسابه اخلاص ضمن الطاقة االستيعابيةأن يكون سعودي اجلنسية  . ت

عـادل أيا فورد بينيه أو ما يندرجة على اختبار استا 48درجة على اختبار وكسلر ، أو  50أن ال تقل درجة ذكائه عن  . ث

 منهمـا من اختبارات الذكاء الفردية املقننة األخـرى. 

 أن يكون لدى الطفل أكثر من عوق حبي  ال ميكن استفادته من الربامج املعدة خصيصا لذوي العوق الواحد.  . ج

 . سنوات إال باستثناء من جملس إدارة اجلمعية  10على  عمره أن ال يزيد . ح

 أن يكون قد مت تشخيص الطفل من قبل فريق متخصص حسب ما ورد يف باب القياس والتشخيص.  . خ

خلوه من األمراض السارية أو املعدية أو الصرع املستعصي أو االضطرابات النفسية أو السلوكية اليت تشكل خطرًا على  . د

 . نفسه أو على غريه

عليه شروط القبول ويسجل يف الصف الذي كان يدرس فيه أو ذا انطبقت إأي مركز أو روضة يقبل التلميذ احملول من  . ذ

 الصف املالئم لقدراته وتصمم له خطة تربوية فردية تليب احتياجاته الرتبوية اخلاصة.

 أومن ينوب عنه ويشرتك فيها كل من: قائد املركز يرأسها و ذوي اضطراب التوحدموافقة جلنة قبول  . ر

 (. ت سلوكية وانفعاليةاضطرابامعلم الرتبية اخلاصة )مسار  -1

 .  اضطرابات التواصل أخصائي -2

 خصائي االجتماعي. املرشد الطالبي أو األ -3

 خصائي نفسي(. أمعلم تدريبات سلوكية ) -4

 ولي أمر الطفل إن أمكن.  -5
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 التأهيل برامجالباب اخلامس : 

 

 : عشرة الثانيةاملادة 

 هدف التأهيل:

من العيش بشكل مستقل قدر اإلمكان ، عرب االستخدام  ذوي اإلعاقةيهدف التأهيل بأنواعه املختلفة إىل متكني األفراد 

 األنسب جملموعة من اإلجراءات الطبية واالجتماعية والتعليمية والنفسية واملهنية.

 

 ة عشرة:لثاملادة الثا

 بداية تقديم خدمات التأهيل: 

 .وقبوله رمسيًا يف املركز هيل يف وقت مبكر فور اكتشاف احلالةيبدأ تقديم خدمات التأ

 

 عشرة: الرابعةاملادة 

 يراعى يف خدمات التأهيل الشخصي واالجتماعي ما يلي: 

 )أ( تبدأ برامج التأهيل الشخصي واالجتماعي بتهيئة التلميذ للحياة يف أسرته واعتماده على نفسه يف شئون حياته اليومية . 

 ذه الربامج ضمن اخلطة الرتبوية الفردية جنبا إىل جنب مع الربامج األكادميية وفقا الحتياجات املعوق. )ب( تقدم ه

 )ج( تتدرج هذه الربامج حسب عمر التلميذ ومستوى أدائه. 

الجتماعية )د( تقدم برامج التأهيل داخل اجملتمع بهدف دمج التلميذ يف احلياة العامة خاصة فيما يتعلق بالعالقات واملواقف ا

 اليومية. 

)هـ( يركز يف برامج التأهيل االجتماعي على دمج التلميذ مع العاديني إىل أقصى حد متكنه منه قدراته ومهاراته التكيفية 

 واملهنية. 
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 للمركز اإلداري و الفين  التنظيم السادس:الباب 

 

 :ةاملادة اخلامسة عشر

باألعمال واملسئوليات احملددة هلم ويتم التعاون والتنسيق فيما بينهم لضمان حتقيق أهداف العملية  املركزيقوم مجيع أعضاء هيئة 

هذه الالئحة وما يتبع هلا من مالحق وعقود وخطابات وتعاميم منظمة يف ضوء ما نصت عليه  التعليمية والتدريبية والتأهيلية ...

 .للعمل 

 

 : ةالسادسة عشراملادة 

 :  اهليئة اإلدارية

 املوارد البشريةظفي وأمني مركز مصادر التعلم ، ومو،  تعليمي، ومشرف  مساعد، و قائدمن  املركزتتكون اهليئة اإلدارية يف 

مثل: الكاتب ، والسكرتري ، والناسخ ، ومدخل البيانات ، واحملاسب باإلضافة إىل موظفي اخلدمات مثل: احلارس ، 

 اخل.…، السائق  عامل النظافةاملستخدم ، 

 

 : ةالسابعة عشراملادة 

 : قائد املركز

وإداريًا ، ويشرف على مجيع الشؤون الرتبوية والتعليمية واإلدارية ، ويوجه العمل وتعليميًا هو املسئول األول تربويًا  قائد املركز

 وتفانيًا يف أداء رسالته. وفقًا للوائح والتوجيهات ، وهو القدوة احلسنة لزمالئه أداًء وسلوكًا املركزبالتعاون مع هيئة 

 

 : ةالثامنة عشراملادة 

  :القائد مهام 

خصائص النمو ووفقًا يف ، وفقا ملا جاء  تالميذهااإلحاطة الكاملة بأهداف املرحلة ، وتفهمها ، والتعرف على خصائص -1

 . خلصائص كل إعاقة من املستفيدين من خدمات املركز 

 ، ومنوه من مجيع اجلوانب وإكسابه اخلصال احلميدة.  التلميذتهيئة البيئة الرتبوية الصاحلة لبناء شخصية -2

، ومركز مصادر التعلم ،  الفصولوجتهيزاتها وتنظيمها وتهيئتها لالستخدام، مثل: ) املركزمتابعة اإلشراف على مرافق -3

وقاعات النشاط ، واألفنية الطعام ، وامللعب الرملي ، والصاالت ،  والتأهيل ، ومكاتب التشخيص ، والتمريض ، وقاعات

 . فيها  التالميذ وقبولوغريها(. وتنظيم الفصول ، ... واملالعب ، وأجهزة التكييف وتربيد املياه 

، وتنظيم اجلداول ، وتوزيع  املركزاختاذ الرتتيبات الالزمة لبدء الدراسة يف املوعد احملدد ، وإعداد خطط العمل يف -4

، ومتابعة قيامها مبهامها وفق التعليمات  املركز، وتشكيل اجملالس واللجان يف  املركزاألعمال وبرامج النشاط على منسوبي 

 . املركزحاجة  تضيهقتوحسب ما 

 . اإلشراف على املعلمني وزيارتهم يف الفصول واالطالع علـى أعماهلم ونشاطاتهم  و مشاركاتهم-5

وفقا للتعليمات املنظمة لذلك ، مع الدقة واملوضوعية والتحقق من وجود الشواهد  املركزتقويم األداء الوظيفي للعاملني يف -6

 املؤيدة ملا يضعه من تقديرات. 
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، ومتابعة  مالتدريبية واقرتاح الربامج املناسبة هل ممن خالل تلمس احتياجاته للعاملني يف املركزاإلسهام يف النمو املهين -7

 .  العالقةاجلهات ذات ، والتعاون يف ذلك مع  موخارجه ، وتقويم آثارها على أدائه املركزالربامج داخل  بهذه مالتحاقه

، وتسهيل مهماتهم ، ومتابعة  املركزوغريهم ممن تقتضي طبيعة عملهم زيارة  اجلهات املشرفة على املركزالتعاون مع -8

 عند احلاجة.  نيمع مالحظة املبادرة إىل دعوة املختصوعرضها على جملس إدارة اجلمعية م تنفيذ توصياتهم ، وتوجيهاته

وغريهم ممن لديهم  التالميذوأولياء أمور  املركز، وفتح آفاق التعاون والتكامل بني  للمركزتعزيز الدور االجتماعي -9

 . املركزالقدرة على اإلسهام يف حتقيق أهداف 

وأية  املركزشعارهم مبالحظات ا، ودعوتهم لالطالع على أحوال أبنائهم ، ومواصلة  التالميذتوثيق العالقة بأولياء أمور -10

 أبناؤهم من مشكالت.  هيواجهمرئيات حول سلوكهم ومستوى حتصيلهم ، والتشاور معهم ملعاجلة ما قد 

 ملناقشة اجلوانب الرتبوية والتنظيميةاالجتماعات مع منسوبي املركز  املعتمدة من اجلهات الرمسية ، وتنظيمتفعيل اجملالس -11

 ، وضمان قيام كل فرد مبسئولياته على الوجه املطلوب ، مع مالحظة تدوين ما يتم التوصل إليه ومتابعة تنفيذه.  واإلدارية

 . معية أو اجلهات املشرفة للقاءات، وبرامج التدريب وفق ما يراه جملس إدارة اجلاملشاركة يف االجتماعات، وا-12

على التعاميم ، والتوجيهات ، واللوائح ، واألنظمة الصادرة عن جهات االختصاص ، ومناقشتها  العاملني باملركزإطالع -13

 معهم لتفهم مضامينها ، والعمل مبوجبها، وذلك من خالل اجتماع يعقد هلذا الغرض. 

، واالهتمام بها ، ومتابعة برامج  الج السلوكي واالجتماعي... يف املركزوالعاإلشراف على برامج التوجيه واإلرشاد -14

 النشاط ، وتقوميها والعمل على حتقيق أهدافها. 

، والتأكد من تطبيق الشروط املنظمة لتشغيله ، ومن توفر الشروط الصحية فيما يقدم  املركزاإلشراف على مقصف -15

  عند احلاجة للتأكد من سالمته. للطالب ، ودعوة من حيتاج إليه من املختصني

اإلشراف على عملية تقويم التالميذ واالختبارات وفق اللوائح واألنظمة ، ومتابعة دراسة نتائج االختبارات ، وحتليلها، -16

 واختاذ ما يلزم من إجراءات يف ضوء ذلك. 

لتأكد من انتظامه ، واكتمال متطلباته ، اإلشراف العام على برنامج االصطفاف الصباحي ، وتوجيه العمل اليومي ، وا-17

 يقوم مبا هو مطلوب منه على أكمل وجه.  املركزوتذليل معوقاته ، والتحقق من أن كل فرد من منسوبي 

وجتهيزاتها ، والتأكد من نظافتها وسالمتها وحسن مظهرها ، وإعداد سجل خاص حبالة املبنى  املركزتفقد منشآت -18

 عن وجود أية مالحظات معمارية أو إنشائية خيشى من خطورتها.  جملس اإلدارةدرة إىل إبالغ وأعمال صيانته ، واملبا

 مع مالحظة العناية بدقة املعلومات ووضوحها. اإلجابة على املكاتبات الواردة للمركز  املبادرة إىل-19

 والعمل بها بعد إقرارها. العتمادهاإعداد خطة عمل سنوية وشهرية وفصلية وعرضها على جملس إدارة اجلمعية -20

يتضمن ما مت إجنازه خالل العام، إضافة إىل ما تراه إدارة  جملس اإلدارة للجمعيةتقديم تقرير يف نهاية كل عام دراسي إىل -21

 . املركزمن مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف  املركز

عند احلاجة ، مثل: متكينه من املشاركة يف زيارة املعلمني ، ومتابعة أدائهم ،  القائدللقيام بعمل  مساعد املركزتهيئة -22

 ورئاسة بعض اللجان وغري ذلك. 

من املعلمني وغريهم، واختاذ مجيع اإلجراءات النظامية من تدوين مالحظة املركز  توثيق حاالت غياب وتأخر العاملني يف-23

 يف دفرت الدوام ومن مساءلة وحتقيق. 

 اذ الالزم حلسم أيام الغياب من راتب املعلم أو املوظف ، وتطبيق مبدأ األجر مقابل العمل. اخت-24

 كل حالة. من إجراء لمن حاالت غياب وتكرار تأخر ، وبيان ما يرى اختاذه  املركزبمبا حيدث  جمللس اإلدارةالكتابة -25
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 اإلشراف على عملية نقل التالميذ والتأكد من انتظامها طوال العام الدراسي.  -26

 متابعة السلف املالية اخلاصة بعمل املركز والعمل على صرفها وتسديدها وفقًا للتعليمات املنظمة لذلك.-27

مالحظة وضع ما يوثقه من حاالت الغياب والتأخر يف االعتبار عند إعداد تقويم األداء الوظيفي للمعلمني والعاملني يف -28

جتديد ، وعند كتابة ما يطلبونه من توصيات حيتاجون إليها حني التقدم لعمل قيادي ، أو االلتحاق بدورة تدريبية، أو  املركز

 ، أو غري ذلك. العقود

 يع جوانب األمن والسالمة واعتبارها أولوية يف األعمال اليومية .متابعة مج-29

 القيام بأية أعمال أخرى تسند إليه يف جمال عمله.-30

 

 : ةالتاسعة عشراملادة 

 حنو املعلم اجلديد: قائد املركزواجبات 

توجيهات ، ويساعده على اإلحاطة املعلم اجلديد عناية خاصة ، ويزوده بكل ما يلزمه من التعليمات وال املركز قائديولي -1

الكاملة بواجباته وأسس القيام بها ، وميكنه من املشاركة يف اللقاءات، والربامج التنشيطية، والدورات التدريبية اخلاصة 

 . اليت يقرها جملس اإلدارة  باملعلمني اجلدد

التجربة ، ويوثق زياراته له يف الفصل  بفرتةاصة مبتابعة املعلم اجلديد ، وتقوميه وفقا للتعليمات اخليقوم قائد املركز  -2

تابعة وتقوميه( ، ويبل  املعلم كتابيا بعد كل زيارة مبا عليه من مالحظات ، ويعد يف ضوء ذلك تقويم املوتوجيهاته يف )سجل 

والتجديد دى صالحيته للعمل يف الوقت احملدد مبينًا فيه رأيه مب جملس إدارة اجلمعيةاألداء الوظيفي اخلاص باملعلم ، ويبعثه إىل 

 . أو إلغاء التعاقد معه  ويله إىل عمل آخرحتأو له 

 

 املادة العشرون: 

 :قائد املركزخطة عمل 

لنفسه قبل بداية كل عام دراسي خطة عمل مفصلة ملا يقرر القيام به من أعمال وواجبات ويصنفها إىل مهام )يومية ،  القائديعد 

 (قائد املركزوأسبوعية ، وشهرية ، وفصلية ، وسنوية(. ويراجع ما نفذه من اخلطة بصفة دورية وفق بطاقة )التقويم الذاتي لعمل 

من بداية العام الدراسي القادم ويتم العمل على تعديل ما أوصى مبا ال يقل عن شهر  ويتم عرضها على جملس إدارة اجلمعية

 .اجمللس به ومن ثم عرضها للمجلس العتمادها والعمل بها 
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 والعشرون:  الواحدةاملادة 

 :مساعد املركز 

يف حالة  املركز، وهو الذي يقوم بإدارة  والفنية يف إدارة مجيع األعمال الرتبوية واإلدارية قائد املركزهو مساعد املركز مساعد 

 .القائد غياب 

 

 : الثانية والعشروناملادة 

 :املساعد مهام 

 وفحص وثائقهم وملفاتهم عند التسجيل أو التحويل.  التالميذاإلشراف على قبول  -1

 اجلدد ، ومتابعة أعمال اللجان املشكلة هلذا الغرض.  التالميذالتمهيدي ، وتنظيم استقبال  لألسبوعاإلعداد  -2

 وانتظامهم ، واختاذ اإلجراءات املناسبة يف هذا الشأن ، واملبادرة يف االتصال بذويهم.  التالميذمتابعة حضور  -3

 . باملركزالقة ، وما يلزمهم من اإلحاالت للجهات ذات العللمركزحيتاجون إليه من شهادات االنتماء  ما التالميذإعطاء  -4

 لطالب بصفة عامة ، واملعدية منها بصفة خاصة ، وإحالتها للعالج ، واختاذ الالزم للوقاية منها. لمتابعة احلاالت املرضية  -5

أوالدهم قبل نهاية اليوم الدراسي مع التأكد من صلة قرابته للطفل وتوثيق وقت اخلروج بإخراج  التالميذاألذن ألولياء أمور  -6

غري والده إال مبوجب وكالة أو والية سارية لالطفل  بتسليمع والد الطفل باستالمه يف السجل اخلاص لذلك وعدم السماح وتوقي

 املفعول مل يتجاوز إصدارها عام مع أخذ صورة من سجل األسرة والوكالة أو الوالية يف كل مرة.

اإلشراف على توقيت احلصص بداية ونهاية ، والتأكد من وجود املعلمني يف فصوهلم وفق اجلدول اليومي، ومعاجلة ما قد  -7

 يطرأ من حالة تأخر أو غياب املعلم. 

 املشاركة يف زيارات املعلمني يف فصوهلم ومتابعة أدائهم.  -8

 لإلعداد املبكر هلا.  قائد املركزتعاون مع ، وال املشاركة يف أعمال تقويم التالميذ، واالختبارات -9

 ، ومتابعة احملافظة عليها ، وصيانتها.  املركزاإلشراف على مرافق  -10

 ، واإلسهام يف متابعة تنفيذ قراراتها. املركزاملشاركة يف اجملالس واللجان يف  -11

 . جملس اإلدارةهات املختصة وفق توجيهات املشاركة يف االجتماعات، واللقاءات، وبرامج التدريب اليت تنظمها اجل -12

 للمركز .اإلشراف على برامج النشاط بكافة أنواعه وفق التنظيمات املبلغة  -13

 . التالميذ على  هامن الكتب واملستلزمات الدراسية قبل بداية العام الدراسي وتوزيع املركز على حاجتهمتابعة حصول  -14

 توزيع األعمال على الكتبة ، واملستخدمني ، والعمال ومتابعة أدائهم ألعماهلم.  -15

 . املركز تنظيم قاعدة املعلومات والسجالت وامللفات الالزمة للعمل يف  -16

إعداد ملف لكل معلم وموظف حتفظ فيه مجيع البيانات اخلاصة به ، وسريته الذاتية ، وصور من مؤهالته وخرباته ،  -17

الدورات التدريبية اليت حضرها ومشاركاته وما يرد عن أدائه ووضعه الوظيفي من مكاتبات ، وتوظيف التقنية احلديثة و

 .  والربامج احلاسوبية املعتمدة

 . يف حال االحتياج لسد العجز أو وفقًا لتوجيه جملس اإلدارة  دريس ما يسند إليه من حصصت -18

 وفصلية وعرضها على جملس إدارة اجلمعية العتمادها والعمل بها بعد إقرارها.إعداد خطة عمل سنوية وشهرية  -19

تقديم تقرير يف نهاية كل عام دراسي إىل جملس اإلدارة للجمعية يتضمن ما مت إجنازه خالل العام، إضافة إىل ما تراه  -20

 إدارة املركز من مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف املركز.



 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية العمل والتنميةحتت إشراف وزارة 

 607مسجلة برقم 

www. jatha.sa 

 jatha.alkharj@gmail.comبريد إلكرتوني:    0561646363جوال:     5511133/011هاتف وفاكس:     11942اخلرج  477ص.ب 

 

 الئحة مركز جذا لذوي اإلعاقة

23 

 . إخل نقل التالميذ ، والتغذية ، وبرامج النشاط ، ...  على ركة يف اإلشرافاملشا -21

 القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله. -22

 

 : الثالثة والعشرون املادة 

 :املركزمشرف  

هو معلم متميز متخصص يف أحد جماالت الرتبية اخلاصة تتوفر فيه الكفاية الفنية واإلدارية، ويعترب  املركزاملشرف على 

 عن اإلشراف على العملية الرتبوية والتعليمية جبميع جوانبها يف الربنامج. قائد املركزمسئواًل أمام 

 

 : الرابعة والعشروناملادة 

 مهام املشرف:

 الميذ يف الربنامج والتأكد من استكمال ملفاتهم ومدى  انطباق شروط القبول عليهم. املشاركة يف جلنة قبول الت -1

 وفق بعض املتغريات مثل:  املركزاملشاركة يف تصنيف التالميذ وتوزيعهم يف  -2

 البيئة التعليمية(.  -درجة العوق -)الفئة العمرية 

 خلاصة يف االصطفاف الصباحي. اإلشراف على انتظام التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية ا -3

 املساهمة يف إعداد اجلدول الدراسي وتوزيع معلمي الفصول واملواد كل حسب ختصصه.  -4

 التعرف على أهداف املقررات الدراسية والتعليمات اخلاصة باملعلم وتدارسها مع املعلمني بالربنامج.  -5

 اإلشراف على معلمي الربنامج بشكل مستمر وعقد االجتماعات الدورية لتطوير مستوى األداء لديهم.  -6

 متابعة عملية تقويم التالميذ يف الربنامج واالرتقاء مبستوياتهم إىل أقصى درجة ممكنة.  -7

 متابعة جدول إشراف املعلمني اليومي على التالميذ.  -8

 التالميذ لألجهزة التعويضية ، واملعينات السمعية ، والبصرية، كل حسب حاجته. التأكد من مدى استخدام  -9

 التأكد من توفر الكتب واملقررات الدراسية قبل بداية الدراسة ، واإلشراف على توزيعها.  -10

 املشاركة يف عملية تقويم أداء املعلمني يف الربنامج.  -11

 حية واملسائية، واإلشراف على توزيع التالميذ حسب ميوهلم وقدراتهم واحتياجاتهم. لفرتتني الصبال الصفيلاتنظيم النشاط  -12

 متابعة انتظام نقل التالميذ والتأكد من استكمال اإلجراءات الالزمة لذلك.   -13

إعداد خطة تدريب شهرية وفصلية وسنوية والعمل على توفري املدربني املؤهلني والتنسيق معهم وتوىل ترشيح املعلمني هلا  -14

الربامج من خارج املركز وفقًا للتعليمات املنظمة واستالم رسوم الدورات وطباعة الشهادات بعد بوتسجيل الراغبني بااللتحاق 

 . لس اإلدارة للجمعيةاعتمادها من قائد املركز ورئيس جم

   القيام جبميع األعمال اخلاصة بالتدريب وما يضمن جناحها داخل وخارج املركز . -15

 . باملركزاملشاركة يف اللجان ذات العالقة  -16

 من تعليمات.  جملس إدارة اجلمعية أو اجلهات املشرفةمتابعة تنفيذ كل ما يرد من  -17

 . الرمسية يف املركز اإلسهام الفاعل يف اجملالس  -18

 القيام مبهام قائد املركز يف حال تغيبه أو املساعد يف حال عدم تعيني مساعد للمركز أو تغيبه كذلك . -19

 القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله.-20
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 : والعشرون  اخلامسةاملادة 

 :أمني مركز مصادر التعلم 

 )املطبوعة ، والسمعية، والبصرية، واملربجمة على احلاسب اآللي(.  املركزهو املشرف على مجيع املواد التعليمية يف 

 

 : والعشرون السادسةاملادة 

 : مهام أمني مركز مصادر التعلم

، واختاذ اإلجراءات الالزمة  املركزإعداد بيان باملواد التعليمية اليت ختدم املنهج ، وتليب االحتياجات الرتبوية والتعليمية يف  -1

 . للمركز وتركيبها وعمل الصيانة هلا، ومتابعة وصوهلا  قائد املركزلتأمينها بالتنسيق مع 

 يف الوصول ملصادر املعلومات املتاحة.  والتالميذالتعريف مبا يصل للمركز من مصادر تعلم جديدة ومساعدة املعلمني  -2

 على اختيار واستخدام الوسائل التعليمية املناسبة وتوفري ما يلزمهم إلنتاج وسائل تعليمية بسيطة.  ذوالتالميمعاونة املعلمني  -3

لتطويره ، واستكمال نواقصه ، قائدة املركز تشغيل أجهزة املركز وتهيئتها للمستفيدين منها ، والتنسيق والتعاون مع  -4

 . ، وعمل الصيانة ألجهزة املركز  وحل مشكالته

يم حمتويات املركز من الكتب واملواد التعليمية األخرى ، وتصنيفها ، وترتيبها مبا يسهل تناوهلا ، وإعادتها إىل تنظ -5

 أماكنها ، وإعداد ما يلزم لذلك من البطاقات والالفتات ومتطلبات نظام احلفظ واالستخدام. 

والتأكد من والوسائل ، واألجهزة ، والنشرات ، مالحظة ما يرد للمركز من الكتب ، والدوريات ، واملواد التعليمية  -6

 عدم خمالفتها للتعليمات املبلغة للمركز. سالمتها و

، وإعداد التقارير الدورية وبرامج الصيانة ، وغري ذلك من  املركزتنظيم جدول حركة املواد واألجهزة وإعارتها داخل  -8

 النشاطات اإلدارية الالزمة. 

 ، وشغل حصص االنتظار.  التالميذمن احلصص ، ومراقبة  قائد املركزالقيام بتدريس ما يسنده إليه  -9

 القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله. -10

 والعشرون:  السابعةاملادة 

، واملستخدم ارس ، اخل ، وموظفو اخلدمات مثل احل…يتوىل اإلداريون مثل الكاتب والسكرتري والناسخ ومدخل البيانات 

 .، أو من ينوب عنه قائد املركزاخل ، مجيع األعمال واملسئوليات املساندة للعملية الرتبوية اليت يسندها إليهم …وعامل النظافة، 

 

 ن: والعشرو الثامنةاملادة 

 اهليئة الفنية :

معلم تدريبات نطق وكالم ة وفقًا لكل ختصص ، ومعلم الرتبية اخلاص معلم الفصل ، ومعلم املادة ،من أ. تتكون اهليئة الفنية 

خصائي أو معلم توجه أخصائي عالج وظيفي ، أخصائي عالج طبيعي ، أ،  خصائي اضطرابات التواصل( ، مرشد طالبيأ)

 . .... إخل خصائي نفسي(أ، معلم تدريبات سلوكية ) )ممرض( صحيالشرف املوحركة ، 

خصائيني حسب طبيعة الفنية املنصوص عليهم يف الفقرة )أ( من هذه املادة أو غريهم من األب. تتم االستفادة من أعضاء اهليئة 

 الربنامج واحتياج التلميذ.
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 ن: والعشرو التاسعةاملادة 

 لم:املع

أهداف املعلم هو صاحب مهمة نبيلة ورسالة سامية ، وهو املؤمتن على التالميذ واملسئول األول عن تربيتهم تربية صاحلة حتقق 

 .اجلهات املشرفة العربية السعودية وأهداف املركز و سياسة التعليم يف اململكة

 

 :  الثالثوناملادة 

 :/ الرتبية اخلاصة مهام معلم الفصل/ املادة

 االلتزام بأحكام اإلسالم والتقيد باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب، واجتناب كل ما هو خمل بشرف املهنة. -1

ومعاملته معاملة تربوية حتقق له األمن والطمأنينة وتنمي شخصيته، وتشعره بقيمته، وترعى مواهبه، وتغرس  التلميذاحرتام -2

 يف نفسه حب املعرفة ، وتكسبه السلوك احلميد واملودة لآلخرين ، وتؤصل فيه االستقامة والثقة بالنفس. 

م بكل ما يتطلبه حتقيق أهداف املواد اليت يدرسها من إعداد ، ، والقيا تدريس النصاب املقرر من احلصص كاماًل-3

ونشاط داخل الفصل وخارجه، وذلك حسبما ، ، وتصحيح  ، وأساليب تقويم واختبارات، ووسائل  وحتضري ، وطرائق تدريس

 تقتضيه أصول املهنة وطبيعة املادة ، ووفقا لألنظمة والتوجيهات الواردة من جهات االختصاص. 

يف  الطارئ، وشغل حصص االنتظار ، والقيام بعمل املعلم الغائب ، وسد العجز  التالميذركة يف اإلشراف اليومي على املشا-4

 . املركز وفق توجيه إدارة  املركزعدد معلمي 

لفصل ، ، والقيام بالدور الرتبوي واإلرشادي الشامل لطالب ذلك ا من ينيبهأو  قائد املركزريادة الفصل الذي يسنده إليه -5

ورعايتهم سلوكيا واجتماعيا ، ومتابعة حتصيلهم وتنمية مواطن اإلبداع والتفوق لديهم ، وحب  حاالت الضعف والتقصري 

، واملرشد الطالبي ، ومعلم التدريبات السلوكية  املركزوعالجها ، وذلك بالتعاون مع معلميهم وأولياء أمورهم ، ومع إدارة 

 . وغريهم  خصائي النفسي()األ

 دراسة املناهج ، واخلطط الدراسية ، والكتب املقررة وتقوميها ، واقرتاح ما يراه مناسبا لتطويرها من واقع تطبيقها. إعداد و-6

 . صباحية أو مسائية  من برامج النشاط وااللتزام مبا خيصص هلذه الربامج من ساعات قائد املركزتنفيذ ما يسنده إليه  -7

داخل الفصل وخارجه ملصلحة  املركزاالنصراف وبداية احلصص ونهايتها ، واستثمار وقته يف التقيد مبواعيد احلضور و-8

أثناء حصص الفراغ ، واستثمارها يف تصحيح الواجبات وتقوميها ، وإعداد الوسائل التعليمية،  املركز، والبقاء يف التلميذ 

 . ريها وغ ، واإلعداد لألنشطة باملركزواالستفادة من مركز مصادر التعلم 

للمعلمني خارج أوقات الدراسة ، والقيام مبا يكلف به من أعمال  املركزحضور االجتماعات واجملالس اليت تنظمها إدارة -9

 .  ذات عالقة بهذه االجتماعات واجملالس. وهذا واجب ملزم لكل معلم

نه حتقيق انتظام الدراسة ، وجدية العمل ، يف كل ما من شأ باملركزوسائر املعلمني والعاملني  املركزالتعاون مع إدارة -10

 . باملركزوحتقيق البيئة الالئقة 

، وتطوير طرائقه يف التدريس ، واستخدام التقنية احلديثة ، واملشاركة يف االجتماعات،  ومهنيًا السعي لتنمية ذاته علميًا-11

 واللجان ، وبرامج النشاط ، والدورات الرتبوية التجديدية وورش العمل. 

 والتعامل اإلجيابي مع ما يوصون به وما يقدمونه من جتارب وخربات. واجلهات املشرفة التعاون مع املشرفني الرتبويني -12

ومراعاة الفروق الفردية بني التالميذ ، والعمل على استخدام االسرتاتيجيات واألساليب والطرائق  يوناألخصائالتعاون مع -13

 . مل مع مجيع التالميذ على اختالف إعاقاتهم وقدراتهم اليت متكنه من التعا
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 . مهما تنوعت إعاقاتهم  الفصلتالميذ ذوي اإلعاقة واالهتمام بهم داخل المجيع تقبل -14

  املشاركة يف الدراسات ، واألحباث ، والدورات ، والندوات ، واملؤمترات يف جمال اختصاصه.-15

 التقويم والتشخيص بقصد حتديد االحتياجات األساسية لكل تلميذ.املشاركة الفاعلة يف عمليات -16

 إعداد اخلطط الرتبوية الفردية والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع أعضاء فريق اخلطة. -17

 مساعدة التالميذ املعوقني على التغلب على املشكالت النامجة عن العوق.-18

اصة باملعينات البصرية والسمعية والتقنية ومساعدتهم على االستفادة القصوى تعريف التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخل-19

 من تلك املعينات كل حسب حاجته.

لوالدي األطفال ذوي اإلعاقة واليت تساعدهم على  يف جمال ختصصه أو ما اكتسبه من خربات تقديم دورات تدريبية-20

من التعامل مع طفلهم والتواصل معه  -بإذن اهلل تعاىل  -متكنهم  اكتساب املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت

 بكل يسر وسهولة .

  تفعيل مهمة ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة يف عملية املشاركة يف األنشطة الصفية والالصفية . -21

ى سلوك أطفاهلم ، وتزويدهم باملواد مساعدة أولياء أمور التالميذ املعوقني على معرفة آثار العوق النفسية واالجتماعية عل-22

الرتبوية ، والوسائل التعليمية اليت من شأنها أن تسهل مهمة متابعة واجبات أبنائهم املدرسية ، وأن تسهم يف زيادة وعيهم 

   خبصائص واحتياجات وحقوق وواجبات أبنائهم ، وتعريفهم باخلدمات املتوفرة باجملتمع.

 . د إليه يف جمال عملهالقيام بأي أعمال أخرى تسن-23

 

 : الواحدة والثالثون املادة 

   املعلم: مساعد

 مساعد املعلم هو الشخص الذي يقوم بأعمال تساعد املعلم على استثمار وقته يف أداء مهامه األساسية. 

 

 : الثالثونالثانية واملادة 

   مهام مساعد املعلم:

  واإلشراف على األجهزة السمعية والبصرية وغريها.حتضري بعض األدوات اخلاصة بالصف الدراسي ،  -1

،  وغرفة املصادر، والنقل ،  املركزاملساعدة يف عملية ضبط الصف الدراسي ، واإلشراف على التالميذ يف فناء  -2

  ، وغري ذلك.واملقصف

  إشراف املعلم.بأو اإلنتاج املسرحي  يقوم بالعمل يف الصف الدراسي مع التالميذ من خالل متابعة القراءة أو العمل التمثيلي ، -3

  يساعد التالميذ أثناء مراجعة دروسهم. -4

  متابعة حضور وانصراف التالميذ. -5

يساعد املعلم يف إعداد خطة الدرس ، وإعداد املراجع ، واخلرائط ، والنماذج والرسوم البيانية ، وجتهيز السبورة ، ولوحة  -6

  اإلعالنات ، ورصد الدرجات.

 ميكن له أن يشارك يف االجتماع الذي حيضره ولي أمر التلميذ ملناقشة وضع التلميذ.  -7

 املساعدة يف مجع املعلومات بغرض التعرف على مدى تقدم التالميذ ، ومستوى أدائهم.  -8

 القيام ببعض األعمال اإلدارية كتصوير األوراق واملستندات.  -9
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 كراس املتابعة اليومية وحنو ذلك.  املساعدة يف تدوين املالحظات يف -10

 .وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية  املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية -11

  املشاركة يف الدراسات، واألحباث، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف جمال اختصاصه. -12

   إليه يف جمال عمله. القيام بأي مهام أخرى تسند -13

 

  :والثالثون الثالثةاملادة 

   خصائي اضطرابات التواصل(:أمعلم تدريبات النطق والكالم )

خصائي اضطرابات التواصل( هو الشخص املسئول عن تشخيص حاالت اضطراب التواصل لدى أمعلم تدريبات النطق والكالم )

   ية الالزمة حسب التشخيص الفردي.وعمل اخلطط العالجية التدريب املركزالتالميذ يف 

 

 : والثالثون الرابعةاملادة 

   خصائي اضطرابات التواصل(:أمعلم تدريبات النطق والكالم )  مهام

  تشخيص اضطرابات التواصل لدى التالميذ بغرض حتديد طبيعة اخلدمات اليت حيتاجونها. -1

  إىل اجلهات املختصة.التوصية بتحويل احلاالت اليت حتتاج إىل تدخل طيب  -2

  إعداد اخلطط التأهيلية )الفردية واجلماعية( قصرية وطويلة املدى والعمل على تنفيذها يف ضوء اخلطة الرتبوية الفردية. -3

  ، وتنفيذها ، وتقوميها. هايف مراحل إعداد مإطالع األسرة على اخلطة الفردية العالجية التدريبية للتلميذ ، وإشراكه -4

( للتعرف على مدى استفادة التلميذ من اخلطة فصلي  – شهري – أسبوعي ة تقويم كل تلميذ على حدة بشكل دوري )متابع-5

  التدريبية العالجية.

ملتابعة حاالت التالميذ ذوي اضطرابات التواصل ، وزيادة كفاءة التدريب اخلاص بهؤالء ،  املركزالتعاون مع معلمي -6

  وى أدائهم.التالميذ والعمل على رفع مست

  . وخارجه املركزاملشاركة يف اللجان وفرق العمل الرتبوية والطبية داخل -7

  العمل على حتقيق االستفادة القصوى للتالميذ من املعينات السمعية الفردية واجلماعية وبرامج التدريب السمعي وغريها.-8

العمل على نشر الوعي اإلرشادي العالجي بشأن اضطرابات التواصل وأسبابها ، وأساليب التخفيف من آثارها ، وطرق -9

 التعامل معها. 

  املشاركة يف الدراسات، واألحباث، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف جمال اختصاصه.-10

 وبرامج النشاط ، ... .  نقل التالميذ ، والتغذية ،على املشاركة يف اإلشراف -11

 تدريس ما يسند إليه من حصص يف حال االحتياج لسد العجز أو وفقًا لتوجيه قائد املركز . -12

 إعداد خطة عمل سنوية وشهرية وفصلية وعرضها على قائد املركز العتمادها والعمل بها بعد إقرارها.-13

يتضمن ما مت إجنازه خالل العام، إضافة إىل ما تراه إدارة املركز  تقديم تقرير يف نهاية كل عام دراسي إىل قائد املركز-14

 من مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف املركز.

 .وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية  املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية-15

 واملتابعة وفحص احلاالت اجلديدة أو املنتظمة يف املركز.د اجللسات مبواعيأو شهري إعداد جدول أسبوعي -16
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األطفال ذوي اإلعاقة واليت تساعدهم على  تقديم دورات تدريبية يف جمال ختصصه أو ما اكتسبه من خربات لوالدّي-17

من التعامل مع طفلهم والتواصل معه  -بإذن اهلل تعاىل  -اكتساب املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت متكنهم 

 بكل يسر وسهولة .

   القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه يف جمال عمله.-18

 

 والثالثون:  اخلامسةاملادة 

 واللياقة البدنية:ذية التغ معلم

و  التالميذكون له القدرة على التعامل مع يحبي  واللياقة البدنية هو ذلك الشخص املؤهل تأهياًل علميًا و عمليًا يف جمال التغذية 

كما يتصف  منها. انيالصحية اليت يع تهالولياقة صحية تتناسب مع حالة كل تلميذ وفقًا حللربنامج غذائي هلم تخطيط ال

للفرد و اجملتمع بصورتها الصحيحة بعيدة كل البعد عن التزييف أو الالواقعية والصحية القدرة على إعطاء املعلومات الغذائية ب

ختطيط برامج غذائية توعوية من شأنها أن تسهم يف تغيري العادات و السلوكيات الغذائية اخلاطئة إىل أخرى  مع القدرة على

 صحيحة .

 

 الثون: والث السادسةاملادة 

 التغذية واللياقة البدنية:  معلممهام 

حي  أنها اللبنة األساسية اليت يستطيع التالميذ من خالهلا  لتالميذ املركزلتعرف على مستوى اللياقة البدنية . إعداد سجل ل1

 ، وما حيتاج كل طفل من تطوير ومنو للياقته البدنية . مواجهة أعباء احلياة بكفاءة عالية

 جل باألطعمة املمنوعة لكل تلميذ وتزويد مجيع العاملني باملركز بنسخة منها . . إعداد س2

 . املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية .3

للياقة البدنية وطرق تنميتها واختباراتها بكل املواضيع املتعلقة مبكونات االتالميذ واألسرة والعاملني باملركز  عريف. ت4

 . والتعرف على املواضيع املتعلقة بالصحة واجملهود البدني إضافة إىل التعرف على العالقة بني التغذية واللياقة البدنية

 من قائد املركز  اعتماده. القيام مبا يسند إليه من حصص دراسية يف الرتبية البدنية بعد 5

ة للتالميذ وفقا حلالتهم البدنية وحتديد النشاطات الرياضية اليت تتناسب حلالتهم البدنية ولنوع العوق لديهم . إعداد خطط تربوي6

 مع التأكيد على تنوع هذه النشاطات .

 لتالميذ املركز وتفاعلهم يف النشاطات املختلفة .مستوى اللياقة البدنية . تقييم تقدم وتطور ومنو 7

. اإلشراف على مقصف املركز والتأكد من سالمة األغذية املتوفرة واملسموح بها وعدم السماح ألي تلميذ بتناول أي طعام 8

 يتسبب يف مشاكل صحية للتلميذ . 

. متابعة استخدام العامالت يف املركز ألدوات النظافة والواقيات )كمامات وقفازات صحية ...( بصفة مستمرة خالل مباشرة 9

 عمل يف املقصف .ال

له بصفة دورية مع إعداد سجل  األسرة. معاونة األسرة يف إعداد برنامج غذائي يتناسب مع حالة التلميذ الصحية ومتابعة تنفيذ 10

 لذلك ويعرض على قائد املركز بصفة دورية .
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لعالمات وا اول من الغذاء والعادات الغذائيةالغذائي واملتنو التاريخ الطيب واالجتماعيللتالميذ من حي  تقييم احلالة الغذائية . 11

لتوصيات مع ذكر ا حميط اخلصر ......اخل (-الوزن–املقاييس اجلسمانية ) الطول  وكذلكاملرضية ذات العالقة بالتغذية 

 تلميذ على حدى.الالزم لكل 

 اعتمادهاليل بياني دوري للمعلمني واألسرة بعد التالميذ وتقديم حت عـلىواللياقة البدنية نتائج تـأثريات التغيري الغذائي . توثيق 12

 من قائد املركز . 

 اخلطة .حتصيلهم ألهداف  يفالتقويم املستمر ملستويات التالميذ إعداد خطط فردية لكل تلميذ مع  .13

 واالستفادة من الصاالت الرتفيهية املوجودة يف املركز . التالميذ. التنوع يف تعليم 14

 . هخلقية ( ، واملعرفية جبانب اجلوانب البدنية واملهاري –اجتماعية  –ق اجلوانب الرتبوية ) نفسية العناية بتحقي. 15

 املمارسة أطول وقت ممكن من الدرس . يفالعمل على شغل مجيع التالميذ . 16

 . باملركز أو خارجية مع جهات أخرىخمتلف األنشطة بني الصفوف الدراسية  يفومسابقات  أنشطةتنظيم . 17

 املركز .داخل  الرياضياإلشراف على اللجان املشكلة من التالميذ إلدارة النشاط . 18

 . اإلعداد واملشاركة يف املناشط املختلفة اليت يقيمها املركز من خالل إبراز مهارات التالميذ وقدراتهم ومهاراتهم البدنية.19

 . املركز أو خارجهاليت تقام يف واملسابقات  املناشطالقيام بتحكيم بعض . 20

 –بني التالميذ مثل عمل جمالت احلائط  والصحي الرياضيلنشر الوعى  والصحية اإلشراف على األنشطة الثقافية الرياضية. 21

 ... اخل . النشرات - املقاالت –اإلذاعة املدرسية 

 . املركز داخليًا وخارجيًامستوى ى تصميم وتدريب واإلشراف على العروض الرياضية عل. 22

 .لتالميذ املركز املواظبة على إدارة طابور الصباح . 23

 . املشاركة يف املناوبات املختلفة واإلشراف على التالميذ يف خمتلف األنشطة .24

 .ملختلف األنشطة اليت يقوم املعلم بتنفيذها وعرضها على إدارة املركز بصفة دورية وإعداد تقرير ختامي بها إعداد سجالت. 25

يذ نشاط ترفهي فصلي وسنوي مبشاركة كل تالميذ املركز وحبضور مندوبني من اجلهات الرمسية املشرفة على . تنف26

 املركز.

من مستلزمات وصيانة وإعداد تقرير دوري عنها والتأكد من  احتياجاتها. متابعة الصاالت الرتفيهية والرياضية ومتابعة 27

 سالمتها أمنيًا وصحية لتالميذ املركز .

مبختلف فئاتهم من تنمية قدراتهم وإمكاناتهم مبا يتالءم مع  اإلعاقةاستخدام الوسائل واملعينات املناسبة اليت متكن ذوي . 28

 .وقدراتهم استعداداتهم

 لالستفادة منها يف اكتساب اخلربات املتنوعة واملعارف املختلفة.التالميذ من خالل اللعب نمية وتدريب احلواس املتبقية لدى . ت29

   . القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه يف جمال عمله.30
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 والثالثون:  السابعةاملادة 

 معلم التدخل املبكر: 

يف كافة اجلوانب خبالف اجلوانب الطبية والفحوصات حي  يكون لديه فهم مبظاهر النمو  ذوي اإلعاقةرعاية املوكل بو ه

)املهارات الكبرية  احلركية وتعبري( أو استقبالالطبيعي يف مرحلة الطفولة املبكرة سواء يف النواحي العقلية أو اللغوية ) 

أن تكون لديه القدرة على تطبيق أدوات التقييم الرمسية و والشخصية واالنفعالية واالجتماعيةالنفسية و واملهرات الدقيقة( أ

 . وتفسري نتائجها

 

 والثالثون:  الثامنةاملادة 

 مهام معلم التدخل املبكر:

 باإلضافة ملهامه املسندة له كمعلم تربية خاصة فأنه يقوم باآلتي :

املفاهيم وحتصيل املعلومات  واكتسابواإلدراك والتذكر  االنتباهعلى  مباخلربات املعرفية اليت تنمي قدراته التالميذتزويد . 1

 عن البيئة اليت يعيش فيها.

 . إعداد خطط تربوية للتالميذ وفقا لقدراتهم اليت تتناسب حلالتهم الصحية ولنوع العوق لديهم .2

الم وفرط احلركة وتشتت . القيام مبا يسند إليه من حصص دراسية لذوي صعوبات التعلم واملكفوفني واضطرابات اللغة والك3

 قائد املركز. اعتماد... وغريهم ، بعد  االنتباه

 مرحلة رياض األطفال والتدخل املبكر.يف  للتالميذإىل الفحوصات والتدخالت الالزمة ها إرشادو إرشاد األسرة وتدريبيها. 4

 يف املركز. كراملساعدين واملتطوعني لدعم برنامج التدخل املباملعلمني واألخصائيني وتدريب  .5

اللغة بأقصى قدر  استخداموالتقليد والتشجيع على  واالنتباهمن خالل املشاركة والتفاعل  التالميذنمية احلصيلة اللغوية لدى . ت6

 ممكن يف التعبري عن حاجاته وأفكاره ومشاعره.

 . احتياجاتهاملقبول يف تعامله مع اآلخرين واحلصول على  االجتماعيعلى السلوك  التلميذتدريب . 7

   . القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه يف جمال عمله.8

 

 : والثالثون التاسعةاملادة 

  خصائي النفسي(: معلم التدريبات السلوكية )األ

خصائي النفسي هو الشخص الذي يقوم بتطبيق األدوات واملقاييس والوسائل النفسية وغريها على التالميذ وإعداد الربامج األ

  النفسية والسلوكية الالزمة لكل حالة.  العالجية

 

 : األربعوناملادة 

  خصائي النفسي(: مهام معلم التدريبات السلوكية )األ

أدوات القياس الرمسية مثل: مقاييس  مستخدمًا املركزإجراء عمليات القياس والتشخيص للتالميذ املتقدمني واحملولني إىل  -1

 يفي ، وغري الرمسية مثل: املقابلة واملالحظة وقوائم الشطب. الذكاء املقننة ومقاييس السلوك التك

 إعداد التقارير النفسية متضمنة أهم نتائج القياس ، والتوصيات ، واملقرتحات اخلاصة بكل حالة.  -2

 . وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية  املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية -3
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 متابعة حالة التالميذ وخاصة املستجدين ، والتعرف على السلوكيات الغري مرغوب فيها ، وإعداد اخلطط العالجية الالزمة. -4

 ملشاركة يف اجملالس واللجان ذات العالقة بعمله. -5

 متابعة احلاالت النفسية للتالميذ ومساعدتهم للتغلب على املشاكل اليت قد يواجهونها. -6

 التوصية بإحالة التالميذ الذين يعانون من أمراض نفسية إىل الطبيب النفسي ومتابعة الربنامج العالجي املقرر لكل حالة.  -7

 املشاركة يف إعداد الربامج التوعوية اخلاصة بالتالميذ والعاملني معهم وأولياء أمورهم.  -8

 ك. إعادة تشخيص وتقويم التالميذ كلما دعت احلاجة إىل ذل -9

 املشاركة يف الدراسات، واألحباث، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف جمال اختصاصه.  -10

 نقل التالميذ ، والتغذية ، وبرامج النشاط ، ... . على املشاركة يف اإلشراف  -11

 تدريس ما يسند إليه من حصص يف حال االحتياج لسد العجز أو وفقًا لتوجيه قائد املركز .  -12

 إعداد خطة عمل سنوية وشهرية وفصلية وعرضها على قائد املركز العتمادها والعمل بها بعد إقرارها. -13

تقديم تقرير يف نهاية كل عام دراسي إىل قائد املركز يتضمن ما مت إجنازه خالل العام، إضافة إىل ما تراه إدارة املركز  -14

 ز.من مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف املرك

 إعداد جدول أسبوعي أو شهري مبواعيد اجللسات السلوكية واملتابعة وفحص احلاالت اجلديدة أو املنتظمة يف املركز. -15

 جديد مت قبوله مبشاركة جلان القبول واختاذ التوصيات الالزمة ومتابعتها.  تلميذإعداد تقرير فصلي لكل  -16

اكتسبه من خربات لوالدي األطفال ذوي اإلعاقة واليت تساعدهم على  تقديم دورات تدريبية يف جمال ختصصه أو ما -17

من التعامل مع طفلهم والتواصل معه  -بإذن اهلل تعاىل  -اكتساب املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت متكنهم 

 بكل يسر وسهولة .

  القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله.  -18

 

 : ة واألربعونالواحداملادة 

   الطالبي: املرشد

املرشد الطالبي هو الذي يقوم مبساعدة التلميذ على فهم ذاته ، ومعرفة قدراته ، والتغلب على ما يواجهه من صعوبات ليحقق 

التوافق النفسي والرتبوي واالجتماعي لبناء شخصية سوية يف إطار التعاليم اإلسالمية ، وتعويده االعتماد على نفسه حلل 

  مشكالته واكتشاف مواهبه. 

 

 :الثانية واألربعوناملادة 

   مهام املرشد الطالبي:

  يف إطار اخلطة العامة للتوجيه واإلرشاد الطالبي. اإلعاقةإعداد اخلطط السنوية لربامج التوجيه واإلرشاد لذوي -1

  تنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد وخدماته اإلمنائية والوقائية والعالجية.-2

  متابعة حاالت التالميذ التحصيلية والسلوكية وتقديم اخلدمات اإلرشادية هلم.-3

التعرف على التالميذ املتفوقني واملوهوبني والتالميذ املتأخرين دراسيًا والتالميذ الذين لديهم تفاوت يف التحصيل الدراسي -4

  ن مع ذوي االختصاص.الختاذ الوسائل واإلجراءات الكفيلة بتلبية احتياجات كل منهم بالتعاو

  .أهل اخلريحتري األحوال األسرية للتالميذ وخاصة االقتصادية منها ومساعدة احملتاجني منهم عن طريق -5
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  دراسة احلاالت الفردية للتالميذ الذين تظهر عليهم بوادر سلبية يف السلوك وتفهم مشكالتهم.-6

ع أولياء األمور على مسرية أبنائهم ، والعمل مع األسرة للرفع من ، وإطال واملركزالعمل على توثيق الروابط بني البيت -7

 مستوى التلميذ التعليمي والتكيف مع العوق. 

  تفعيل توصياتها.و لقائد املركزإعداد تقارير دورية عن حاالت التالميذ التعليمية والرتبوية والسلوكية ، وتقدميها -8

 املركزيف  نوبشكل خاص ، وكذا األخصائيواملعلمني ، ورواد الفصول عام  االتصال والتعاون مع مجيع املعلمني بشكل-9

جلمع املعلومات الالزمة عن التلميذ لتعبئة السجل الشامل ، أو دراسة حالته ، أو إيصال بعض خدمات اإلرشاد إليه ، أو اإلعداد 

  لربامج التوجيه واإلرشاد ، أو تنفيذ شيء منها مما يتطلب تعاونهم.

بأهداف التوجيه واإلرشاد وخططه وبراجمه وخدماته بشكل عام ويف جمال ذوي االحتياجات الرتبوية  عمومًاتوعية اجملتمع -10

 اخلاصة بشكل خاص. 

 ، واحملافظة على سريته ، وتنظيم امللفات والسجالت اخلاصة بالتوجيه واإلرشاد.  للتلميذتعبئة السجل الشامل -11

 من احلصص ، واملشاركة يف أعمال مراقبة التالميذ ، وشغل حصص االنتظار.  قائد املركزه تدريس ما يسنده إلي-12

 املشاركة يف البحوث، والدراسات، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف جمال اختصاصه.-13

 ما تراه إدارة املركز تقديم تقرير يف نهاية كل عام دراسي إىل قائد املركز يتضمن ما مت إجنازه خالل العام، إضافة إىل-14

 من مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف املركز.

 إعداد جدول أسبوعي أو شهري مبواعيد اجللسات السلوكية واملتابعة وفحص احلاالت اجلديدة أو املنتظمة يف املركز.-15

 وصيات الالزمة ومتابعتها. جديد مت قبوله مبشاركة جلان القبول واختاذ الت تلميذإعداد تقرير فصلي لكل -16

 .وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية  املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية -17

 حيال ذلك وتوثيق ذلك . سرةألحصر التأخر اليومي  للتالميذ ودراسة األسباب ومعاجلتها والتنسيق مع ا-18

األطفال ذوي اإلعاقة واليت تساعدهم على اكتساب  ختصصه أو ما اكتسبه من خربات لوالدّي تقديم دورات تدريبية يف-19

 يسر وسهولة .بمن التعامل مع طفلهم والتواصل معه -بإذن اهلل تعاىل -املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت متكنهم 

 ارير عنها ورفعها إلدارة املركز .اإلعداد لألسابيع التمهيدية والربامج التوعوية وإعداد تق-20

   القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه يف جمال عمله. -21

 

 : الثالثة واألربعوناملادة 

  : رائد النشاط 

 اجملتمعيف األنشطة الطالبية مع  اإلعاقةوالعمل على دمج ذوي  املركزهو الذي يقوم بإعداد وتنفيذ الربامج واألنشطة الطالبية يف 

  .  قدر اإلمكان 

 

 : األربعونالرابعة واملادة 

  مهام رائد النشاط: 

 إعداد خطة عمل أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية وعرضها على قائد املركز العتمادها والعمل بها بعد إقرارها.. 1

 ملختلف األنشطة . الداخلية واخلارجية الربامج متضمنة 

 . لقائد املركز وللجهات املشرفة . رفع الربامج واخلطط الزمنية 2
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 . املختلفة واملتابعة مع اإلعالم يف املركز إلبرازها إعالميًا . إعداد وتنظيم ومتابعة تنفيذ املسابقات يف جماالت النشاط3

من خالل اإلعداد والرتتيب للمشاركة ، و ترشيح املركز . اإلشراف على املشاركات يف املسابقات واملعارض واملناسبات خارج 4

املوجودة يف املنطقة ، وإعداد التقارير  واحلدائقاملشاركني ، وتنظيم الزيارات امليدانية وتشمل املدارس واملعامل احلضارية 

 . والفيديو  الالزمة موثقة بالصور

 لدورات التدريبية. . حضور اللقاءات الدورية لرواد النشاط وملشريف جماالت النشاط وا5

 والتنسيق فيما بينهم. املركز . توزيع مهام النشاط بني ذوي العالقة يف 6

 وإجياد احللول املناسبة .  املركز. دراسة معوقات النشاط داخل 7

 . املركز . إعداد املقرتحات واآلراء التطويرية لربامج النشاط والعمل على تطبيقها داخل 8

 واملشاركة الفاعلة يف برامج النشاط.  املركزيف . تفعيل دور العاملني 9

 . إجراء االتصاالت الالزمة باجلهات ذات العالقة من أجل التنسيق لتنفيذ الربامج الطالبية . 10

 . اخلارجية لتفعيل الربامج  اجلهات اخلارجية. التنسيق مع 11

 . تنظيم وحفظ املعلومات مبلفات خاصة. 12

  ت، واألحباث، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف جمال اختصاصه.. املشاركة يف الدراسا13

تقديم تقرير بعد كل فعالية ويف نهاية كل فصل دراسي إىل قائد املركز يتضمن ما مت إجنازه خالل الفصل والعام  .14

 ز.الدراسي، إضافة إىل ما تراه إدارة املركز من مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف املرك

 أخذ املوافقات اخلطية مبوافقة ولي أمر التلميذ باملشاركات اخلارجية قبل تنفيذ أي برنامج خارجي . .15

 جديد مت قبوله مبشاركة جلان القبول واختاذ التوصيات الالزمة ومتابعتها.  تلميذإعداد تقرير فصلي لكل  .16

تقديم دورات تدريبية يف جمال ختصصه أو ما اكتسبه من خربات لوالدي األطفال ذوي اإلعاقة واليت تساعدهم على  .17

من التعامل مع طفلهم والتواصل معه  -بإذن اهلل تعاىل  -اكتساب املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت متكنهم 

 بكل يسر وسهولة .

   تسند إليه يف جمال عمله.. القيام بأي مهام أخرى 18

 

 : واألربعون اخلامسةاملادة 

   خصائي العالج الطبيعي:أ

خصائي العالج الطبيعي هو الشخص الذي خيطط وينفذ برنامج العالج الطبيعي للتالميذ احملولني للعالج من أجل تأهيل وإعادة أ

   حدوث التشوهات أو العجز كلما أمكن ذلك.تأهيل الوظائف احلركية واحملافظة عليها ، وختفيف األمل ، ومنع 

 

 : األربعونو السادسةاملادة 

   خصائي العالج الطبيعي:أمهام 

  دراسة ملف التلميذ احملول. -1

تقييم احلالة املرضية لكل تلميذ من خالل نتائج االختبارات واملقاييس بغرض وضع خطة عالجية مناسبة تتضمن الوسائل  -2

  واألهداف املتوخاة من العالج املقرتح. العالجية املستخدمة

 فحص وترتيب التقارير الطبية واالستفادة منها وإعداد ملخص عنها وعرضها للمعلمني للتعامل مع التالميذ وفقًا هلا.-3
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من تنفيذ اخلطة العالجية لكل تلميذ ومراجعتها كل فرتة حسب طبيعة احلالة وتطوير تلك اخلطة مبا يتفق وتقدم احلالة  -4

  أجل حتقيق األهداف املرجوة.

  .وجد أو من خالل االستشارات اهلاتفية أو املباشرة  إن مناقشة حالة التلميذ مع الطبيب املختص -5

  وتعليم التلميذ وأسرته بربنامج العالج الطبيعي وكيفية اتباعه وتطبيقه بطريقة سليمة باملنزل.وتدريب إرشاد  -6

  ائج االختبارات وما يطرأ على حالة التلميذ يف النماذج املعدة لذلك ووضعها يف ملفه.تسجيل مجيع البيانات ونت -7

  .املركز وخارجه املشاركة يف النشاطات التعليمية والرتبوية املختلفة داخل  -8

  االلتزام بالقوانني واللوائح والتعليمات املنظمة للعمل. -9

  .باملركزلعمل داخل وحدة العالج الطبيعي القيام باملهام اإلدارية الالزمة لضبط ا -10

  املشاركة يف أعمال الفريق متعدد التخصصات. -11

 اتباع تعليمات األمن والسالمة لألجهزة واألشخاص.  -12

  املشاركة يف الدراسات، واألحباث، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف جمال اختصاصه. -13

 وفصلية وعرضها على قائد املركز العتمادها والعمل بها بعد إقرارها.إعداد خطة عمل سنوية وشهرية  -14

 العامالفصل أو عام دراسي إىل قائد املركز يتضمن ما مت إجنازه خالل فصل دراسي وتقديم تقرير يف نهاية كل  -15

 ز.، إضافة إىل ما تراه إدارة املركز من مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف املركالدراسي

 .وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية  املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية -16

 إعداد جدول أسبوعي أو شهري مبواعيد جلسات التدريب ومتابعة وفحص احلاالت اجلديدة أو املنتظمة باملركز. -17

 واختاذ التوصيات الالزمة ومتابعتها.  حتسنهمستفيد ومدى  تلميذإعداد تقرير فصلي لكل  -18

تقديم دورات تدريبية يف جمال ختصصه أو ما اكتسبه من خربات لوالدي األطفال ذوي اإلعاقة واليت تساعدهم على  -19

عه من التعامل مع طفلهم والتواصل م -بإذن اهلل تعاىل  -اكتساب املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت متكنهم 

 بكل يسر وسهولة .

  القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله. -20

 

 : واألربعون السابعةاملادة 

 خصائي العالج الوظيفي: أ

  للتالميذ الذين حيتاجون هلذه اخلدمة.  -اإلدراكية  -خصائي العالج الوظيفي هو املسئول عن تنمية املهارات احلسية أ

 

 : واألربعون الثامنةاملادة 

  خصائي العالج الوظيفي: أمهام 

 ضمن الفريق املختص.  اإلعاقةالتالميذ ذوي  تشخيصاملشاركة يف -1

 القيام بالتقويم الشامل للتلميذ بهدف التعرف على احتياجاته من خدمات العالج الوظيفي. -2

 تالميذ مثل: املشاركة يف إعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة اخلطط الرتبوية الفردية لل-3

 أ. تنمية االستجابات احلركية من خالل أنشطة اللعب. 

 ب. تدريب التلميذ على املهارات االستقاللية كتغيري املالبس ، والنظافة الشخصية. 
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 ج. تقييم البيئة التعليمية وعمل التعديالت الالزمة لتسهيل حركة التالميذ وجلوسهم. 

 د. تقييم مهارات ما قبل الكتابة ، ومهارات احلركة الدقيقة ، والتآزر ، وتدريب التالميذ عليها كل حسب احتياجه. 

 هـ. تدريب التالميذ على استخدام األطراف االصطناعية واألجهزة التعويضية )حسب احلاجة(. 

 برامج العالج الوظيفي. تقديم اخلدمات االستشارية للمعلمني وأسر التالميذ فيما خيص تنفيذ -4

  املشاركة يف الدراسات، واألحباث، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف جمال اختصاصه.-5

 إعداد خطة عمل سنوية وشهرية وفصلية وعرضها على قائد املركز العتمادها والعمل بها بعد إقرارها.-6

، إضافة الدراسي  العامو الفصل يتضمن ما مت إجنازه خالل عام دراسي إىل قائد املركزفصل وتقديم تقرير يف نهاية كل  -7

 إىل ما تراه إدارة املركز من مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف املركز.

 إعداد جدول أسبوعي أو شهري مبواعيد اجللسات العالجية واملتابعة وفحص احلاالت اجلديدة أو املنتظمة يف املركز.-8

 جديد مت قبوله مبشاركة جلان القبول واختاذ التوصيات الالزمة ومتابعتها.  تلميذلكل إعداد تقرير فصلي -9

أو ما اكتسبه من خربات لوالدي األطفال ذوي اإلعاقة واليت تساعدهم على اكتساب  هتقديم دورات تدريبية يف جمال-10

 بكل يسر وسهولة . طفلالمع والتواصل تعامل من ال-بإذن اهلل  -املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت متكنهم 

 .وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية  املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية-11

 اتباع تعليمات األمن والسالمة لألجهزة واألشخاص.-12

   القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله.-13

 

 : واألربعون التاسعةاملادة 

  )املمرض(:  الصحي املشرف

  وفق ما تتطلبه املهنة وتعليمات الطبيب املعاجل.  املركزاملشرف الصحي هو املسئول عن القيام بأعمال التمريض ملنسوبي 

 

 : اخلمسوناملادة 

   مهام املشرف الصحي:

  . العناية باملرضى وإعطاؤهم العالج املقرر وفق تعليمات الطبيب -1

  .املركزإجراء اإلسعافات األولية إلصابات منسوبي  -2

  اختاذ االحتياطات الالزمة لسالمة التالميذ ممن لديهم حاالت مرضية دائمة. -3

  التنسيق مع اجلهات املختصة لفحص املياه بشكل دوري للتأكد من سالمتها من التلوث. -4

  .، ومتابعة التقارير الطبية الواردة عن منسوبي املركز  والعمل على نشر الوعي الصحي املركزتفقد األوضاع الصحية يف  -5

  املشاركة يف جلنة التغذية والتأكد من سالمة املأكوالت واملشروبات. -6

 ومتابعة استكماهلا.  املركزإعداد امللفات الصحية ملنسوبي  -7

 املشاركة يف الدراسات، واألحباث، والدورات، والندوات، واملؤمترات يف جمال اختصاصه.  -8

 إعداد خطة عمل سنوية وشهرية وفصلية وعرضها على قائد املركز العتمادها والعمل بها بعد إقرارها. -6

، إضافة الدراسي  العامالفصل والل عام دراسي إىل قائد املركز يتضمن ما مت إجنازه خفصل وتقديم تقرير يف نهاية كل  -7

 إىل ما تراه إدارة املركز من مبادرات ومرئيات تهدف إىل تطوير العمل يف املركز.
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 واملتابعة وفحص احلاالت اجلديدة أو املنتظمة يف املركز. فحص التالميذإعداد جدول أسبوعي أو شهري مبواعيد  -8

 مبشاركة جلان القبول واختاذ التوصيات الالزمة ومتابعتها.  جديد مت قبوله تلميذإعداد تقرير فصلي لكل  -9

أو ما اكتسبه من خربات لوالدي األطفال ذوي اإلعاقة واليت تساعدهم على اكتساب  هتقديم دورات تدريبية يف جمال -10

 صل معه بكل يسر وسهولة .من التعامل مع طفلهم والتوا -بإذن اهلل  -املهارات التواصلية واملهارات االجتماعية اليت متكنهم 

الت االتنسيق مع اهلالل األمحر السعودي يف تنفيذ دورات تدريبية ملنسوبي املركز وتعريفهم مبكان املركز ونوعية احل -11

 .يف املركز  واإلعاقات املقبولة

 التنسيق مع املستشفيات احلكومية يف املنطقة حيال استقبال احلاالت احملولة هلم . -12

 للمستشفى حلني وصول والدي الطفل . نقلهايف حال  الطارئة قة احلاالت اإلسعافيهمراف -13

 تنفيذ عملية إخالء للمركز وتدريب مجيع منسوبي املركز على ذلك وتكون سالمة التالميذ أواًل . -14

 .وكذلك جلهاز اإلنذار وطفايات احلريق  اتباع تعليمات األمن والسالمة لألجهزة واألشخاص -15

 إعداد سجل صحي بالعاملني يف املركز من تالميذ ومعلمني وإداريني والتأكد من خلوهم من األمراض املعدية .-16

إعداد سجل صحي للمستخدمني والعمال ومن يعمل يف املقصف ومن يف حكمهم وإلزامهم باستخراج شهادة صحية من -17

سريان مفعوهلا خالل فرتة عملهم يف املركز وعرضه على إدارة  اجلهات الرمسية )البلدية واملستشفى...( والتأكد من تاريخ

 املركز بصفة دورية .  

  القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله.  -18

 

 : الواحدة واخلمسوناملادة 

   :)العوق البصري(معلم التوجه واحلركة

بصريًا على اكتساب مهارات احلركة وإدراك االجتاهات من معلم التوجه واحلركة هو الذي يقوم بتدريب التالميذ املعوقني 

   خالل التدريب الفردي واجلماعي.

 

 : الثانية واخلمسوناملادة 

 نه يقوم باآلتي :إباإلضافة ملهامه املسندة له كمعلم تربية خاصة ف مهام معلم التوجه واحلركة

  وهي: تعريف التلميذ باملفاهيم األساسية املتعلقة جبسم اإلنسان -1

  أعضاء اجلسم. -أ

  عالقة أعضاء اجلسم بعضها ببعض. -ب

  اجتاهات اجلسم املختلفة. -ج

  األطراف(. -اجلذع  -احلركات الصحيحة ألعضاء اجلسم ) الرأس -د

  تدريس املفاهيم التالية وتدريب التالميذ عمليا عليها: -2

 العالقات املكانية وعالقتها باجلسم.  -أ

  وية.احلماية العل -ب

 احلماية السفلية.  -ج

  مهارة التتبع باليد. -د
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 هـ مهارة البح  عن األشياء. 

 الذوق (.  -الشم -السمع-اللمس-استخدام احلواس املتبقية ) البصر  -و

  ومرافقه. املركزمساعدة التالميذ على تكوين خريطة ذهنية عن مبنى  -3

 متكني التلميذ من اكتساب مهارات التنقل من خالل االستعانة باملرشد املبصر.  -4

  .املركزتعريف التلميذ بالعصا واستخداماتها داخل وخارج  -5

  تدريب التلميذ على استخدام وسائل املواصالت املختلفة ومهارات التنقل يف األماكن التجارية واملرافق العامة. -6

  مبعينات التنقل اإللكرتونية وغريها وأساليب استخدامها. تعريف التلميذ -7

 تدريب التلميذ على االستكشاف الذاتي ووسائل توظيفه.  -8

 .وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية  املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية -9

  ل عمله.القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جما-10

 

 :الثالثة واخلمسوناملادة 

 األخصائي االجتماعي:

 . فري اخلدمات االجتماعية املناسبةللعمل مع التالميذ وأسرهم عن طريق مجع املعلومات يف سبيل تو هو شخص مدرب مهنيًا

 يف:  رئيسال هدورويتمثل 

يقوم هذا الدور على اختاذ األخصائي االجتماعي مجيع التدابري الوقائية الالزمة، للحد من انتشار  حي  وقائيالالدور  .1

 ميكن أن حتدث لدى تالميذ املركز .املعضلة االجتماعية اليت 

عدة واليت تساعد يف فتح جماالت للتالميذ يف املركز على تطوير القدرات واملهارات الفردية  هيتمثل عملوالتنموي الدور  .2

 .أمامهم للعمل والتطور والنجاح

من املشكالت االجتماعية أو النفسية اليت يعاني منها، أو  التالميذالدور العالجي حبي  يعمل األخصائي على ختلص  .3

كما هو احلل يف حاالت اإلعاقة اجلسدية، واليت تشكل احلاجز األساسي على معها ،  كيفالتو قبلالت عدماملساعدة يف 

 . الدور التنمويمنع حتقيق 

 

 :اخلمسونالرابعة واملادة 

 مهام األخصائي االجتماعي :

 باستحداث وابتكار الربامج . تميزالوفقًا لإلمكانات املتاحة مع  باملركز األخصائيإعداد اخلطة والربنامج الزمين ألعمال -1

سجل األخصائي االجتماعي وواليت من أهمها : سجل احلاالت الفردية . االخصائيإعداد السجالت املنظمة ألعمال -2

املواقف الفردية السريعة و الغيابمتابعة واجلماعات االجتماعية اليت يشرف عليها والربامج العامة باملركز واجتماعات اجملالس و

 .... وغريها .عي ااإلرشاد والتوجيه اجلمو

ملف و ميماملف القرارات والتعهلا  وواليت منها : ملف اخلطة والربنامج الزمين  باملركز هإعداد امللفات املنظمة ألعمال-3

ملف )للربامج واألنشطة اخلاصة به( و امليزانية واملعامالت املاليةو ملف حاالت الغيابوملف األنشطة والربامج العامة والشطب 

السيئة للتالميذ  احلاالت االقتصادية وذوي الرسوب  يتكررمن وممن بل  العشر سنوات أو قاربها أكبار السن واحلاالت اخلاصة 

 ) تقويم وتوجيه السلوك الطالبي ( .الغري مرغوب بها احلاالت السلوكية وملف 
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االقتصادية ، الشطب ، الغياب ، التأخر الدراسي ، السلوكية ، الصحية ، وتشخيص وعالج احلاالت الفردية ) راسةد-4

 وأاإلرشاد الفردي  بتقديماألخرى( ويقوم األخصائي االجتماعي  التعليميةالنفسية ، االجتماعية ، متكرري الرسوب ، واحلاالت 

 .اجلمعي لتلك احلاالت 

 واملعلمني(. اآلباءماعية )النشاط االجتماعي ، اخلدمة العامة ، جمالس إعداد مشروع امليزانية اخلاصة بأنشطة الرتبية االجت-5

 زيارات املنزلية للحاالت اليت تستدعي ذلك وبرتتيب مسبق مع األسرة .للاالتصال هاتفيًا بأولياء األمور -6

 . واملعلمنيولياء األمور وأ املركزمتكرري الرسوب وتنظيم متابعتهم ورعايتهم بالتعاون املشرتك مع إدارة  التالميذحصر -7

وحتويلهم للجهات املناسبة  وأولياء األمور واملعلمني املركزكبار السن ومتابعتهم متعاونًا يف ذلك مع إدارة  التالميذحصر -8

 .حلاالتهم وقدراتهم 

إلرشاد والتوجيه رعاية احلاالت النفسية وحتويل ما حيتاج منها إىل خدمات ختصصية للعيادة النفسية ووحدة التخاطب وا-9

 . باملركزاألسري 

املتفوقني علميًا واملتأخرين دراسيًا وذلك من خالل كشوف درجاتهم ومتابعتهم يف  التالميذالرتكيز على حب  ومتابعة -10

 املختلفة على مدار العام الدراسي . االختبارات والتقييمات 

 عالج احلاالت الفردية .لباحلاسب اآللي  املدرجةوالبيانات  التقييم املستمريف  تقييم التالميذاالستعانة بسجل القيد وبطاقة -11

هود عالجية لفرتات طويلة ، ودراستها وتشخيصها ووضع خطط جلاليت حتتاج اإلعاقة ذوي  التالميذاكتشاف حاالت -12

 عالجية هلا ، وإعداد ملف خاص بكل حالة على حده . 

املستحقني هلا وصرفها عند ورودها ، وإجراء البحوث للحاالت  للتالميذاالجتماعية املساعدات بعداد كشوف إالقيام ب-13

 الزكاة، أو أجراء حبوث للحاالت اليت حتتاج إىل مساعدات من خمصصات  جملس جذااجلديدة يف املواعيد اليت حتدد من قبل 

 . املركز لرفها جمللس جذا واقرتاح قيمة املساعدة وإرساهلا إلدارة 

 شاركة يف وضع الربامج اخلاصة بالكشف عن ميول ومواهب وقدرات الطالب وتوجيهها وتنميتها واستثمارها .امل-14

 .وتوثيق ذلك يف مجيع خطط التالميذ الرتبوية  املشاركة يف فريق العمل باملركز اخلاص باخلطة الرتبوية الفردية-15

، وتذليل  التالميذقديم املشورة الفنية لرواد الصفوف واجلماعات واألسر يف كيفية وضع اخلطط اليت تليب احتياجات ت-16

 الصعوبات اليت تواجههم عند تنفيذ الربامج .

ذات الطابع االجتماعي مثل ) الرحالت ، اخلدمة  باملركزاإلشراف على مجاعة واحدة أو اثنتني من مجاعات النشاط -17

 مجاعة اهلالل األمحر ، النشاط التعاوني ... اخل ( . الرياضي ،، مجاعة البيئة ، النادي  اإلعاقةعامة ، مجاعة ذوي ال

 .  اإلدارة باملركزاإلشراف على تشكيل جمالس -18

 وفقًا للدليل التنظيمي واإلجرائي يف التعليم العام والرتبية اخلاصة وغريها مما يعتمدها جملس جذا . أمانة سر اجملالس-19

، أسبوع النظافة واملسابقات الثقافية واألدبية والفنية ، اخلط العربي ،  التالميذمثل ) أوائل  املركزتنظيم املسابقات داخل -20

التعليم أو غريها من املسابقات العامة اليت تنظمها وزارة ب ( وكذلك تنظيم االشرتاك املثالي ، الصف املثالي ، ... اخل التلميذ

 . اجلهات املشرفة

بكافة أنواعها ومناسبات وأيام ذوي اإلعاقة املختلفة يف املناسبات الدينية والوطنية  املركزاإلشراف على تنظيم حفالت -21

 واإلعداد املسبق هلا . 

 .وغريها البلديات كبالتعاون والتنسيق مع أجهزة اجملتمع املختلفة  املركزدمة العامة داخل تنظيم مشروعات اخل -22

 ( .، جلنة املقصف .....  اإلشراف على اجلانب االجتماعي جلماعة النشاط التعاوني ) جلنة النظام ، جلنة اإلعالم -23
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بعد أخذ املوافقات الرمسية من إدارة  واإلشراف عليهاالزيارات العلمية و واالجتماعية تنظيم الرحالت العلمية والرتفيهية-24

 . املركز وأولياء األمور واجلهات املستضيفة

املوهوبني واملتفوقني ) علميًا واجتماعيًا ( مستخدمًا يف ذلك احلوافز ولوحات  التالميذاقرتاح وتنظيم برامج رعاية وتكريم -25

 اإلجيابية األخرى . وكافة الوسائلوالتعزيز الشرف 

 تنظيم إصدار نشرات ومطبوعات للتوعية االجتماعية والرتبوية والثقافية .-26

 .أو ما خيصص للمقصف من أرباح املقصف  املركزإعداد مشروع باملبال  اليت يتطلب صرفها من خمصصات -27

، واستخراج النتائج ووضع  املركزدة يف القيام بإجراء حب  ميداني عن إحدى الظواهر االجتماعية والرتبوية املوجو-28

 التوصيات أو إعداد مشروع مبتكر أو حلقة حب  ) مسنار ( وبشكل سنوي .

 . اجلهات املشرفة على املركزاملشاركة يف تنفيذ البحوث والدراسات اليت جتريها -29

 . املركزيف إجياد مناخ مناسب للعالقات اإلنسانية بني أعضاء  املركزلتعاون مع إدارة ا-30

باملؤسسات اجملتمعية األخرى باجملتمع احمللي مثل ) البلدية ، املراكز الصحية ،األندية  املركزالعمل على توطيد عالقة -31

 ( . املستشفيات ، املراكز املماثلة ، التعليم ....الرياضية والثقافية ، 

ونسخة  وإرساله لإلدارة يف املواعيد احملددة باملركز األخصائي االجتماعي إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط -32

 . جمللس إدارة جذا

وأهمية  واألنظمة باملركزلتعريفهم بدور األخصائي االجتماعي  للتالميذعي الرتبوي اتنظيم برامج التوجيه واإلرشاد اجلم-33

 واالستذكار اجليد ... اخل .  نشطةاأل

ورفع احلاالت اليت مل  الفردية السريعة وتسجيلها موضحًا اإلجراءات اليت مت تنفيذهاتقديم التوجيه واإلرشاد يف املواقف -34

 .حتل للمرشد الطالبي 

 اجملتمع. باألنشطة املناسبة لقدراتهم مبا حيقق توافقهم بوتوجيههم للمشاركة اإلعاقة تقديم الرعاية املناسبة للطالب ذوي -35

املساعد واملشرف وعضوية قائد املركز وتشكيل جلنة برئاسة  املستفيديناء إعداد صندوق للمقرتحات للتعرف على أر-36

 واألخصائي االجتماعي لدراسة املقرتحات وتنفيذ املناسب منها .على املركز 

 . ( اخل ،  ... مسابقات) إذاعة ، لوحات ،  باملركزلالشرتاك يف اجلماعات واألسر  التالميذنشر الوعي بني -37

واختيار رواد األسر بالتنسيق مع  وتنمي مواهبهم التالميذالعمل على استحداث وتكوين اجلماعات املبتكرة اليت تناسب -38

 . إدارة املركز 

 .... اخل تنظيم الندوات واحملاضرات اليت تعمل على رفع مستوى الوعي الديين والثقايف واالجتماعي والعملي -39

، وحيدد هلا املركز وغريه من املراكز أو برامج الرتبية اخلاصة يف التعليم بني  للتالميذإعداد خطة لتبادل الزيارات -40

 .اخلاص به والتنسيق مع اجلهة األخرى مسبقًا  واملوعد والربنامجعليهم وهيئة اإلشراف  التالميذاألهداف وعدد املشاركني من 

 . باملركزنشاط الرتبية االجتماعية  إعداد اللوحات اإلرشادية والرسوم البيانية اليت تعرب عن-41

وتدعيم  ، واملنزل بكافة الوسائل املمكنة وذلك إلمكانية التعارف بينهما املركزتوثيق الصلة والعالقة والرتابط بني -42

 من فوائد مجة.وذلك الستمرارية التفاعل وما يعود به واألسرة واليت من أهما جملس اآلباء واملعلمني ، واملركز التلميذالعالقة بني 

على الوصول إىل أكرب قدر ممكن من االعتماد على النفس والتعود على حتمل املسئولية واحرتام أداء  التالميذمساعدة -43

 . ... إخل معهم  اآلخرين والتعاون

 .  امج املتاحةومساعدته على االستفادة من الربه وتبصريه بنظام املركزمع بيئة  التلميذتكيف  -44



 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية العمل والتنميةحتت إشراف وزارة 

 607مسجلة برقم 

www. jatha.sa 

 jatha.alkharj@gmail.comبريد إلكرتوني:    0561646363جوال:     5511133/011هاتف وفاكس:     11942اخلرج  477ص.ب 

 

 الئحة مركز جذا لذوي اإلعاقة

40 

ورعاية الظروف االجتماعية واالنفعالية ، ومساعدتهم يف التغلب على  التالميذعلى أداء رسالته يف تربية  املركزمعاونة  -45

 العقبات اليت تعرتضهم ، واالهتمام بالتوعية واإلرشاد الرتبوي باستخدام الندوات واحملاضرات . 

خلف الصحي واالجتماعي واملستوى االقتصادي ، نظرًا ملا يف حل مشكالتهم االجتماعية كحاالت الت التالميذمساعدة -46

 . ضور للمركزور من احلكالغياب ، واالعتداء على الغري والنف تربويةيرتتب على هذه املشكالت من إجياد مشكالت 

   القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله.-47

 

 :واخلمسون اخلامسةاملادة 

 : بشريةالوارد املموظف 

عن إدارة وتنفيذ متطلبات املوارد البشرية من الدعم اإلداري وتنفيذ  كون مسئواًليركز وامل لقائدقوم بتقديم تقارير من ي هو

 سياسات وإجراءات املوارد البشرية اىل األنشطة اليومية. 

 

 :واخلمسون السادسةاملادة 

:موظف املوارد البشرية مهام   

 . من خالل التنسيق مع إدارة املركز وجملس اجلمعيةالتوظيف بدء من حتديد االحتياجات ثم البح   .1

 استقبال املوظفني اجلدد وانهاء اجراءات الدخول وبدء العمل. .2

 تهيئة املوظفني اجلدد. .3

 مساعدة املوظفني على التكيف على بيئة العمل وحل مشكالتهم.  .4

 وتطبيق العقوبات. االستغناءت، ادارة التظلم، الشكاوى، االستقاال .5

 تعميم القوانني والسياسات اجلديدة والتأكد من تطبيق املوظفني هلا. .6

 ميا يتعلق بتطبيق السياسيات واألنظمة.ني تقديم الدعم واملشورة للموظف .7

 إدارة كل من الغياب، التأخر، اإلجازات وفيما يتعلق باإلجراءات واالستفسارات ونظام التسجيل.  .8

 املساعدة يف تطوير وتقييم سياسات وإجراءات املوارد البشرية. .9

 .وقسم احملاسبة يف اجلمعية التنسيق مع الرواتب .10

 احملافظة على استمرارية بنية العمل عن طريق حتدي  متطلبات العمل.  .11

 كلف بها. يالتعامل مع املبادرات واملشاريع األخرى اليت  .12

كل ما يتعلق باملوظف من هوية وطنية وعقود وخربات ودورات وتقييم أداء إعداد ملف لكل موظف باملركز مزود به  .13

املركز  وكذلك صورة من الصالحية التعليمية لقائدوإجازات اعتيادية أو مرضية وعناوين االتصال ورقم احلساب البنكي 

من  وغريهاستخدمني يف املركز واملساعد واملشرف واملعلمني وتكون سارية املفعول باإلضافة للشهادة الصحية للعاملني وامل

 .  أوراق ختص العاملني يف املركز

ومصروفات مالية ... وغريها مع  ومكافآت إعداد وتنظيم سجالت العمل من حضور وغياب وتأخر ورواتب وحسميات  .14

 عرضها على قائد املركز بصفة دورية .

على حساب بأول للبنك  وتوريدها أواًلاملسجلني على حسابهم  التالميذمن  ركزاملالدراسة بحتصيل رسوم إعداد سجل  .15

 .قائد املركز على السجل اطالع مجعية جذا وحفظ صورة من سند اإليداع وتزويد حماسب اجلمعية باألصل و
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وتزويد حماسب اجلمعية بها رمسيًا وفق بيان حصر  وتنظيمهااملركز شطة نفظ مستندات الصرف اخلاص باحل إعداد سجل .16

 .واتري اخلاصة باألنشطة متظمنة )رقم الفاتورة ومبلغها والصنف ووجه الصرف وإمجالي املبل ( مع حفظ صورة التسليم بالف

 .وتوثيق صرفها مبوجب فواتري رمسية وتدقيقها مع حماسب اجلمعية  السلف املستدمية واملؤقتةإعداد سجل ب .17

  عمله.  القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال .18

 

 : واخلمسون السابعةاملادة 

 :ياملراقب االجتماع

هو الشخص الذي يقوم مبتابعة وضع التالميذ االجتماعي واالنساني والرتبوي داخل املركز ومتابعة حال التالميذ وتسجيل كل  

من مشكالت متغريات غري مرغوب بها بصورة رمسية أو غري رمسية والعمل على محاية التالميذ من أي خطر وحل ما يعرتضهم 

  قدر استطاعته خالل فرتة إشرافه عليهم .

 

 : واخلمسون الثامنةاملادة 

  :مهام املراقب االجتماعي

الدينية والتعليمية والرتوحيية و)الرياضية  بالتالميذاملتعلقة  االنشطةوربامج اليف تنفيذ  مجيع العاملني يف املركزمع  االشرتاك .1

 . .... (والصحية

 حصر الغياب للتالميذ بشكل يومي )احلصة الثانية( وإعداد سجل بذلك وتزويد قائد املركز بالغياب بشكل يومي .  .2

 . وتسجيل أي مالحظات غري مرغوبةاملختلفة مراقبة دقيقة  املركزأثناء تنفيذ برامج  التالميذمراقبة  .3

 .لقائد املركز ليت تستدعي الرفع عنهاعن احلاالت ادورية بشكل عام ورفع تقارير  التالميذمراقبة سلوك  .4

 .مبا يتعلق بسلوكيات التالميذ ن واألخصائيمن قائد املركز أو تنفيذ التعليمات الصادرة  .5

 الداخلية واخلارجية . يف أماكن تنفيذ الربامج واألنشطة التالميذمرافقة  .6

 مساعدة التالميذ يف توجيههم حسب استفسارهم . .7

 هم .فرتة مناوبته حبي  مينع حدوث املشاكل بينطيلة  التالميذالتواجد مع  .8

وحل مشاكلهم قدر املستطاع فإن مل يستطع حييل هم اجللوس معخالل مراقبة التالميذ وحدوث أي إشكالية بينهم يتم  .9

   . للمرشد الطالبي أو األخصائي النفسي األمر

التالميذ واستالمهم وتسليمهم ألهلهم وللباصات ملن ينقل املشاركة يف املناوبة مع العاملني يف املركز يف اإلشراف على  .10

 بالباصات .

جل استالم التالميذ املتأخرين وسبب تأخرهم وسجل خلروج التالميذ مبكرًا بطلب من ولي أمر الطفل مع التأكيد إعداد س .11

بتوكيل أو تفويض رمسي مثبت لدى فصلني أو نعلى عدم تسليم الطفل إال لولي أمره )األب( فقط أو )األم( إذا مل يكونا م

 إدارة املركز أو بوجود وصاية رمسية على الطفل أو بتعميد من قائد املركز .

خارجه وتوثيق من منسوبي املركز أو شخص سواء من التالميذ من أي  حبقتبلي  قائد املركز فورًا عن أي اعتداء بدني  .12

 .رمسيًا  الواقعة

 فاع عن حقوقهم وحتقيق مصلحتهم على غريهم . متثيل التالميذ يف أي اجتماع والد .13

  القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله.  .14
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 : واخلمسون التاسعةاملادة 

 : العالقات العامة واإلعالم موظف 

على أسس علمية لبح  أنسب طرق التعامل الناجحة املتبادلة هو املسئول عن توجيه خرباته ومهاراته الفنية واإلدارية واالجتماعية 

والقوانني واألخالق العامة  االجتماعيةمع مراعاة القيم واملعايري  املركز الداخلي واخلارجي لتحقيق أهداف ومجهوره املركزبني 

 واللوائح واألنظمة .  باجملتمع

 

 : الستوناملادة 

 مهام موظف العالقات العامة واإلعالم: 

 وكسب تأييد اجلمهور والرضا عنه. هالتعريف الصحيح املقنع بنشاط املركزلتعريف بنشاط ا .1

خترجه بشكل فصلي وإعداده بشكل جيد وعرضه على أهل حتى إعداد سجل إلكرتوني لكل تلميذ من دخوله للمركز  .2

 اخلري يف حال تبين تعليم أي تلميذ يف املركز .

إما عن طريق االتصال  املركزإىل اجلماهري ومن اجلماهري إىل  املركزالجتاهني من توفري قنوات االتصال املناسبة يف ا .3

 .أو من خالل قنوات التواصل  الشخصي أو االتصال اجلماهريي

الذهنية لدى اجلماهري  املركزضع خطط وقائية وعالجية لتحسني صورة حي  يختطيط برامج العالقات العامة وتنفيذها  .4

 .وعرضها على قائدة املركز وجملس إدارة اجلمعية  متوسطة وقصرية املدىوتقسم إىل خطط طويلة و

 تقييم براجمه وخططه تقييًما مرحلًيا )أثناء التنفيذ( وتقييًما بعدًيا.ب يقوم .5

 .ه للجمهور الداخلي واخلارجي من أجل الوصول وحتقيق أهداف املركززيادة التفاعل واالهتمام بثقافة  .6

يف حالة توجيه أي  عليهاالصحف احمللية أو اخلارجية والرد مواقع التواصل املختلفة ويف  املركزينشر عن  متابعة كل ما .7

 .لقائد املركز وجملس ادارة اجلمعية وأيضًا أخذ املعلومات ووضعها مبلف خمتص ورفعها  للمركزمالمة أو ذم 

 اجملتمع وأفراده حتقيًقا للصاحل العام. يفواملنظمات األخرى  املركزإجياد التفاهم املتبادل بني  .8

 بهدف قبوهلا واالقتناع بها.والزوار لجمهور املركز وأهدافه وخدماته لشرح سياسة  .9

 .وحت  مسئوليته للجمهور صحيحة وسليمةقنوات التواصل بركز تنشر عن املواملعلومات اليت التأكد من أن مجيع األخبار  .10

 يف األداء فيما بينهما. االنسجاميق املختلفة لتحق األقسامالتنسيق بني  .11

 .يف املركز  وللمستويات االدارية العلياباجلمعية العمل كمستشار ألعضاء جملس االدارة  .12

 اإلعالم املخطط. باستخدامحتقيق املزيد من التعاون اخلالق واألداء الفعال  .13

 حل مشكالت اجملتمع والبيئة احمليطة باملنظمة. يفاملشاركة  .14

 .للمركز أو للجمعية  واالجتماعية االقتصاديةحتقيق التنمية  يفاملساهمة  .15

 تشجيع احللول الذاتية واملبادرات اليت يقدمها بعض اإلداريني للتغلب على املشكالت. .16

 .املركزمبا يتفق مع مصلحة والفين تنشيط املناقشات املوضوعية اهلادفة إىل تطوير اجلهاز اإلداري  .17

 ال الزوار واملراجعني بشكل لبق وحضاري.واستقب القائدتنظيم مقابالت  .18

 . حب  وحتليل وتلخيص مجيع املسائل اليت تهم االدارة ورفعها اليها .19

 استقبال الضيوف الرمسيني وتأمني متطلباتهم وراحتهم. .20

 .املركز اعداد النشرات االعالمية اليت تتعلق بنشاطات  .21
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 تسويف. بالبالوثائق مرفقة  املركزاعداد الردود على الشكاوى يف ضوء توجيهات  .22

 .احملافظة متابعة اجراءات سفر املوفدين من العاملني مبهمات رمسية خارج  .23

 .قائد املركزواملذكرات اليت يطلبها  املكاتباتانشاء  .24

 التحضري للمؤمترات واملنتديات احمللية واملركزية )مشاركات فعالة(. .25

 وااللكرتوني وتعقبها واعداد الردود عليها وتعميمها على العاملني لالطالع.حتليل املواد االعالمية يف وسائل االعالم الورقي  .26

 .املركز ونشرها على قنوات التواصل املختلفة تأمني التغطية االعالمية املناسبة لكل أنشطة  .27

 ية والوطنية.املناسبات الدينية واالجتماعوالعامة جلهة األفراح واألحزان والتربيكات وبرقيات التعازي  باآلدابالقيام  .28

 .املستفيدينأو قياس رضا  املركزاجراء عمليات قياس الجتاهات الرأي العام حول توجهات وخدمات  .29

 واملتابعة والتأكد من اجلهة الشاكية.، جابة الرد واإل إلعداداستالم الشكاوى واحالتها اىل اجلهات ذات العالقة  .30

 السجالت الالزمة وتوثيق وتصنيف كل هذه املهام. إعداد .31

 التنسيق مع دوائر العالقات العامة ومديريات التطوير يف اجلهات األخرى لتبادل اخلربات. .32

 . الذين تستوجب مهماتهم االقامة املركز أو اجلمعيةتأمني احلجوزات يف الفنادق لضيوف  .33

متميز بشكل  املركزصورة  إلبرازوخاصة اليت ختص ذوي اإلعاقة اسبات املشاركة الفعالة الواضحة البارزة يف خمتلف املن .34

 .والتخطيط املسبق هلا 

  القيام بأي مهام أخرى تسند إليه يف جمال عمله.  .35

 

  :الستونالواحدة واملادة 

 السكرتري :

يف حفظ أسراره وترتيب أعماله وتسجيل معلوماته وتنظيم وقته بشكل  قائد املركز أو من ينيبههو املوظف الذي يقوم مبساعدة 

 دقيق بسهولة ويسر

 

  :والستون الثانيةاملادة 

 مهام السكرتري: 

، باإلضافة إىل القيام املوارد البشرية ومساعده ومشرف املركز و بقائد املركزتقديم مجيع أعمال السكرتارية اخلاصة -1

 ؛ توفرًيا للوقت واجلهد. عنهم أثناء عدم وجودهم أو انشغاهلم ببعض املهام البسيطة نيابة

ومن ثم تسجيل صادره وإحالته  القائد أو من ينيبه ،، وعرضه على  املركزاستالم وفرز وتسجيل الربيد اليومي احملال إىل -2

 ، واالحتفاظ بصور منه عند الضرورة.القائدحسب توجيه  اجلهة املعنيةإىل 

، خارجه واملركز أداخل قائد املركز إصدار التعليمات والتوجيهات والقرارات والتعاميم اليت يوجه بها إعداد وصياغة و-3

، حسب اإلجراءات املتبعة، ومن ثم متابعة تنفيذها وحفظها غريهومتابعة إرساهلا عن طريق الربيد االلكرتوني أو الفاكس أو 

 للرجوع إليها عند احلاجة.

أو اليت  املركزداخل  للقائدتنظيم وحتديد وتغيري وإلغاء وجدولة مواعيد املقابالت والزيارات واالجتماعات اخلاصة والرمسية -4

بناًء على التوجيهات املبلغة للسكرتارية باستخدام النظام اإللكرتوني أو التسجيل يف دفرت خاص  املركزسيقوم بها خارج 

 سجيل معلومات وبيانات الزوار.باملواعيد. هذا باإلضافة إىل ت
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، وذلك بتحديد املواعيد، ودعوة املشاركني، وجتهيز مكان االجتماع، القائدإعداد وتنظيم انعقاد االجتماعات مبكتب -5

تقوم بإعداد وتوزيع احملاضر وكتابتها وصياغة  القائدومن ثم استقبال املشاركني، ويف حالة تكليف السكرتارية من قبل 

على  القائدهائي لالجتماع، ومن ثم صياغة التعليمات أو القرارات اليت تنبثق عنه، والتعميم بها بعد اعتمادها من احملضر الن

 املعنية ومتابعة تنفيذها. اجلهة

حسب التعليمات املبلغة له، وتدوينها يف سجل خاص يف حال عدم وجوده،  القائدالرد على املكاملات اهلاتفية وحتويلها إىل -6

، إلجراء االتصاالت املطلوبة الصادرة من مكتب خارج املركز أو داخلهد دليل خاص بالعناوين وأرقام اهلواتف للمسؤولني وإعدا

 ضمن املواد الربيدية.على القائد الواردة، وعرضها  التميياال وأ ، وكذلك استقبال الفاكسالقائد

، القائدخماطبات وقرارات داخلية واخلاصة مبكتب تنظيم حفظ وتصنيف وفهرسة مجيع احملفوظات من صور تعاميم و-7

 وذلك مبلفات خاصة أو الكرتونية باستخدام املاسح الضوئي.

اجلهات الداخلية من تنفيذ للقرارات والتعاميم ومتابعة للمعامالت لدى  القائدتنظيم مجيع أعمال املتابعة املنوطة مبكتب -8

 لتسهيل عملية املتابعة أو تسجيلها الكرتونيًّا.خارجه، وتسجيلها يف ملف خاص  وأ باملركز

القيام جبميع ما تتطلبه السكرتارية املكتبية من حترير للخطابات، واستخدام احلاسب اآللي، والطباعة، والنسخ، -9

 واستعمال آالت التصوير، واملاسح الضوئي، والفاكس، واإلنرتنت، وتصميم اجلداول، والنماذج، وغريها.

إىل منطقة خارجية من إجراء للحجوزات، وتأكيدها، وإلغائها،  القائدمل ترتيب السفريات يف حالة انتداب القيام بع-10

 وتنظيم وترتيب املواعيد وبرنامج الرحلة واإلقامة، وترتيبات الوصول واملغادرة.

ني طلب املواد واملستلزمات ، ومتابعتها، باإلضافة إىل متابعة تأمالقائدالقيام جبميع أعمال التعقيب اخلاصة مبكتب -11

 وبالغات الصيانة واألعطال.

 .قائد املركز ومقرتحات التطوير، ورفعها إىل  السكرتريإعداد تقارير دورية عن إجنازات -12 

واملشاركة يف  تسليم العهدة ،كذلك املسلمة وتوثيقها يف سجل خاص بالعهدة وحسب األصول  املركزتسجيل عهدة -13

 اجلرد السنوي.

 .واحلاسب ... وغريها  متابعة صيانة آالت وأجهزة الطباعة والتصوير-14

 .املركز وتسليمها رمسيًا ملساعد أو مشرف املركز املنقولني من وإىل  التالميذملفات تالم ساتسليم و-15

 وتلبية حاجاتهم اليت تتصل بالعمل يف حدود مسئولياته الوظيفية. املركزمعاونة سائر العاملني يف -16

 حسب االختصاص. أي مهام أخرى توكل إليه-17

 

  الثالثة والستون:املادة 

 املركز:حارس 

وما حيتويه من أجهزة ومعدات وأغراض  ركزمبنى امل التالميذ واملعلمني واإلداريني وكذلك هو املسئول عن حفظ األمن وسالمة

   .أثناء فرتة دوامه ) من حلظة تسلمه الدوام الرمسي وحلني تسليم احلارس التالي ( 
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  الرابعة والستون:املادة 

 : حلارساواجبات ومسئوليات 

 ماهو خمل بشرف املهنة.االلتزام بأحكام اإلسالم والتقيد باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب واجتناب كل -1

 املركزوتسجيل بيانات الزوار أثناء فرتة الدوام يف السجل املعد لذلك ، وعدم السماح ألي شخص بدخول  املركزحراسة -2

 بتصريح رمسي . بعد انتهاء الدوام إال

وما بها من مداخل وخمارج وأبواب طوارئ ومعدات وجتهيزات السالمة ) مطفآت  املركزاملعرفة التامة لكافة مكونات -3

 احلريق ، أجهزة اإلنذار باحلريق ( والغرض من وجودها وطرق تشغيلها وإيقافها عند الضرورة.

 جيب أن يكون على علم تام مبواقع أجهزة اإلطفاء واإلنذار ومدى صالحيتها الستخدامها يف حاالت الضرورة .-4

اإلبالغ الفوري عن املخالفات اليت تتعلق بالسالمة والتأكد من وعدم وجود أي خملفات قابلة لالشتعال أو اليت تشكل -5

 بأي مالحظات.  املركزخطورة على املبنى وإشعار إدارة 

 : والعاملني القيام بالتالي التالميذجيب على احلارس بعد انتهاء الدوام وانصراف -6

 مجيع األبواب .* التأكد من إغالق 

 فصل التيار الكهربائي عن خمتلف التجهيزات واآلالت. و* التأكد من غلق مصادر الغاز 

 * التأكد من إطفاء األنوار واملكيفات واملراوح وخاصة ) مراوح الشفط ( وصنابري وحمابس املياه .

* املرور الدائم باملبنى أثناء الدوام، وبعد خروج العاملني، والرتكيز على أماكن اخلطورة، واختاذ اإلجراء الفوري حيال ما 

 قد يوجد من مالحظات. 

 التفتيش على املبنى من اخلارج، والتأكد من سالمته، وعدم وجود أي مواد خطرة أو خملفات قابلة لالحرتاق جبواره.-7

رير تقرير يومي عند نهاية النوبة على أن يتضمن كافة املالحظات ، وما مت اختاذه من إجراءات، ويعرض يف حينه القيام بتح-8

 .قائد املركز أو املدير التنفيذي للجمعية على املسئول املباشر أو 

واإلجراءات اليت متت من قبل احلراس على منوذج رمسي يتم حتديد فيه كافة املالحظات  املركزجيب ان يتم تسليم وتسلم -9

 خالل فرتة الدوام .

 من حريق أو أي حالة طارئة . املركزعند وجود ما يهدد سالمة  ركزوإدارة املأو الشرطة  االتصال بالدفاع املدني-10

  يه: يف حال وقوع حادث أو حريق أثناء فرتة دوامه الرمسي فيجب عل واجبات احلارس يف حاالت الطوارئمن -11

 .  واإلسعاف فورًااإلنذار واالتصال بالدفاع املدني تشغيل جهاز  - أ

 التحقق من قفل مجيع حمابس الغاز وفصل التيار الكهربائي، وإيقاف القوى احملركة مبكان احلادث.  - ب

 املسئول املباشر فورًا باحلادث. إبالغ - ت

 . مجيعًاقرب خمرج حتى يتم خروجهم أل باملركز واملساعدة يف إخراجهمإرشاد العاملني واملوجودين  - ث

 االنتقال فوًرا ملكان احلادث ومكافحة احلريق إذا أمكن ذلك باستخدام أجهزة ومعدات مكافحة احلريق اليدوية. - ج

 إرشاد فرق الدفاع املدني ملكان احلريق .  - ح

 جتميع البيانات واملعلومات عن احلادث، وإعداد تقرير بذلك. - خ

 ومكافحة احلرائق واإلسعافات األولية .د وأسس السالمة عقوالديه من خالل التدريب على  رفع مستوى الوعي الوقائي-12

 . أو العب  مببناه أو ما بداخله املركزواجلهات األمنية يف حال االشتباه مبحاولة أحد دخول  املركزإبالغ إدارة  -13

 .ركز أو من ينيبه امل قائد بإذن خطي من أو موظف قبل نهاية الدوام الرمسي أال تلميذعدم السماح خبروج أي  -14
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والتأكد من  بالسيارات اخلاصةالتالميذ بالباصات أو املتابعة والتأكد من البطاقات الشخصية للسائقني الذين ينقلون  -15

 .بشكل يومي  املرافقةسالمة باصات النقل ووجود املرافق أو 

أو املوظفات فيه، أال يف ظروف خاصة تقدرها اجلهات  التالميذالبتة أثناء وجود  املركزعدم السماح بدخول رجال إىل -16

 املسئولة بعد أخذ احليطة الالزمة ضمانًا لعدم االختالط.

 .منسوبي املركزقفل األبواب والنوافذ وإطفاء األنوار واملكيفات واملراوح وصنابري وحمابس املياه بعد انصراف -17

 حسب االختصاص. أخرى توكل إليهأي مهام القيام ب-18

 

 

  اخلامسة والستون:املادة 

 املستخدم أو العامل يف املركز :

وتنظيف احلجرات للمركز القيام بأعمال النظافة و التلميع و التطهري الالزمة الشخص املسؤول عن نظافة املبنى كاماًل وهو 

، كما يساعد التالميذ يف نظافتهم الشخصية  اخل احلوائط .....و أسطح املكاتب و احلمامات و املداخل و والفصول املكتبية 

 ولبسهم وحتركهم وانتقاهلم داخل املركز .

  

  السادسة والستون:املادة 

 املستخدم أو العامل:مسؤوليات 

 ملهنة.هو خمل بشرف ا االلتزام بأحكام اإلسالم والتقيد باألنظمة والتعليمات وقواعد السلوك واآلداب واجتناب كل ما-1

 . وممراتها ومرافقها ودورات املياه املركزأعمال النظافة يف الفصول وأفنية القيام ب-2

 .املركزتوزيع املعامالت واألوراق داخل -3

وعدم السماح ألي  موالتعرف على شخصياته نيمن الداخل ملتابعة حركة املراجع املركزعند بوابة  نياملستخدم أحدتواجد -4

 أال بإذن خطي من اإلدارة أثناء الدوام. املركزباخلروج من  تلميذ

 قبل الدوام وبعده. التالميذملراقبة  األخصائينيأو  نيمساعدة املعلم-5

 مساعدة التالميذ يف نظافتهم الشخصية ولبسهم وحتركهم وانتقاهلم داخل املركز .-6

 .ة العام الدراسي لنظافة املركز قبل بداياليت  ياماأليف  العملخارج وقت  املركزااللتزام باحلضور إىل -7

  أو خطر ... .وخارجها عند حدوث أي طارئ  املركزابالغ اجلهات املختصة داخل -8

 .اثناء القيام بعملهم  العمل الرمسيمتابعة عمال النظافة والصيانة بغري أوقات -9

 . بعد انتهاء الدوام املياهالتاكد من اغالق االبواب والنوافذ واطفاء االنوار واملكيفات واملرواح وحمابس -10

 وصيانتها إن لزم األمر . لى أدوات و خامات النظافةاحملافظة ع-11

تها وتزويد قائد احلصول على شهادة صحية من اجلهات ذات االختصاص )البلدية( والعمل على جتديدها قبل انتهاء صالحي-12

 املركز بصورة منها .

 حسب االختصاص. أي مهام أخرى توكل إليهالقيام ب-13
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 :الفين واإلداري واملالي باجلهات ذات العالقة االرتباطالباب السابع : 

 

  :والستون السابعةاملادة 

 :املركز جبمعية ذوي اإلعاقة اخلريية )جملس اإلدارة( ارتباط 

بتوفري مجيع الكوادر البشرية املتخصصة اإلدارة يف اجلمعية  جملس قومي، حي   وإداريًا وماليًا فنيا ارتباطًااملركز رتبط ي

 وذلك من خالل ما يلي:  باملركزواملستلزمات التجهيزية اخلاصة 

 . رفعها من إدارة املركزبعد  اجلديدة والعمل على تطويرها الفصولاستحداث  -1

 . نية فصول النمو والربامج املستحدثة بعد رفعها من إدارة املركز إعداد ميزا -2

 . اإلضافية  اخلطط الدراسية واملناهج واملقررات املدرسية اعتماد -3

 . للمركزإعداد وتطوير اللوائح الداخلية  -4

 . املركزوضع خطط وبرامج املتابعة واإلشراف على  -5

 . فيه والعاملني املركز قويم إعداد األسس والضوابط ووضع اخلطط لت -6

 . واعتماد عملهم باملركز  توفري الكوادر البشرية املتخصصة والعمل على استقطاب الكفاءات الوطنية املتميزة -7

 . يف املركز إعداد الضوابط واملعايري املنظمة لعملية تكليف املشرفني واإلداريني  -8

 . وإقرار ميزانيتها املالية  ؤمترات، وغريهاالدورات التدريبية، والندوات، وامل اعتماد -9

 .  األوعية العلمية من كتب ومطبوعات ونشرات وأقراص وشبكات حاسوبيةالدعم املالي لتوفري  إقرار -10

 إقرار ميزانية شهرية ملصروفات املركز وتسليمها لقائد املركز . -11

 . اإلعاقة  يذوالوسائل التعليمية اليت حيتاجها التالميذ  إقرار دعم -12

 توفري أدوات التشخيص والقياس.  -13

 دفع رواتب مجيع العاملني يف املركز وتوقيع العقود معهم وجتديدها وفقًا لالحتياج وتقييم األداء . -14

 

 :والستون الثامنةاملادة 

 :االختصاصاملركز باجلهات املشرفة والرقابية وذات ارتباط 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية ووزارة والرقابية وذات االختصاص ك ةجبميع اجلهات املشرفاملركز فنيًا وإشرافيًا رتبط ي

تنفيذ مجيع األنظمة واللوائح اليت تضمن حسن سري العمل وتليب الدفاع املدني والبلدية ووزارة التجارة وغريهم وذلك بالتعليم و

 وذلك من خالل: اجلمعية  جملس إدارةبالتنسيق مع و اإلعاقةاحتياجات التالميذ ذوي 

 .  ... تعاميم ونشراتاتباع ما يصدر منها من تعليمات و -1

 . من قبلهم تنفيذ خطط وبرامج املتابعة واإلشراف والتقويم املعتمدة  -2

 اطالعهم على عمل املركز والسجالت الرمسية بعد التأكد من هوية ونظامية مندوب اجلهة . -3

 ندوب بتوثيق زيارته وهدفها وما يوجه به لتطوير العمل أو غريه .املإعداد سجل وتوثيق مجيع هذه الزيارات والتأكيد على  -4
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 : والستون التاسعة املادة

 :وغريهم من اجلهات املهتمة بذوي اإلعاقةاملماثلة راكز املو التعليمب املركزعالقة 

  .واجلهات املهتمة بذوي اإلعاقة عالقة تعاونية تكاملية املركز العالقة بني أ. يعترب 

داخل اليت تنظمها هذه اجلهات سواء من املشاركة يف األنشطة الصفية وغري الصفية  باملركزب. متكني التالميذ امللتحقني 

 . بعد التنسيق املسبق يف ذلك والعكس صحيح  لدى اجلهة املنظمة خارجه واملركز أ

 يف كل ما خيدم ذوي اإلعاقة ويعود بالنفع عليهم سواء يف التشخيص أو االستشارات ... . ج. التعاون التام

 االلتحاق بربامج التدريب اليت يقيمها املركز أو اجلمعية وفقًا للمقاعد املتوفرة . هذه اجلهاتد. ميكن ملعلمي ومعلمات 

أو اجلهات األخرى سنوات ومل يستثنى من اجمللس يتم التنسيق مع التعليم  10و جتاوز عمره من املركز أ التلميذ الذي خترجهـ. 

بإحضار ورقة قبول  هولي أمر التأكيد علىاجلهة املناسبة وفقًا لرغبة ولي أمره مع إىل  التلميذوحتويل بعد تبلي  ولي أمره ، 

 الرمسي يف املركز . التلميذتسليم ولي أمره رمسيًا ملف مبدئي للتلميذ ومن ثم 

لكل  متدربالتدريب امليداني من اجلامعات أو الكليات وفقًا للخدمات املتاحة يف املركز مبا ال يتجاوز  طالبو. ميكن قبول 

 خدمة مقدمة يف املركز يف الفصل الدراسي الواحد .

 

 :السبعوناملادة 

 باجملتمع: املركزعالقة 

األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ، كما حتوي معاهدهم وبراجمهم اليت يتعلمون يعد اجملتمع البيئة الكربى اليت تضم 

من ناحية  املركزمصدر إشعاع يف جمال توعية اجملتمع ، فتوطيد العالقة التعاونية بني  املركزعترب يويرتبون من خالهلا ، و

 واجملتمع من ناحية أخرى أمر هام ألداء رسالته ويتأتى ذلك من خالل ما يلي: 

 : املركزأوال: واجبات اجملتمع حنو 

 أفراد اجملتمع:  -أ

 رتبية وتعليم أبناء اجملتمع من ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة. لسعى ي ذيال املركزيتوقع من أفراد اجملتمع احرتام وتقدير  -1

  ما أمكن ذلك .على نشر الوعي بينهم  وأن يعملوا املركزقوم بها ييتوقع من أبناء اجملتمع أن يعوا األدوار واملهام اليت  -2

 املؤسسات اجملتمعية:  -ب

 ويقصد بها املنشآت اإلعالمية والتعليمية والزراعية والصناعية والتجارية والرتفيهية وما شابهها ، وتتمثل أوجه تعاونها يف جماالت: 

 ملشاركة يف األنشطة. واوالرتفيه ملا فيه مصلحة التالميذ كاالطالع  املركزاالستجابة الحتياجات  -1

 مبا يزيد من فاعليته.  للمركزالدعم املعنوي واملادي  -2

 قوم به يف خدمة أبناء اجملتمع. يوتقدير األدوار اليت  املركزاحرتام  -3

 . املركز إيضاح ما تتوقعه تلك املؤسسات من  -4

 حنو اجملتمع:  املركزثانيا: واجبات 

بعمله أو مسؤولياته حنو التالميذ أو أسرهم أو أولياء  املركزتلبية طلبات أفراد اجملتمع أو مؤسساته ما مل خيل ذلك بقيام  -1

 أمورهم شريطة أن يكون من اختصاصه ويف وسعه. 

 للتالميذ.  قدمهايوطبيعة اخلدمات اليت  املركزنشر الوعي واملعرفة بني أفراد اجملتمع ومؤسساته بأدوار ومهام  -2

 نشر الوعي بني أفراد اجملتمع ومؤسساته عن ذوي االحتياجات اخلاصة.  -3
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 يف أداء عمله.  املركزإيضاح املتوقع من اجملتمع ومؤسساته ملساندة  -4

 .اإلعاقةمساندة املؤسسات واملراكز األهلية واخلريية اليت تعنى بذوي  -5

 

  :الواحدة والسبعوناملادة 

 باألسرة: املركزعالقة 

ضرورية املركز وعليه فالعالقة بينهما تعترب األسرة شريكًا هامًا وأساسيًا يف تربية وتعليم أبنائها الذين حيتاجون إىل خدمات 

 وميكن توطيدها ، وإبراز فعاليتها بالتأكيد على ما يلي:

 حنو األسرة:  املركزأواًل: واجبات 

 . املركز  إدارة بالتنسيق مع اطالع على كل ما يتعلق بربنامج ابنهواال املركزاألمر من زيارة  ةمتكني ولي -1

 لغرض التشخيص وإعداد الربنامج وإقرار أي تعديالت تطرأ عليه أثناء أو بعد التنفيذ. يف بداية القبول أخذ إذن ولي األمر  -2

 التلميذ والتقييم النهائي له. لالشرتاك يف التشخيص وإعداد الربامج ومالحظة سري العمل يف برنامج  األمدعوة  -3

 احلفاظ على سرية مجيع املعلومات املتعلقة بالتلميذ أو أسرته.  -4

 أو ولي األمر بلغة مفهومة والتأكد من أن املعلومات صحيحة وواضحة ووافية.  لألمشرح حالة التلميذ  -5

 سب بناء على تشخيصه السابق يف حالة طلبها لذلك. إعادة تشخيص التلميذ إذا رأت األسرة أنه مل يوضع يف الربنامج املنا -6

 مساندة األسرة للتعامل الفاعل مع التلميذ وذلك بتقديم برامج تدريب موجهة لألسرة وبتوزيع نشرات إرشادية مبسطة.  -7

 احرتام كل فرد من أفراد األسرة أثناء احلدي  معهم أو عنهم. -8

 : املركزثانيًا: واجبات األسرة حنو 

لالشرتاك يف التشخيص وإعداد وتنفيذ وتقويم اخلطط الفردية يف حالة التدخل الفردي أو متابعة  املركزاالستجابة لدعوة  -1

 سري دراسة التلميذ يف احلاالت األخرى. 

بإعطاء اإلذن إلجراء التشخيص وإعداد الربامج وإحالة التلميذ إىل جهة متخصصة أخرى إذا لزم األمر  املركزالتعاون مع  -2

 ويكون له حق الرفض يف حاالت ميكن أن تستوجب ذلك. 

 تنفيذه يف البيت كمساعدة التلميذ يف أداء واجبات معينة واحملافظة على سلوك معني.  املركزتنفيذ ما يطلب  -3

 أثناء احلدي  عنهم أو معهم.  باملركزمن له عالقة  احرتام كل -4

 على أي تغري يطرأ على األسرة أو التلميذ ميكن االستفادة منه لصاحل التلميذ. املركزاطالع  -5

 ة املخصصة هلما يف املركز سواء اجلماعية أو الفردية .يالتزام الوالدين حبضور الربامج التدريب -6

 من تقارير وبيانات بشكل صحيح . بالتلميذبالتلميذ وتزويد املركز بكل ما يتعلق  تقديم املعلومات اخلاصة -7
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 : الثانية والسبعوناملادة 

 بالتالميذ: املركزعالقة 

، وعليها توفري الرعاية املتكاملة اليت من شأنها تنمية الفرد من  ذوي اإلعاقةبيئة تربوية رئيسة جلميع فئات التالميذ  وه املركز

 مجيع النواحي التالية:

 أواًل: الرعاية: 

الرعاية الرتبوية ، وتشمل تهيئة مجيع الربامج واخلطط املقدمة يف التعليم العام بتطويع بعضها أو مجيعها لتتفق مع قدرات  -1

ويع إضافة برامج خاصة أو استخدام وسائل خاصة أو تعديل طرائق تعليم أو تقديم . ويشمل هذا التطاإلعاقة ومتطلبات ذوي 

 برامج إضافية أو خدمات مساندة مناسبة. 

 ميذ من النمو بشكل متكامل ويشمل ذلك: التلالرعاية النفسية ، وتشمل توفري املناخ النفسي املناسب لكي يتمكن  -2

 أ. التأكد من أن عملية التشخيص متت من قبل فريق متخصص. 

 . )فصل دراسي( ب. تفعيل دور فرتة املالحظة

 ج. وضع وتنفيذ برامج تعديل السلوك وفقا للحالة والفئة. 

 الرعاية الصحية ، وتشمل:  -3

 أ. التأكد من استيفاء التطعيمات الالزمة. 

 لفئة. ب. الكشف الصحي بشكل دوري حسب احلالة وا

 . التأكد من االستخدام األمثل لألجهزة التعويضية ج. العمل على 

 ذلك باآلتي: وتفاعل التلميذ مع جمتمعه اخلاص والعام ، لوتشمل تهيئة الظروف املناسبة اليت تؤدي  الرعاية االجتماعية، -4

 أ. العمل على تهيئة أفراد اجملتمع لتقبل التلميذ املعوق بشكل طبيعي. 

 .  ام رأي التلميذ وإبداعه بني أفراد اجملتمعب. احرت

 ج. دعم التواصل احلسي واملعنوي. 

الرتوحيية العادية من خالل مزاولة هوايات وألعاب  املركزيف برامج  اإلعاقةالرعاية الرتوحيية ، وتتضمن إشراك التلميذ ذي  -5

تساعد على تنمية قدرات التلميذ ومشاركة زمالئه وحتقيق احتياجاته وإدخال السرور إىل نفسه ، مع تعديل ما يلزم من أساليب 

 حتتاجها الربامج الرتوحيية لتتفق مع قدراته اخلاصة.

 ثانيًا: الربامج التوعوية واملناشط: 

واخلدمات املقدمة هلم ، وأهمية تعاون  اإلعاقةأن تنظم الربامج التوعوية لألسرة واجملتمع عن ذوي  املركزلعاملني يف اعلى  -1

، واحرتام احتياجات هؤالء التالميذ ، مع إيضاح أهمية التدخل املبكر واإلسهام يف تسهيل اندماج  املركزاألسرة واجملتمع مع 

 .  تمعواجمل اإلعاقة يف املركزمجيع ذوي 

للمشاركة يف كافة األنشطة الصفية وغري الصفية داخل  اإلعاقةتشجيع مجيع التالميذ ذوي  العاملني يف املركزعلى  -2

 . املركز وخارجه

 .املختلفة  االستعانة باملختصني والعمل على توفري ما يلزم من أدوات وأجهزة ومستلزمات لتنفيذ الربامج التوعوية واملناشط -3

 : الضوابط السلوكية: ثالثًا

 التالميذعمل على بناء السلوك الفاضل وغرس اخلصال احلميدة والعادات احلسنة لدى مجيع يأن  املركزإن من واجبات 

 مبا يلي:  املركزقوم يباألساليب الرتبوية املالئمة واملمكنة. ويف سبيل ذلك 
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املتميزين سلوكيًا أو تعليميًا بالوسائل املناسبة ، مثل توزيع اهلدايا واجلوائز ، شهادات  اإلعاقةتشجيع التالميذ ذوي  -1

يف الرحالت والنشاطات والزيارات اخلارجية ، حفالت  للمركزالتقدير، كتابة األمساء يف لوحة الشرف ، متثيل التلميذ 

 مناسبا من أساليب أخرى.  املركزراه يالتكريم ، أو ما 

من خمالفات باألساليب الرتبوية املناسبة ألعمارهم وخصائصهم الفردية مثل  اإلعاقةما حيصل من التالميذ ذوي  معاجلة -2

التوجيه واإلرشاد ، اإلنذار الشفوي أو التحريري ، التعهد من التلميذ مع مصادقة ولي األمر ، الفصل املؤقت وما شابه ذلك ، 

 ة النفس. وجتنب ما يؤذي البدن أو ميس الكرامة وعز

 خصائي النفسي وولي األمر يف جلنة رعاية السلوك فيما يتعلق بالتالميذ .واأل املركزإشراك معلم  -3
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 : التشخيص الباب الثامن : القياس و

 

 

  :الثالثة والسبعون املادة

 مفهوم عملية القياس والتشخيص:

عملية القياس والتشخيص هي جمموعة اإلجراءات اليت يتم من خالهلا مجع املعلومات بأدوات رمسية وغري رمسية عن كل طفل 

 ، وحتليلها وتفسريها للتعرف على طبيعة املشكلة لديه. اإلعاقةمن ذوي 

 

  :السبعونالرابعة واملادة 

 أهداف عملية القياس والتشخيص:

 . املركزحتديد أهلية الطفل خلدمات  -1

 حتديد نوع ودرجة العوق.  -2

 حتديد املستوى احلالي ألداء الطفل واحتياجاته.  -3

 .اإلعاقةحتديد املكان الرتبوي واألسلوب املناسب لتقديم اخلدمة للطفل ذي  -4

 

  :السبعونو اخلامسةاملادة 

 قواعد وأسس عملية القياس و التشخيص:

 جيب أن تكون املقاييس واألدوات املستخدمة مناسبة ومالئمة وأن تكون تعليماتها واضحة للطفل.  -1

 جيب استخدام أساليب وأدوات متنوعة )رمسية موضوعية( وغري رمسية )تقديرية( عند قياس و تشخيص كل حالة.  -2

 مقننة تتصف بالصدق والثبات ومالئمة لبيئة الطفل.  (يف حالة استخدامها  )جيب أن تكون االختبارات واملقاييس الرمسية  -3

 . املركزعدم االكتفاء بنتائج مقياس واحد عند حتديد أهلية التلميذ خلدمات  -3

 جيب أن تتم عملية القياس والتشخيص من قبل فريق متعدد التخصصات.  -4

 . جيب أن يتم تطبيق وتفسري أساليب وأدوات القياس من قبل متخصصني مؤهلني -5

 ... اخل(.  التقارير - التلميذ - التلميذ معلم -جيب أن يتم مجع املعلومات التشخيصية من مصادر متنوعة )األسرة  -6

على إجراءات القياس والتشخيص ، ويف حالة عدم  -بعد إشعاره رمسيًا  -جيب احلصول على موافقة ولي األمر خطيًا  -7

 وصول إجابة ولي األمر خالل أسبوعني من تاريخ اإلشعار فيعترب ذلك إذنًا باملوافقة. 

 جيب احملافظة على سرية معلومات القياس والتشخيص.  -8

ملدة فصل دراسي كامل وذلك بغرض التحقق من صحة نتائج  -عند احلاجة  -ميذ حتت املالحظة جيب أن يوضع التل -9

 القياس والتشخيص لوضع التلميذ يف املكان الرتبوي املناسب.
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  :والسبعون السادسةاملادة 

 فريق القياس والتشخيص:

 األولي أو طبيعة املشكلة لدى الطفل. جيب تشكيل فريق التشخيص وفقًا للحاجة اليت تشري إليها نتائج املسح  -1

 يتكون فريق القياس والتشخيص من:  -2

 أ. معلم الرتبية اخلاصة املعين. 

 خصائي نفسي(. أب. معلم تدريبات سلوكية )

 ج. ولي أمر الطفل. 

 . ن وغريهم ومن أخصائي د. من تستدعي حالة الطفل مشاركته

 تتمثل مهام هذا الفريق فيما يلي:  -3

 أ. اختيار الوسائل واألدوات املستخدمة يف التشخيص والقياس ومدى مالءمتها. 

 ب. القيام بعملية القياس والتشخيص. 

 ج. تفسري النتائج. 

 د. كتابة التقارير. 

 هـ. تصنيف التالميذ. 

 و. إعطاء التوصيات. 

مبين على التقارير بعد فرتة املالحظة نهائي مبدئي عند القبول وتقرير  يقوم فريق القياس والتشخيص بتقديم تقرير -4

 يف ملفه. ها، على أن توضع مجيعيق القياس والتشخيص عن وضع الطفل التفصيلية املقدمة من أعضاء فر

 

  :والسبعون السابعةاملادة 

 خطوات عملية القياس والتشخيص:

 إشعار ولي األمر باحلاجة إىل مجع معلومات أولية عن طفله.  -1

 . املركزعلومات أولية عن حالة الطفل الذي قد حيتاج إىل خدمات مجع م -2

 جيب أن يشتمل التقرير النهائي لفريق القياس والتشخيص على توصيات ومقرتحات عملية تفي جبميع احتياجات الطفل.  -3

 إحالة الطفل للقياس والتشخيص عند احلاجة وفقًا لطبيعة احلالة.  -4

 شخيص. تشكيل فريق القياس والت -5

 القيام بإجراء عملية القياس والتشخيص.  -6

 .إعداد التقرير النهائي بالقياس والتشخيص -7
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 الرتبوية الفردية الباب التاسع : اخلطة

 

  :والسبعون الثامنةاملادة 

  مفهوم اخلطة الرتبوية الفردية:

 املفهوم اإلداري:  -1

املفهوم اإلداري للخطة الرتبوية الفردية هو أنها وثيقة مكتوبة لغرض التواصل والتنسيق اإلداري بني أطراف العملية التعليمية 

 األسرة( واألفراد واجلهات املنصوص عليها يف برنامج التلميذ. - باملركزفريق العمل -)التلميذ 

 املفهوم الرتبوي:  -2

احتياجات كل تلميذ  تقتضيهاا وصف مكتوب جلميع اخلدمات الرتبوية واخلدمات املساندة اليت املفهوم الرتبوي للخطة هو أنه

 املركز،ومعد من قبل فريق العمل يف -مبين على نتائج التشخيص والقياس- اإلعاقةمن ذوي 

 

  :والسبعون التاسعةاملادة 

 أهداف اخلطة الرتبوية الفردية:

 قيق األهداف التالية: تسعى اخلطة الرتبوية الفردية إىل حت

ضمان حق التلميذ يف اخلدمات الرتبوية واخلدمات املساندة اليت تليب مجيع احتياجات التلميذ اخلاصة من خالل اتباع  -1

 اإلجراءات العلمية املنصوص عليها يف اخلطة. 

 ضمان حق األسرة يف تلقي الرعاية املناسبة لطفلها.  -2

 على حدة.  تلميذلرتبوية واملساندة املطلوبة الحتياجات كل حتديد نوعية وكمية اخلدمة ا -3

 حتديد اإلجراءات الضرورية لتقديم اخلدمات الرتبوية واخلدمات املساندة لكل تلميذ على حدة.  -4

 تلميذ. حتقيق التواصل بني اجلهات املعنية خلدمة التلميذ واألسرة ملناقشة وضع القرارات املناسبة واملتعلقة باحتياجات ال -5

 قياس مدى تقدم التلميذ يف الربنامج.  -6

 

  : الثمانوناملادة 

 مرتكزات اخلطة الرتبوية الفردية:

 االعتبارات األساسية: -1

 كان نوع ومكان وزمان اخلدمة املطلوبة.  أيًا اإلعاقةجيب إعداد خطة تربوية فردية لكل تلميذ من ذوي  -أ

 اخلطة. هذه جيب تسخري مجيع اإلمكانات املادية والبشرية واملكانية والوسائل واألساليب الالزمة إلجناح  -ب

 جيب أن يتم إعداد اخلطة الرتبوية الفردية بناء على نتائج التشخيص والقياس لكل تلميذ على حدة.  -ج

 ق املكتوب للربنامج التعليمي. جيب أن تعتمد عمليات اخلطة الرتبوية الفردية على الوصف الدقي -د

 جيب أن يتم إعداد اخلطة الرتبوية الفردية بناء على احتياجات التلميذ احملددة يف مستوى أدائه احلالي.  -هـ

 جيب أن تعتمد اخلطة الرتبوية الفردية على عمل الفريق املتعدد التخصصات.  -و

 اخلطة الرتبوية الفردية يف مجيع مراحلها.  جيب مشاركة األسرة يف إعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة -ز

 جيب أن يقرتن عمل اخلطة الرتبوية الفردية بفرتة زمنية حمددة لبداية ونهاية اخلدمات املطلوبة.  -ح
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 جيب أن ختضع اخلطة الرتبوية الفردية للتقويم املستمر والنهائي. -ط

 قسمني رئيسني:  حمتويات اخلطة: ينقسم حمتوى اخلطة الرتبوية الفردية إىل -2

  .القسم األول املعلومات الشخصية عن التلميذ 

  :القسم الثاني عناصر اخلطة الرتبوية الفردية وهي 

 أ. وصف مستوى األداء احلالي للتلميذ ) نقاط القوة ومواطن االحتياج (. 

 ب. حتديد األهداف بعيدة املدى واألهداف قصرية املدى على أن تصاغ صياغة سلوكية قابلة للقياس. 

 ج. حتديد اخلدمات الرتبوية واخلدمات املساندة. 

 د. حتديد بداية ونهاية اخلدمات املطلوب تقدميها للتلميذ. 

  .والتعليم املناسبة للتلميذ واسرتاتيجيات التدريس هـ. حتديد أساليب

 سنوية(. -شهرية -أسبوعية -يومية )و. حتديد املعايري املوضوعية لقياس األداء وحتديد إجراءات تقويم اخلطة ومواعيدها الدورية 

 متابعة. وًا ني يف فعاليات اخلطة الرتبوية الفردية إعدادًا وتنفيذًا و تقوميز. حتديد املشارك

 وسائل ...اخل(. -مواد  -) أدوات ح. حتديد املستلزمات التعليمية وغري التعليمية 

 متطلبات إعداد وتنفيذ وتقويم اخلطة الرتبوية الفردية:  -3

 إعداد اخلطة: 

 أو من ينيبه وعضوية كل من :  قائد املركزأ. يتم تشكيل فريق اخلطة الرتبوية الفردية برئاسة 

 مجيع معلمي التلميذ . 

  .ولي أمر التلميذ أو من ينيبه 

 أن يستفاد منه يف إعداد اخلطة.  أي اختصاصي ميكن 

نة اخلطة الرتبوية الفردية بناء على توصيات فريق املعلم وجل ب. يتم إعداد وكتابة اخلطة الرتبوية الفردية لكل تلميذ من قبل

 التشخيص والقياس. 

 ج. تعد اخلطة الرتبوية الفردية خالل فرتة ال تتجاوز أسبوع من نهاية إجراءات التشخيص.

 خلطة: تنفيذ ا

 من إعدادها. فور االنتهاء أ. يتم البدء يف تنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية 

 ب. يتم تنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية من قبل كل من له عالقة بتقديم اخلدمة املنصوص عليها يف اخلطة. 

 ج. جيب التنسيق بني األعضاء القائمني بتنفيذ اخلطة. 

 تقويم اخلطة: 

يتم تقويم اخلطة الرتبوية الفردية لتحديد مدى فاعليتها يف حتقيق احتياجات التلميذ املنصوص عليها يف األهداف مرة واحدة  -أ 

 . شهر دراسي أو حال عدم تقدم التلميذ يف اخلطة كل يف  –على األقل -

 مستمر.يتم تقويم مدى تقدم أداء التلميذ حنو حتقيق األهداف قصرية املدى بشكل  -ب
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 : الرتبوي و املتابعة الباب العاشر : التقويم

 

 : الواحدة والثمانوناملادة 

، وعليه فإن ما ورد  باملركز ةاإلعاقومذكرتها التفسريية هي األساس يف تقويم التالميذ ذوي يف التعليم تعد الئحة تقويم الطالب 

ملوادها ، أو مفسرا لعباراتها ، أو مرتمجا ألهدافها ، أو استثناء  عن نصوصها ، أو متممًا -بتصرف  -يف هذا الباب يعد نقال 

  .اإلعاقةمن بعض أحكامها مبا يتالءم وخصائص واحتياجات التالميذ ذوي 

 

 : الثانية والثمانوناملادة 

 م: تقويمفهوم ال

والسلوكات املستهدفة واليت قد مت  التقويم هو إجراء يتم من خالله معرفة مستوى أداء التلميذ يف جمال املعلومات واملهارات

 تدريسه وتدريبه عليها.

 

  :الثالثة والثمانوناملادة 

 أهداف التقويم: 

حتديد مستوى أداء التلميذ يف جمال املعلومات واملهارات والسلوكات املستهدفة يف املواد الدراسية خالل العام الدراسي أويف  -1

 نهاية اخلطة الرتبوية الفردية. 

 رف على مدى تقدم التلميذ حنو حتقيق األهداف احملددة ضمن برناجمه التعليمي الفردي املستمد من خطته الفردية. التع -2

 التأكد من مستوى استقرار أداء التلميذ ومستوى تقدمه من خالل املتابعة والتقويم املستمرين.  -3

 على املعلومات اليت يتم مجعها أثناء عملية التقويم بأنواعه.تطوير برنامج التلميذ وحتسني مستوى اخلدمات املقدمة له بناء  -4

 

 : الثمانونالرابعة واملادة 

 قواعد وأسس التقويم: 

حتى نهاية مراحل التعليم  التدخل املبكربدءًا من مرحلة  ذوي اإلعاقةالتقويم عملية أساسية وضرورية ومستمرة يف جمال -1

 احملددة لكل فئة من فئات التالميذ. 

 خبصوصيتها اليت تنفرد بها يف ضوء خصائص واحتياجات كل تلميذ.  ذوي اإلعاقةتتميز عملية التقويم يف جمال -2

 على عملية التعلم.  أو أدواته أو نتائجه مصدر رهبة أو قلق يؤثر سلبًا أو ممارساته أال تكون أساليب التقويم أو إجراءاته-3

يتوقع من التلميذ تعلمه من املعارف واملهارات ، مبينة ملدى متكن التلميذ من املادة  أن تكون أدوات التقويم صادقة وممثلة ملا-4

الدراسية ، وما يستطيع أداءه ، يف ضوء ما تعلمه منها حبي  تقيس قدرة التلميذ على حل املشكالت والتفكري السليم والتعلم 

 معرفة احلقائق وتذكرها.  الذاتي ، والتعليم املستمر وغريها من القدرات الذهنية إضافة إىل

أن توفر أدوات التقويم معلومات عن العمليات اليت حيدث بها التعلم مثل: مدى استفادة التلميذ من استخدام بعض خطط -5

التعلم حلل املشكالت والتوصل إىل اإلجابات الصحيحة ، واملراقبة الذاتية ملستوى التقدم وتعديله ، إضافة إىل معلومات من 

اهج على حتسني تعلم التلميذ ورفع كفاية أساليب التدريس، وخاصة ما يتعلق بتوضيح شأنها مساعدة املعلمني وواضعي املن

 املهارات وحتديدها واملعارف اليت جيب أن تركز عليها عملية التدريس. 
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النظر يف نتائج أدوات التقويم ، ضمن تقويم شامل لظروف التعلم ، وبيئته ، وتقدم هذه األدوات معلومات مستمرة عن  -6

ى تقدم التلميذ يستفاد منها يف تطوير أساليب التدريس واملناهج ، وحفز التلميذ على بذل املزيد من اجلهد ، لإلفادة من مستو

 اخلربات التعليمية. 

 أن تتوافر يف أساليب التقويم ، وأدواته ، وظروف تطبيقه ، والقرارات املرتتبة على نتائجه فرص متكافئة جلميع التالميذ.  -7

 استخدام نتيجة التلميذ على حنو يؤثر يف قرارات أخرى ليس هلا عالقة بالغرض األصلي ألداة التقويم أو حمتواها. عدم  -8

أن تعد نتيجة التلميذ يف التقويم مسألة ختصه ، وولي أمره ، والقائمني مباشرة على تعليمه ، وال جيوز استخدامها بطريقة  -9

 إىل تفاعله مع نفسه ، أو مع اآلخرين.  تؤدي إىل معاملة التلميذ معاملة تسيء

عن حتصيل التلميذ يف دراسته عند خماطبته  واملعلمون عن إطالق املسميات أو األوصاف اليت تنبئ سلبًا املركزبتعد يأن  -10

 أو اإلشارة إليه. 

بالتنسيق فيما بينها للمستويات  فةاملشرأن تبنى أدوات التقويم وفق األسس العلمية املتبعة ويف ضوء معايري حتددها اجلهات  -11

املقبولة ، مما هو متوقع تعلمه ، واكتسابه من أهداف التعلم ونواجته ، وتطور اجلهات التعليمية بالتنسيق فيما بينها األدلة 

 واإلرشادات الالزمة لبناء أدوات التقويم والتأكد من صدقها وثباتها. 

وتنقيحها ، وتطبيقها ، وتصحيحها ، ورصد  للتقييم املستمر وأدواتهي مناسب وضع تنظيم إدار إدارة املركزأن تتوىل  -12

نتائجها وحتليلها ، وحفظ أسئلتها، واسرتجاعها ، وإعادة استخدامها ، والتبلي  عن نتائجها ، وإجراء دراسات الصدق والثبات 

ني مستواها مبا يضمن تكافؤ الفرص بني التالميذ الالزمة عليها وتطويرها مبا يتالءم واستخداماتها ، واملقومات الالزمة لتحس

 وإجياد األدوات املوحدة اليت ميكن على ضوئها مقارنة النتائج. 

 . املشرفةأن ختضع عمليات التقويم وإجراءاته وأساليبه ملراجعة مستمرة لتطويرها وتعديلها من قبل اجلهات  -13

 . اإلعاقةا تطوير أدوات التقويم وأساليبه للتالميذ ذوي أن تتوىل اجلهات التعليمية بالتنسيق فيما بينه -14

 . الربامج واملراحل يف املركز يشمل هذا التنظيم مجيع  -15

، املشرفة بالتنسيق فيما بينهايطبق هذا التنظيم على مواد اخلطة الدراسية مجيعها باستثناء املواد اليت ترى اجلهات  -16

 ضرورة إجياد تنظيم خاص لتقوميها. 

 ، دراسيني مماثلة خلطة التعليم وفصل صيفي وفق ما يراه جملس اإلدارة باجلمعيةفصلني لثالثة فصول ينقسم العام  -17

 يوزع بينهما مقرر املادة الدراسية ويراعى يف ذلك ما يأتي: ينقسم العام الدراسي يف املركز لفصلني دراسيني  -18

 حي  احملتوى والوقت يف كل فصل.ن املوازنة بني ما يعرض يف مقرر املادة م -أ

 توزيع مقرر املادة يف الصفوف وفقا ملا تتطلبه املهارات األساسية من وقت لتعلمها.  -ب

أن تكون دراسة كامل منهج بعض املواد الدراسية  إدارة جذااجلهات املشرفة أو من جملس بقرار من  -استثناًء -جيوز  -ج

 من فصلني دراسيني.خالل فصل واحد ، أو جتزئته على أكثر 

 تقدميه .  إدارة جذا تكون اخلطة الدراسية يف الفصل الصيفي وفقًا حلاجات األطفال املسجلني ووفقًا ملا يقر جملس  -د
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 : والثمانوناخلامسة ملادة ا

 أدوات وأساليب التقويم العامة: 

 يف جمال املعلومات املستهدفة. تستخدم االختبارات الكتابية والشفهية والعملية لقياس أداء التلميذ -1

تستخدم أساليب املالحظة بأنواعها املختلفة وقوائم الشطب وتقدير السلوك لقياس أداء التلميذ يف جمال املهارات -2

 والسلوكات املطلوبة وفق احتياجاته. 

 وفق أسلوب املتابعة والتقويم. توظيف االختبارات بأنواعها املختلفة للتأكد من مستوى أداء التلميذ وتقدمه أو استقراره -3

 تتميز خبصوصيتها وفقا لطبيعة احتياجات كل فئة.  اإلعاقةإن تطبيق أدوات وأساليب عملية التقويم للتالميذ ذوي -4

 الزمن الكايف الذي يتناسب وقدراته وإمكاناته الكتابية أو القرائية أثناء عملية التقويم الرتبوية.  اإلعاقةيعطى التلميذ ذو -5

وأن يؤدوا االختبارات بشكل فردي أو مجاعي ،  اإلعاقةميكن أن جترى عملية التقويم يف أماكن مناسبة للتالميذ ذوي -6

 وفقًا الحتياجاتهم وخصائصهم. 

على أن يتم  اإلعاقةيف حالة الضرورة فإنه ميكن عدم االلتزام مبواعيد وفرتات االختبارات احملددة يف تقويم التالميذ ذوي  -7

 . املركزلتنسيق يف ذلك مع إدارة ا

 وفقًا ألسلوب التقويم املستمر كل حسب قدراته وإمكاناته.  اإلعاقةميكن أن تتم عملية التقويم للتالميذ ذوي  -8

يف حالة تعذر استخدام األدوات واألساليب احملددة يف هذا التنظيم فإنه ميكن للمعلم تقويم تالميذه بالطريقة اليت يراها  -9

 . املركزمناسبة خلصائصهم واحتياجاتهم وتوزيع درجات التقويم مبا يتالءم مع ذلك على أن يتم ذلك بالتنسيق مع إدارة 

التلميذ فإنه ينبغي مراعاة أساليب التقويم املناسبة وذلك وفقًا ملواد التقويم اخلاصة بكل  يف حالة تعدد وتنوع احتياجات -10

فئة كأن يكون التلميذ موهوبًا وكفيفًا أو موهوبا ويعاني من صعوبات يف التعلم أو يكون أصم ومتخلفًا عقليًا ويعاني من 

 اضطرابات يف التواصل.

 

  :والثمانون السادسةاملادة 

 ساليب التقويم اخلاصة:أدوات وأ

 

  :العوق البصري -أواًل

جيب أن تناسب أساليب وأدوات التقويم اخلصائص احلسية املتوفرة لدى التالميذ ذوي العوق البصري واليت تعتمد يف املقام  -1

 األول على اللمس ، السمع ، والبقايا البصرية. 

للتالميذ ذوي العوق البصري بواحد أو أكثر من األساليب اآلتية: والتقويم املستمر جيب أن تتم االختبارات التقوميية  -2

الكتابة والقراءة بأسلوب برايل ، أو باألسلوب الشفهي ، أو عن طريق تسجيل أسئلة االختبار واإلجابة عنها بالوسائل املناسبة 

دة من املعينات البصرية لضعاف كأشرطة التسجيل واحلاسب اآللي أو عن طريق االستعانة بقارئ كاتب مبصر وكذلك االستفا

 العدسات املكربة والطباعة املكربة ... اخل ، وذلك يف ضوء اخلصائص واالحتياجات احملددة لكل تلميذ يف برناجمه. كالبصر 

 رايل ومعلم املادة كل فيما خيصه.وعضوية املختص بالرتمجة من وإىل خط ب هأو من ينوب املركز قائدتشكل جلنة برئاسة  -3

 على األقل لتتمكن من اآلتي:  أو التقييم املستمريكون تشكيل هذه اللجنة قبل أسبوعني من موعد االختبارات  -4

 أ. جتهيز األسئلة بالطريقة املناسبة للمعوقني بصريا )برايل للمكفوفني ، وخط مكرب لضعاف البصر(. 

 ليتمكن معلم املادة من تصحيحها.  ب. نقل إجابات التالميذ املكفوفني من خط برايل إىل اخلط العادي
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تستخدم نفس األسئلة اليت تعد الختبارات بقية التالميذ ، ويف حالة وجود خرائط أو رسومات أو جداول يف تلك األسئلة فعلى -5

لى معلم املادة معلم املادة التشاور مع املعلم املختص بالرتمجة ملعرفة إمكانية إخراج ذلك خبط برايل أو تعذره ، فإذا تعذر ذلك فع

 وضع بديل مناسب. 

 يوفر هلذه اللجنة ما ميكنها من أداء عملها مع احملافظة على سرية االختبارات وإجابات التالميذ. -6

القراءة والكتابة كاملرونة من حي  املوازنة بني حداثتهم يف تعلم بعض املهارات  املقبولني حديثًاراعى عند تقويم التالميذ ي-7

 املواد حبي  يتم تقويم كل تلميذ حسب مستوى اكتسابه املهارة. هذهمتطلبات خبط برايل و

 

 العوق السمعي:  -ثانيًا

جيب أن تناسب أساليب وأدوات التقويم اخلصائص احلسية املتوفرة لدى التالميذ ذوي العوق السمعي واليت تعتمد يف املقام -1

 األول على حاسة البصر، والبقايا السمعية. 

ثل: قراءة الشفاه: )قراءة الكالم( لغة ميذ بطرائق التواصل املختلفة مللتالواملستمرة جيب أن تتم االختبارات التقوميية -2

اللفظ املنغم ، لغة اإلشارة ، أجبدية األصابع اإلشارية أو بطريقة التواصل الكلي باإلضافة إىل  -الكالم املرمز -التلميح 

 واألساليب التقنية احلديثة كاحلاسب اآللي ، كل حسب قدراته وإمكاناته. األساليب الكتابية العادية 

 

 التخلف العقلي:  -ثالثًا

جيب أن تناسب أساليب وأدوات التقويم اخلصائص اجلسمية والعقلية والنفسية للتالميذ ذوي التخلف العقلي واليت تعتمد يف  -1

 املقام األول على التكامل احلسي. 

لية تقويم التالميذ وفقًا للتقويم املستمر الذي ميكن من خالله تطبيق العديد من أساليب التقويم املختلفة جيب أن تتم عم -2

 واملتنوعة كاالختبار الكتابي أو الشفهي كل حسب قدراته البدنية واحلركية أو اختبارات املالحظة.

 

 اضطراب التوحد:  -رابعًا

ع اخلصائص التواصلية واالجتماعية والسلوكية للتالميذ التوحديني مع الرتكيز جيب أن تتناسب أساليب وأدوات التقويم م -1

 على أساليب التكامل احلسي. 

تستخدم األساليب التواصلية املختلفة مع التالميذ التوحديني مثل: الكتابة والقراءة ولوحة التواصل... اخل أثناء تقوميهم  -2

 يذ على حدة. وذلك حسب خصائص وإمكانات واحتياجات كل تلم

 ميكن جتزئة حمتويات االختبار إىل فرتات قصرية تتناسب مع خصائص وقدرات واحتياجات كل تلميذ على حدة. -3

 

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية:  -خامسًا

 .  السلوكية واالنفعالية هممع خصائصمن هذه الفئة جيب أن تتناسب أساليب وأدوات التقويم  -1

 توزيع حمتوى االختبار على فرتات زمنية قصرية تتناسب مع مستوى االنتباه والرتكيز لدى التلميذ. بعلم امليقوم  -2

 يسمح للتلميذ بالتوقف والتحرك أثناء أداء االختبار وذلك حسب مستواه وقدرته على املكوث يف املقعد.  -3

 يسمح للتلميذ االختبار يف ركن خاص بعيد عن املشتتات. -4
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 وق احلركي والبدني: الع -سادسًا

للتلميذ الذي لديه عوق حركي بدني احلق يف استخدام األطراف الطبيعية والصناعية والوسائل واألجهزة التعويضية  -1

 املختلفة أثناء عملية التقويم. 

 للتلميذ الذي تستدعي ظروفه الصحية أن يؤدي االختبار يف املكان والزمان املناسبني حلالته.  -2

 على فرتات قصرية تبعًا لظروف التلميذ البدنية والصحية. أو التقييم املستمر زئة االختبار الواحد ميكن جت -3

 

 اضطرابات النطق والكالم:  -سابعًا

بالتلميذ العادي وعدم  -أثناء التقويم  -منها التلميذ وعدم مقارنته  جيب مراعاة اضطرابات النطق والكالم اليت يعاني -1

 خطاء الناجتة عن تلك االضطرابات. حماسبته على األ

 ميكن للمعلم استبدال االختبارات الشفهية باختبارات حتريرية إذا دعت احلاجة إىل ذلك.  -2

 خصائي اضطرابات التواصل( أثناء عملية التقويم.أميكن للمعلم االستعانة مبعلم تدريبات النطق والكالم ) -3

 

 صعوبات التعلم:  -ثامنًا

يف مجيع حاالت التقويم يتوىل معلم صعوبات التعلم اإلشراف على اختبارات التقويم للتالميذ يف املواد اليت يتلقون فيها  -1

 . غرفة املصادر خدمات 

 جيب تقويم التلميذ الذي لديه صعوبات تعلم بالوسيلة اليت تناسب قدراته واحتياجاته وذلك وفقا للتالي:  -2

 ة األسئلة مشكلة لدى التلميذ فإنه جيب أن تقرأ له مع التأكد من فهمه للمطلوب قبل اإلجابة. أ. يف حالة كون قراء

ب. إذا كانت الكتابة صعبة على التلميذ فيجب أن يتم تقوميه شفويا أو تكتب له اإلجابة أو تسجل على شريط حسب ما 

 تقتضيه مصلحة التلميذ. 

 ملادة اليت يتعلمها التلميذ يف الفصل وما يتعلمه بناًء على اخلطة الرتبوية الفردية. ج. جيب أن يتناسب توزيع األسئلة مع كمية ا

د. يف حالة تأثري صعوبات التعلم لدى التلميذ على أدائه يف مواد أخرى ال يتلقى فيها خدمات خاصة كتأثري صعوبات التعلم يف 

ذلك باختيار مجيع املعلمني املعنيني بالتلميذ والتلميذ بالتعاون بني  القراءة على أدائه يف العلوم أو القرآن الكريم فإنه يتم تقويم

 الطريقة اليت تناسب قدرات واحتياجات ذلك التلميذ. 

هـ. يف حالة وجود مشكلة يف االنتباه لدى التلميذ باإلضافة إىل صعوبات التعلم فإنه جيب تقويم التلميذ بشكل فردي بعيدًا عن 

  أي مصدر تشتيت لالنتباه.

 و. يعطى التلميذ فرتات راحة أثناء التقويم تبعًا لقدرته على الرتكيز واالستمرار يف أداء املهمة. 

ز. يف حالة وجود نشاط زائد لدى التلميذ باإلضافة إىل صعوبات التعلم ، فإنه جيب السماح له بالقيام من املقعد واملشي ثم 

 اجللوس مرة أخرى أثناء التقويم. 

ح. يف حالة كون التلميذ يعاني من صعوبة يف احلفظ فإنه جيب تقوميه بتجزئة مادة احلفظ إىل أجزاء قصرية تتناسب وقدرته على 

احلفظ ويتم تقوميه يف كل جزء بعد مساعدته يف حفظه قبيل التقويم بفرتة وجيزة ويف حالة تعذر ذلك فإنه يتم إعفاؤه من 

 كه للمفاهيم العامة للموضوع. احلفظ واالكتفاء يف تقوميه بإدرا

ط. يف حالة كون تعدد املواضيع يف املادة الواحدة يسبب مشكلة للتلميذ فإنه جيب جتزئة املواضيع وتقويم التلميذ يف كل 

 موضوع على حدة أو ضم أكثر من موضوع مع بعضها البعض حسب قدرة التلميذ. 
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فصل العادي فإنه يتم تقوميه يف حمتوى اخلطة الرتبوية الفردية ويتم وضع يف حالة عدم استفادة التلميذ مما يقدم له يف ال -3

 . املعلمني بالتنسيق فيما بينهم األسئلة من قبل 

 يف املواد ذات الكثافة يف احملتوى فإنه يتم الرتكيز على املفاهيم األساسية أثناء التقويم. -4

 

 :لذوي اإلعاقة  التفوق واملوهبة -تاسعًا

 وفقًا لالعتبارات التالية: من ذوي اإلعاقة يتم تقويم التلميذ املوهوب  تقويم: اعتبارات ال

 تتم عملية التقويم حتت إشراف املعلم املختص.  -1

 جيب أن تتناسب عملية تقويم التلميذ املوهوب مع عمره الزمين وعدم مقارنته مبن هم أكرب سنا.  -2

 جيب أن َتستخدم عملية التقويم الوسائل التقديرية واملوضوعية.  -3

 جيب أن تعطى الوسائل التقديرية وزنا أكرب من الوسائل املوضوعية.  -4

 جيب أن يشمل التقويم عمليات التعلم املختلفة كاملدخالت واملعاجلة واملخرجات.  -5

مصدر للتقييم مثل: املعلمني ، وأولياء األمور ، واألقران ، واملشرفني ، يفضل يف مجيع حاالت التقويم االستعانة بأكثر من  -6

 ، والتلميذ نفسه ، أو غريهم ممن عايش العمل الذي قام به املوهوب.  واملختصني علميًا

 حمتوى التقويم: يتم تقويم التلميذ املوهوب وفقا لعناصر احملتوى التالية: 

 التفكري العليا )التحليل ، الرتكيب ، التطبيق ، التقويم( أثناء عملية اإلجناز. قدرة التلميذ على استخدام مهارات  -1

 قدرة التلميذ على تفسري املعلومة بأسلوبه اخلاص وحسب مفهومه.  -2

 قدرة التلميذ على جتميع املعلومة وربطها تلقائيا.  -3

 ملواقف املشابهة. قدرة التلميذ على متديد املعلومة من خالل التنبؤ والتعميم على ا -4

 قدرة التلميذ على تسخري التقنية احلديثة يف إجناز أعماله.  -5

 قدرة التلميذ على حتديد الفئات املستفيدة من عمله.  -6

 قدرة التلميذ على ربط اإلجناز باألهداف املرسومة.  -7

 قدرة التلميذ على الصرب وبذل اجلهد أثناء عملية اإلجناز. -8

 يتم تقويم التلميذ املوهوب وفقا للمعايري التالية:  معايري التقويم:

 األصالة يف العمل.  -1

 اإلبداع يف التفكري واإلجناز.  -2

 السرعة يف األداء.  -3

 كمية العمل املنجز.  -4

 نوعية العمل املنجز.  -5

 مدى أهمية العمل املنجز.  -6

 مدى مالءمة اإلجناز لألهداف املرسومة. -7

 حسب األساليب التالية:  من ذوي اإلعاقة يتم تقويم التلميذ املوهوب التقويم:أساليب 

 األساليب التقديرية مثل: قوائم الشطب واملالحظة.  -1

 األساليب املوضوعية مثل: االختبارات التحصيلية املقننة. -2
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 : عامة الباب احلادي عشر : أحكام

 

 

  : والثمانون السابعةاملادة 

جملس إدارة اجلمعية والرفع به للمجلس كتابيًا متضمنًا وصف شامل يرجع فيه إىل  ةالالئحكل ما مل يرد به نص يف هذه 

 .ن وباحللول املناسبة هلا وخصائيوواضح ومدعمًا بالشواهد أن وجدت ومبرئيات املعلمني واأل

 

 : والثمانون الثامنةاملادة 

وفق املناهج املقررة والكتب املدرسية والوحدات املعتمدة لكل مرحلة من قبل  للمركزيكون التعليم يف املراحل الدراسية 

حسب اخلطط الدراسية واخلطط الرتبوية الفردية املوضوعة لذلك ، وميكن إجراء أو املعتمدة من قبل اجمللس اجلهات املختصة 

 التعديالت الالزمة تبعًا لقدرات واحتياجات كل تلميذ.

 

 : والثمانون التاسعةاملادة 

 مخس وأربعني دقيقة .يومية وزمن احلصة ست حصص  باملركز عن مخس ساعات بواقعال يقل اليوم الدراسي 

 

 املادة التسعون:

يلتزم مجيع العاملون باملركز بالعمل ساعة واحدة أسبوعيًا وجمللس إدارة جذا احلق يف مجع هذه الساعات وتنفيذها يف أسابيع 

 اسي ، كما يلتزم املعلمني واألخصائيني بتقديم دورات تدريبية خالل هذه الساعة .حمددة من العام الدر

 

 : التسعونالواحدة واملادة 

بتوظيف التقنيات وبرامج احلاسب اآللي لألغراض التعليمية ن وإداريني وومجيع العاملني فيه من معلمني وأخصائي املركزقوم ي

 واملعلومات ونتائج التقويم.وتنظيم األعمال وتوثيق البيانات 

 

 : والتسعونالثانية املادة 

 التنظيمية.الالئحة املرجع األساس يف تفسري هذه  جملس اإلدارة باجلمعيةعد ي

 

 : والتسعونالثالثة املادة 

 . التنظيمية اعتبارًا من تاريخ صدورها وتلغي ما يتعارض معها من أحكام الالئحةجيري العمل بهذه 
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 احملتوى 
 

رقم 

 الصفحة
 العنوان

رقم 

 الصفحة
 العنوان

 الطالبي املرشد 31 تعريفات 2

 رائد النشاط  32 أهداف املركز  7

 خصائي العالج الطبيعيأ 33 العوق السمعي )صم( 8

 خصائي العالج الوظيفيأ 34 العوق السمعي )ضعاف مسع( 9

 )املمرض( الصحي املشرف 35 العوق البصري )مكفوفني( 9

 معلم التوجه واحلركة 36 ضعاف البصر )ضعاف البصر( 10

 االخصائي االجتماعي 37 العوق العقلي 11

 وارد بشريةموظف امل 40 اضطرابات التواصل واللغة  12

 ياملراقب االجتماع 41 صعوبات التعلم 13

 موظف العالقات العامة واإلعالم 42 العوق احلركي 14

 السكرتري 43 اضطرابات التوحد 15

 حارس املركز  44 السلوكية واالنفعالية 16

 املستخدم والعامل  46 تعدد العوق  17

 ارتباط املركز جبمعية جذا 47 برامج التأهيل  18

 ارتباط املركز باجلهات املشرفة والرقابية 48 التنظيم اإلداري والفين 19

 املماثلةعالقة املركز بالتعليم واملراكز  48 قائد املركز  19

 عالقة املركز باجملتمع 48 مساعد املركز  22

 عالقة املركز باألسرة 49 مشرف املركز 23

 عالقة املركز بالتالميذ 50 أمني مركز مصادر التعلم 24

 التشخيص القياس و 52 )معلم فصل ، تربية خاصة ، مادة ، ... ( املعلم 25

 الرتبوية الفردية اخلطة 54 املعلم مساعد 26

 الرتبوي و املتابعة التقويم 56 معلم تدريبات النطق والكالم 27

 أدوات وأساليب التقويم اخلاصة 58 معلم التغذية واللياقة البدنية 28

 عامة أحكام 62 معلم التدخل املبكر  30

 مناذج 64 معلم التدريبات السلوكية 30
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 إقرار ولي أمر التلميذ: 

 

 وجنسيته : ....................................   ............................. ..............................................................................أنا ولي أمر التلميذ : 
 

 دني رقم: املسجل مبوجب ال
 

 املوقع أدناه أقر باملوافقة على : و

 بين .النفسية والرتبوية والتأهيلية ال إجراء مجيع االختبارات .1

 املوافقة على تقديم برنامج فردي مبا يتناسب مع حالة أبين . .2

ألتزم حبضور وإحضار أمه أو ولية أمره يف الربامج اليت يقرها املركز ويف حال عدم احلضور ثالث مرات متتالية حيق  .3

 للمركز استبعاد أبين من املركز .

ونشر صوره وفقًا للربامج اليت ينفذها املركز أو اجلهات املشرفة كجمعية ذوي اإلعاقة ووزارة  املوافقة على تصوير أبين .4

 ها من اجلهات املشرفة . ريالعمل والتنمية االجتماعية وغ

بإحضاره  مبواعد الدراسة يف املركز واحضاره واستالمه بشكل يومي من وإىل املركز سواء من خالل النقل أو االلتزام .5

 ستالمه من املركز يف الوقت احملدد للخروج يف حال تعطل النقل .شخصيًا ا

 رف طارئي فور اتصال ادارة املركز بي .ظ حال مرضه أو ألي بين يفا الصطحابأتعهد باحلضور  .6

 تزويد الطفل بوجبته اليومية أو التنسيق مع إدارة املركز لتوفري وجبة التلميذ خالل الفصل الدراسي . .7

يلزم حيال مجيع البيانات املتعلقة بالعنوان وأرقام اهلواتف لألسرة ، والتقارير الرمسية والغري رمسية تزويد املركز ومن  .8

 اليت ختص التلميذ .

 ولي أمر التلميذ
 

 االسم : ...........................................................................................................

                           

 السجل املدني لولي األمر:                               

                            

 التوقيع : ......................................
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 : التخاطب جلسات تدريب
 

 الوسائل املستخدمة اهلدف السلوكي احلصة اليوم تاريخ اجللسة

 أسلوب التدريب

) تنفس ،جهاز النطق ، متييز 

 صوتي ، حروف ،كلمات ،...( 

 التدريب املنزلي

 االستجابة

 اإلجراء املتخذ حال مل يتقن
 مل يتقن أتقن

          هـ14/    /     

          هـ14/    /     

          هـ14/    /     

          هـ14/    /     

          هـ14/    /     

التقييم األسبوعي 

 للحالة

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 التوصيات
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 متابعة املعينات السمعية والغياب عن اجللسة :

 مالحظات مت اصالحها سبب العطل / الغياب حالة املعني اخلميس األربعاء الثالثاء االثنني األحد اليوم

          التاريخ

          لبس املعني السمعي

          سبب الغياب عن اجللسة

 

 

 

 .........................................................................................اسم املعلم : 

 ...............................................التـــوقــيـــع :  

 هـ 14التاريخ :         /     /      

 ..........................................................................................................:  قائد املركز

 ...............................................التـــوقــيـــع :  

 هـ 14التاريخ :         /     /      

  جهة اإلحالة  اجلنسية  تاريخ امليالد  االسم
 

بطاقة جلسات تدريب  

 اضرابات اللغة والكالم
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 ................../... للعام الدراسيلشهر/ ............. ...................................... بالصف /للطالب / ............................................بيان مبتابعة املعينات السمعية 
 

 /ةالتلميذاسم  م
 5األسبوع  4األسبوع  3األسبوع  2األسبوع   1األسبوع  

حالة 

 سبب العطل املعني
هل 

 أصلح

مت تصلح 

السماعة من 

 معطل سليم خ ع ث ن ح خ ع ث ن ح خ ع ث ن ح خ ع ث ن ح خ ع ث ن ح قبل

1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

 مالحظاتهم املكلفني باملتابعة 

 غريهم حيدد  املساعد  املرشد الطالبي معلم التدريبات  السلوكية معلم التخاطب رائد الصف لم الفصلمع

        

  التوقيع  االسم

 ال يستعملها )مغلقها التلميذ(. ( تعين مل حيضرها ، )/( أحضرها ولكنها متعطلة ،  )ـــ(ᵡ( تعين أحضرها التلميذ ويستعملها وأن السماعة سليمة ، )√) توضيح للرموز : 

 قائد املركز :                                        حروف األيام : )ح( = األحد ، )ن( = االثنني ، )ث( = الثالثاء ، )ع( = األربعاء ، )خ( = اخلميس .                    

............................................................... 

التوقيع : ........................                                                                                                        
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 هـ 14:        /       /        بيانات أولية عن احلالة :                                                                           تاريخ تعبئة التشخيص األولي

  اجلنسية  تاريخ امليالد  االسم

  جهة اإلحالة  نوع العوق  عدد السنوات  جديد التحاقه باملركز  العمر 

 اإلعاقة املصاحبة )أن وجدت( القدرات العقلية السمع

   لديه ضعف )الدرجة( سليم  لديه ضعف )الدرجة بالدسبل( سليم

  الفحص اإلكلينيكي ألعضاء النطق
    

 اجلانب االستقبالي للغة : 

  التآزر البصري اليدوي   االنتباه

  السلوكيات السلبية )إن وجدت(  االستجابة لألوامر

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................التشخيص: 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 اجلانب التعبريي للغة : 

  تكوين مجلة من كلمتني  تسمية األشياء

  سرد أحداث متسلسلة  مجلة أكثر من كلمتني

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................التشخيص :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 خمارج األصوات :  باراخت

  إبدال  حذف

  الصوت األنفي)خنف(  تشويه

  أخرى )حدد(  اضطراب يف ترتيب أصوات الكلمة

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................:.............................................................................التشخيص 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(1) 

 

 

 

 ..........................................................................................................اسم املعلم : 

 اللغة والكالم استمارة تشخيص اضرابات
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  تشخيص احلروف : 
 

 احلروف منفردة  م 

احلروف  موقع احلرف من الكلمة

 آخر الكلمة وسط الكلمة أول الكلمة السليمة

   صفا  ماما  أب  ُأ  ِأ  َأ  .1

   عنب  ربي  باب  ُب  ِب  َب  .2

   بيت  كتاب  متر  ُت  ِت  َت  .3

   مثلث  كمثرى  ثوب  ُث  ِث  َث  .4

   دجاج  رجب  مجل  ُج  ِج  َج  .5

   ملح  حلم  حوت  ُح  ِح  َح  .6

   خوخ  باخرة  خس  ُخ  ِخ  َخ  .7

   يد  منديل  دار  ُد  ِد  َد  .8

   تلميذ  غذاء  ذيل  ُذ  ِذ  َذ  .9

   ظفر  ظرف  رف  ُر  ِر  َر  .11

   موز  جزر  زهرة  ُز  ِز  َز  .11

   مشس  ساعة  سيف  ُس  ِس  َس  .12

   عش  مشط  شاي  ُش  ِش  َش  .13

   مقص  فصل  صابون  ُص  ِص  َص  .14

   بيض  مضرب  ضابط  ُض  ِض  َض  .15

   مشط  بطة  طفل  ُط  ِط  َط  .16

   حفظ  منظر  ظرف  ُظ  ِظ  َظ  .17

   زرع  معلم  علم  ُع  ِع  َع  .18

   صمغ  صغري  غنم  ُغ  ِغ  َغ  .19

   رف  فلفل  فول  ُف  ِف  َف  .21

   طريق  مقص  قلم  ُق  ِق  َق  .21

   مسك  مكة  كتاب  ُك  ِك  َك  .22

   ليل  قلم  لنب  ُل  ِل  َل  .23

   فم  مشس  موز  ُم  ِم  مَ   .24

   ليمون  بنت  نار  ُن  ِن  َن  .25

   حصه  فهد  هالل  هـُ  هـِ  هـَ  .26

   دلو  شوال  ولد  ُو  ِو  َو  .27

   شاهي  سيف  يد  ُي  ِي  َي  .28

(2) 

 

 

 ..........................................................................................................اسم املعلم : 

 والكالماستمارة تشخيص اضرابات اللغة 
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 اختبار الطالقة الكالمية : 

  عادي  بطيء  سريع شدته  نوع االضطراب

  اجُلمل  الكلمات  احلروف حيدث يف  آخرها  وسطها  أول الكلمة موقعه

السلوكيات 

 املصاحبة

 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ص: التشخي

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 اضطرابات الصوت :

  ازدواج بالصوت )تكرار(  حبة )خشونة(بالصوت

  ضعف بالصوت  حدة بالصوت

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................التشخيص: 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 اخلطة العالجية : 

 ............................................................................................................................................................................................................................................................. للحالة لدى املستفيد وصف عام

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

  عدد اجللسات  املدة )املتوقعة(  زوجي  فردي نوع التدريب

 أيام التدريب
  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  األثنني  األحد

  الوقت)احلصة(  الوقت)احلصة(  الوقت)احلصة(  الوقت)احلصة(  الوقت)احلصة(

(3) 

 مالحظات معلم تدريبات النطق : 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 ................................................................اسم املعلم : 

 ...............................................التـوقـيـع :  

 هـ 14/       التاريخ :         /    

 .....................................................................:  قائد املركز

 ...............................................التـوقـيــع :  

 هـ 14التاريخ :         /     /      

 استمارة تشخيص اضرابات اللغة والكالم



 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية العمل والتنميةحتت إشراف وزارة 

 607مسجلة برقم 

www. jatha.sa 

 jatha.alkharj@gmail.comبريد إلكرتوني:    0561646363جوال:     5511133/011هاتف وفاكس:     11942اخلرج  477ص.ب 

 

 الئحة مركز جذا لذوي اإلعاقة

71 

 تنبيهات وتأكيدات ملنسوبي املركز 

 

 ............................................................................. ..............................................................................................................................:  /.................../ أنا املوظف / املعلم / األخصائي 

 ..... ...........................................................وجنسييت : .............  ..............................................أحد منسوبي مركز جذا لذوي اإلعاقة وأعمل مبسمى : 

 مبوجب السجل املدني رقم: 

 : بالعلم مبا يلي واملوقع أدناه أقر 

 .وبالعقد املربم مع مجعية ذوي اإلعاقة اخلريية )جذا(االلتزام التام والعمل مبا ورد يف الئحة املركز  .1

 . عدم استخدام اجلوال أثناء العمل ما عدا وقت الفراغ .2

 .ألتزم التزاما تامًا وأعلم أن الضرب ممنوع بشتى طرقه وأنواعه  .3

عدم تصوير ونشر أي صور للمركز أو للعاملني فيه أو للتالميذ مهما كانت األسباب واملربرات إال يف حال التصوير  .4

 .  لتحيق أهداف املركز ومبوافقة قائد املركز أو من ينيبه 

وحيق للمركز مجع ساعات العمل املسائية وتنفيذها يف ، دد من قبل إدارة املركز وفقًا ملا حيبالعمل املسائي االلتزام  .5

لألسر أو غريهم من  سواء يف األنشطة أو التدريب أو تنفيذ دورات تدريبية من قبلي داخل املركز وخارجهوقت احلاجة 

 .املستفيدين 

 يف حال التسبب بإتالفها أو ختريبها .والتعويض عنها والعهد املسلمة لي ،  احملافظة على ممتلكات املركز .6

عداد واملشاركة يف تنفيذ ملف إلكرتوني لكل تلميذ لدي منذ قبوله يف املركز وبشكل فصلي وتسليمه يف نهاية اإل .7

 . كل فصل لقائد املركز

باملشاركة يف إعداد ملف صحي للتالميذ لدي ، واالطالع على احلاالت الصحية جلميع التالميذ ومراعاتها يف  مالتز .8

 عملي . 

يف حال احلاالت الطارئة ال قدر اهلل أعلم أن سالمة التالميذ تأتي أواًل وإخالء مجيع التالميذ من الفصل واملبنى من  .9

 مسئولييت .

كز داخليًا وخارجيًا أو املشاركة يف جتمعات أو نشر دعوات أو غريها مبا ميس أمن الدولة عدم اإلساءة للعاملني يف املر .10

 وسالمة الوطن والتبلي  عن من خيالف ذلك إلدارة املركز وللجهات ذات العالقة . 

كون بالتناوب وتأو تقدميها يتم التقديم على اإلجازة السنوية )الصيفية( قبل موعدها بشهر وحيق إلدارة املركز تأجيلها  .11

 بني منسوبي املركز مبا ال خيل بالعمل يف املركز .

 تفعيل املناسبات احمللية والعاملية لذوي اإلعاقة سواء داخل املركز أو خارجة . .12

 أن أمثل املركز بصورة مشرفة عند تكليفي مبهمة خارجية أو داخلية باسم املركز أو مجعية ذوي اإلعاقة خري متثيل .   .13

 

 ........................................................................................................االسم : ...

 التوقيع : ......................................                                            

 ....................................التاريخ :                                              
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                    ................................   الفصل الدراسي : .........................  العام الدراسي : .............................. ........سم: ...........................................اال

 ........  عدد احلصص : ..............................  املؤهل : ............................. التخصص: ........................ سنوات العمل باملركز : .................

 .........  ................................................       مواد التدريس  : ................................................................العمل املكلف به: ..........................
 األداء اةوظيفي يلاباةغ لاة  احل

 احللاةي اةسلابق بدون عذر بعذر عدد سنوات اةعمل بلاملركز  جديد 

      

 أوجه اةقصور يف األداء أوجه اةقصور يف األداء

ةغ  عربي  االةتزام بلاستخدام 

 ومفهوم  ةلتلميذ  

 واةتدريب واةتأهيل ةغ  اةتدريس 

اةتعليم / اةعالج املهلارة يف 

 اةتأهيل / اةتدريب 

 املهم ةتنفيذ  املكلاني تهيئ  اةبيئ   

 ةلحلاة  و ةلمهلارة تنفيذ طرق مالئم    /اخلطط / األجهزة /.. اةكتلاب  على اةسبورة 

 ومشلاركتهم اةربنلامجمع  اةتالميذتفلاعل   عملا  اةتحريري األصيلاغ   

 االهتملام بلاةنمو املعريف

 نشلاط عليهموتوزيع املاةتالميذ ترتيب   ختصصهاةقراءة حو   

 ةلمركز املختلف  املشلارك  يف املنلاشط اةرتبوي  

 اةتالميذ استفلادةمستوى 

 اةزيلارة )ممتلاز ، جيد ، متدني(أثنلاء اةتالميذ  مستوى 

 مهلام منزةي واةعملي  بلاةتطبيقلات  اةتالميذ  تكليف  اإلسهلام بأعملا  تسلاعد  يف تطوير األداء 

 احمللافظ  على أوقلات اةدوام

 متلابع  أداء وتقدم اةتالميذ بصف  أسبوعي   اةتأخر 

 تلابع  املهلارات وتسجيلهلا يف احللاسب واةسجالتم  اخلروج قبل نهلاي  اةدوام 

 اةغيلاب 

واملهلام اةتطبيقلات اةصفي  

املنزةي  واةعنلاي  بتنفيذهلا من 

 اةتالميذ

 مشوةيتهلا ومدى حتقيقهلا ةألهداف 

احلرص على تنظيم اةنشلاط 

 بلاملركز

 اةتالميذمالمتهلا كملًا وكيفلًا ملستويلات   املشلارك  يف طلابور اةصبلاح واإلذاع   

  خلوهلا من األخطلاء  اةتالميذاملشلارك  يف اإلشراف اةيومي على  

 اةتالميذ يف تطبيقهلا متلابع    بلاملركزاملشلارك  يف اجمللاةس واةلجلان  

إعداد خط  شهري  وفصلي  

 واألهدافوتوزيع املهلارات 

 اةتنوع يف أسلاةيب اةتعزيز  إعداد خط  موزع  )أسبوعي  / شهري  / فصلي ( 

 األهداف على اةفصل اةدراسي واخلط توزيع  

 اةصفلات اةشخصي 

 اةسلوك اةعلام ) اةقدوة احلسن  ( 

 اةتعلاون ضمن فريق واحد  مع اخلط  املقررة مهلارات وملادةمن  يقدم توافق ملا  

اإلمللام بلاألسس اةرتبوي  يف 

واةربامج  عداد اةدرو اإل

 واخلطط

 تقدير املسئوةي   واةتأهيلي  واةعالجي  األعداد ةلخط  وفق األسس اةرتبوي  

 تقبل اةتوجيهلات  واةتطبيق وأسلوب اةعرض املنلاسب  طرق اةحتديد  

 حسن اةتصرف  واألعملا   حتديد اةوسلائل واةتطبيقلات واةواجبلات 

 املسلاعدةاستخدام  اةوسلائل 

 واسس رمسي وفق اةقواعد املقر وأدواته تنظيم  

 اةعالقلات مع

 اةرؤسلاء 

 اةزمالء  واةوسلائل اخللاص  بهم وأدواتهم  اةتالميذتفعيل  

 وأوةيلاء األمور اةتالميذ  واالبتكلار فيهلا وعالجي  وتأهيلي  تعليمي   سلائلواستخدام  

 األسلاةيب املقرتح  ةلعالج احللاجلات اةتدريبي  

  تكثيف اةزيلارات  تقويم ذاتي  املستخدم سرتاتيجيلات اةتنوع يف اال  واضح  ومنلاسب استخدام اةلغ  

  برنلامج تدرييب  قراءة موجه   اةتطبيق واةتأهيل واةتدريباملهلارة يف   احمللافظ  على أوقلات اةدوام

  توجيه تنبيه ةلمعلم  نشرة تربوي   املكلاني  واةتالميذاةبيئ  إدارة   بلاملركزاحلرص على اةنشلاط 

  ةفت نظر املعلم  درو  تطبيقي   خصلائص اةنمومراعلاة   ةلخط  واالنتظلام بذةكاألعداد 

  حتويل املعلم ةلمتلابع   تبلاد  زيلارات  ةلتالميذ اةتقويم  املستمر  املنلاسب استخدام اةوسلائل 

 مرئيات قائد / مساعد / مشرف  املركز 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 قائد /  مشرف  املركز معد التقرير 

 ..................................................................االسم : ............

 ......................................التوقيع : ...........

 

 

 / أخصائي بطاقة متابعة معلم
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 :     نوع الربنامج

Ο     درس تطبيقيΟ تبادل زيارات   Ο   لقاء تربويΟ   ورشة تربويةΟ   برنامج تدريبيΟ   ......................... أخرى 

 أواًل / معلومات عن الربنامج :

  املكان  املنفذ

 هـ14/     /      التاريخ  اليوم 

  املوضوع

 بيان حضور املستفيدين من الربنامج
 

 مالحظات  التوقيع السجل املدني الربنامج االسم م

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
 

 

   

 

 ...........................................................................................قائد املركز  :   
 

 ......................................................التوقيع :                  

 

 ...............................................................................................املنفذ : 

 

 ......................................................التوقيع :  

 

 استمارة تنفيذ برنامج إشرافي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االجتماعية العمل والتنميةحتت إشراف وزارة 

 607مسجلة برقم 

www. jatha.sa 

 jatha.alkharj@gmail.comبريد إلكرتوني:    0561646363جوال:     5511133/011هاتف وفاكس:     11942اخلرج  477ص.ب 

 

 الئحة مركز جذا لذوي اإلعاقة

74 

 الشخصية التلميذاستمارة بيانات 
 

 المدنيالسجل  )رباعي( التلميذاسم 

...................................................................................           

 

 الرقم الوطني أقرب شارع   الحي نوع السكن مع من يعيش بالتلميذصلة قرابة ولي األمر 

      

 

 التلميذللتواصل مع ولي أمر 

 رقم جوال قريب آخر  رقم جوال األم  رقم جوال ولي األمر 

   

 

 الصحية  التلميذحالة 

  فئة الدم ................... إعاقة مصاحبة )إن وجدت( ........................................................ اإلعاقة الرئيسية للطفل 

 )     ( لديه ضعف في السمع لبصرباضعف يعاني )     (  )     ( يعاني من الربو )     ( يعاني من القلب )     ( ال يعاني من مشاكل

 )     ( أخرى ....................................................... )     ( صعوبة في النطق ( يعاني من السكري )     )     ( يعاني من فقر في الدم

 

 إذا كان ابنك يعاني من مرض مزمن و يحتاج إلى ) عناية خاصة ( يرجى تعبئة هذا النموذج

 .................................................................................................................................... مسمى المرض 

 .................................................................................................................................... التلميذطريقة التعامل مع 

 .................................................................................................................................... اإلسعافات األولية المناسبة 

 

 ئياألوراق المطلوبة للتسجيل المبد

  مع األصل للمطابقة صورة شهادة الميالد 4  صورة السجل لألسرة مع األصل للمطابقة 1

  تقرير طبي من مستشفى معتمد باإلعاقة حديث 5  صورة شهادة التطعيم مع األصل للمطابقة  2

   التلميذإقرار ولي أمر  6  موقع البيت )من موقع قوقل( مع اإلحداثيات 3

  ملف مع تعبئة جميع حقول هذه االستمارة أعاله 8  6عدد  4x6 للتلميذصور شمسية  7

 

 

 

 

 

 

 

 يف املركز ولذلك جيب مراعاة ما يلي : التلميذمالحظات هامة : هذه الورقة ستبقى يف ملف 
 . تعبئة االستمارة بالبيانات الصحيحة و حتديثها باستمرار عند حدوث أي تغيري 
  بعد تعبئة االستمارة . املركزيعاني من مرض مزمن و حيتاج إىل ) عناية خاصة (  يرجى زيارة  التلميذيف حال كان 
 

 .................................توقيع ولي األمر بصحة البيانات : .................

 

. 
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 ..................................................................................................................................................اجلنسية :  .....................................................................................................................................................................................................................:  التلميذاســــم 

 ...........................................................................................................................املنطقة التعليمية:  .......................................................................................................................................................................................................تاريخ وحمل امليالد: 

 .....................................................................................................................................................الصف  :  ..............................................................................................................................................................................................مقر السكن)احلي( : 

 ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................العنوان ورقم اهلاتف :  

 

 :CASE HISTORY تاريخ احلالة: 

 :DIAGNOSIS التشخيص:

 :PROGNOSIS احلالة مستقباًل :
 

 

 :VISUAL ACUITY حدة اإلبصار بالعينني:

 :V.A(WITHOUT THE CORRECTION)بدون نظارة:                                      :V.A(WITH  THE CORRECTION)بالنظارة :                                

 

RIGHT EYE (OD): 

 

RIGHT EYE (OD): 

 

LEFT EYE (OD): LEFT EYE (OS): 

 

 :REFRACTION / CORRECTION Rx التصحيح البصري :

 RIGHT EYE (OD): 

 LEFT EYE (OS): 

 

 

 :VISUAL FIELD حميط الرؤية:

 

 

 :COLUD THE PATIENT BENEFIT FROM LOW AIDS أمكانية االستفادة من املعينات البصرية: 

 (    ) HAND HELD MAGNIFIER. 
 (    ) STAND MAGNIFIER.  
 

 

(    ) TELESCOPES. 

 

 :COMMENTS / REMARKS التوصيات / مالحظات:

 

 

 OPHTHALMOLOGIST / OPTOMETRIST اسم وتوقيع أخصائي العيون / البصريات 

 

 

 

 منوذج تسجيل وفحص طفل من ذوي العوق البصري
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 تلميذ للقبول من قبل أخصائي العالج الوظيفيمنوذج تقييم حالة 

 ( تتناسب مع حالة التلميذالذي يصف بطريقة أفضل الدرجة اليت املربع  يف( √ضع عالمة ))
  

  تاريخ الفحص  العمر  اسم التلميذ 

 املعيار  املصاحب  العوق الرئيس

 مالحظات مستقل  مبساعدة حمدود بصعوبة يتحرك ال الصفات اجلسمية

 حالة اجلسم بشكل عام 
      

       اليد اليمنى ومن ضمن الفحص املفاصل 

       كف اليد اليمنى واألصابع

       اليد اليسرى ومن ضمن الفحص املفاصل

       كف اليد اليسرى واألصابع

       القدم اليمنى ومن ضمن الفحص املفاصل

       مشط القدم اليمنى واألصابع

       اليسرى ومن ضمن الفحص املفاصلالقدم 

       مشط القدم اليسرى واألصابع

       العمود الفقري

       الرقبة 

       الصدر 

       احلوض

       الفكني 

       اللسان

       أخرى)تذكر(

       

 ........................................................................................................................................................................................................................................................مرئيات وتوصيات األخصائي: 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 (1) 

 

http://www.help-curriculum.com/wp-content/uploads/2012/12/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.doc
http://www.help-curriculum.com/wp-content/uploads/2012/12/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.doc
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 األسرة(مهارات )جتيب عليها 
 املعيار

 مالحظات مستقل مبساعدة حمدود بصعوبة ال يؤدي

 يظهر طاقة مناسبة لألنشطة اليومية يف املنزل
      

       ينهي األنشطة البدنية يف معدل زمين مناسب 

       يؤدي بأمان األنشطة لتجنب جروح يف اجلسم

       يتعلم املهارات احلركية والبدنية اجلديدة

        إخوانهيشارك بأمان مع 

       يركب دراجة ثالثية

       يركب دراجة ذات عجلتني بدون مساعدة 

       يقفز بشكل جيد

       يهرول بصورة سليمة 

       يستخدم أدوات األكل كامللعقة والشوكة والسكينة

       يرمي الكرة بشكل جيد

       يركل الكرة بشكل جيد

       الذاتي بالتزين االهتمام

       ميسك قلم جاف / قلم رصاص للكتابة

       يربط األحذية

       يرتدي معطف / خيلعه

       يرتدي بنطلون / خيلعه

       خيلع اجلوارب واحلذاء 

       يلبس اجلوارب واحلذاء

       ينسخ احلروف واألعداد

       قصرية )أقل من ساعتني(يستخدم أجهزة التقنية ملدة 

       يستخدم أجهزة التقنية ملدة متوسطة )من ساعتني ألربع ساعات(

       يستخدم أجهزة التقنية ملدة طويلة )أكثر من أربع ساعات(

       يشاهد التلفاز ملدة قصرية )أقل من ساعتني(

       يشاهد التلفاز ملدة متوسطة )من ساعتني ألربع ساعات(

       يشاهد التلفاز ملدة طويلة )أكثر من أربع ساعات(

       استعمال دورة املياه 

       ينفذ ما يطلب منه  

       أخرى)تذكر(

       

       

 ................................................................................................................................................................................................................................مرئيات وتوصيات األخصائي: .........................

....................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

(2) 
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 املهارات اجلسمية
 املعيار

 مالحظات مستقل مبساعدة حمدود بصعوبة ال يؤدي

 قوة احلركة البدنية
      

       ميشي يف كل مكان داخل املركز

       ما بشكل سليمميشي مسافات طويلة نوعًا 

       مستوية )امللعب الرملي ، الدرج ... إخل( ميشي على أسطح غري

       يتحرك بأمان على املنزلقات

       يتحرك بأمان ضمن جمموعة 

       يتجنب العوائق يف طريقه

       يصعد السالمل

       ينزل من السالمل

       يتغلب علي عقبة الطرق املنحدرة

       يفتح األبواب لوحدة

       جيلس على املقعد لوحدة

       ينتقل لوحده من وإىل غرف األخصائيني  

       يدخل وخيرج من املركز أو السيارة لوحدة

       يفتح الصناديق املغلقة

       حيمل كتب أو وزن بسيط حمدود 

       يسقطهاحيمل أدوات كبرية احلجم خفيفة الوزن بدون أن 

       يظهر طاقة مناسبة ألنشطة املختلفة

       أخرى)تذكر(

       

       

 ............................................................................................................................................................................................................................مرئيات وتوصيات األخصائي: .............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 (3) 

 ..........................................................................................................................................................................................................مرئيات وتوصيات األخصائي العامة : ..............

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 ...........................................................................................................................اسم األخصائي : 
          

    : التوقيع         

http://www.help-curriculum.com/wp-content/uploads/2012/12/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.doc
http://www.help-curriculum.com/wp-content/uploads/2012/12/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.doc
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 تقييم حالة تلميذ للقبول من قبل أخصائي العالج الطبيعيمنوذج 

 ( تتناسب مع حالة التلميذالذي يصف بطريقة أفضل الدرجة اليت املربع  يف( √ضع عالمة ))
  

  تاريخ الفحص  العمر  اسم التلميذ 

 املعيار  املصاحب  العوق الرئيس

 مالحظات مستقل مبساعدة حمدود بصعوبة يتحرك ال الصفات اجلسمية

 . اخل (…قدرات حركت الطفل الضخمة ) اجللوس ، الوقوف ، املشي 
      

       قدرات حركات الطفل الدقيقة  )مهارات ووظائف اليدين (.

       ( Muscle toneقوة الشد يف العضالت )

       قوة العضالت

       ( R.O.Mاملدي احلركي للمفاصل لتحديد مدى قصر االوتار ) 

       طول العظام )لتحديد وجود فرق يف طول األطراف (

       فحص مفاصل الفخذ لتقييم مدى ثبات املفصل والتأكد من عدم وجود خلع

       االتزان والتوافق العصيب العضلي

       قدرات النطق والذكاء لدى الطفل

       احلساسية املفرطة للمس

       الطفل متناسب مع طوله وعمرهوزن 

       العمود الفقري

       الرقبة 

       الصدر 

       احلوض

       الفكني 

       اللسان

       أخرى)تذكر(

       

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................ مرئيات وتوصيات األخصائي:

................................................................................................................................................................................................................................................................ ..........................................

..................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...

........................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 (1) 

 

 

 

 

http://www.help-curriculum.com/wp-content/uploads/2012/12/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.doc
http://www.help-curriculum.com/wp-content/uploads/2012/12/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9.doc
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 املهارات اجلسمية
 املعيار

 مالحظات مستقل مبساعدة حمدود بصعوبة ال يؤدي

 إرادية زائدة ، تشنج العضالت حركات ال
      

       العضالت اخلاصة بالتنفس والكالم كعضالت الصدر واحلنجرة واللسان

       املشية الصحيحةطريقة 

       مستوية )امللعب الرملي ، الدرج ... إخل( ميشي على أسطح غري

       يتحرك بأمان على املنزلقات

        اللعب باألجهزة احلديثة اجللوس وخاصة أثناء 

       ، مساحة ... (قلم ) األشياء الصغرية ميسك 

       النشاط الزائد واحلركة املفرطة

       اخلمول وقلة احلركة

       االختالل يف التوازن احلركي

       املرونة الزائدة يف املفاصل

       التشوهات مثل احنناءات العمود الفقري وتبسط باطن القدم وتيبس املفاصل

       االرختاء الشديد وضعف العضالت

       عدم القدرة على حتديد املسافات

       القدرة على التحكم باألطراف العلويةعدم 

       اختالل يف األرجل )مضمومة للداخل أو اخلارج(

       التواء العمود الفقري

       أخرى)تذكر(

       

       

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................ مرئيات وتوصيات األخصائي:
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 مهارات )جتيب عليها األسرة(
 املعيار

 مالحظات مستقل مبساعدة حمدود بصعوبة يؤديال 

 يظهر طاقة مناسبة لألنشطة اليومية يف املنزل
      

       ينهي األنشطة البدنية يف معدل زمين مناسب 

       يؤدي بأمان األنشطة لتجنب جروح يف اجلسم

       يتعلم املهارات احلركية والبدنية اجلديدة

        إخوانهيشارك بأمان مع 

       يركب دراجة ثالثية

       يركب دراجة ذات عجلتني بدون مساعدة 

       يقفز بشكل جيد

       يهرول بصورة سليمة 

       يستخدم أدوات األكل كامللعقة والشوكة والسكينة

       يرمي الكرة بشكل جيد

       يركل الكرة بشكل جيد

       الذاتي بالتزين االهتمام

       يربط األحذية

       يرتدي معطف / خيلعه

       يرتدي بنطلون / خيلعه

       خيلع اجلوارب واحلذاء 

       يلبس اجلوارب واحلذاء

       ينسخ احلروف واألعداد

       يستخدم أجهزة التقنية ملدة قصرية )أقل من ساعتني(

       ساعتني ألربع ساعات(يستخدم أجهزة التقنية ملدة متوسطة )من 

       يستخدم أجهزة التقنية ملدة طويلة )أكثر من أربع ساعات(

       يشاهد التلفاز ملدة قصرية )أقل من ساعتني(

       يشاهد التلفاز ملدة متوسطة )من ساعتني ألربع ساعات(

       يشاهد التلفاز ملدة طويلة )أكثر من أربع ساعات(

       استعمال دورة املياه 

       ينفذ ما يطلب منه  

       أخرى)تذكر(
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 )جتيب عليها األسرة(أمراض يعاني منها الطفل 
 املعيار

 مالحظات
 ال يعاني يعاني

 اجلهاز العضلي وإصاباته : مثل ضمور العضالت والشد العضلي ، ووهن العضالت
   

    العظمي وإصاباته : مثل ، وإصابات الكسور ، وعمليات العظام ، و عميات الرباط الصلييباجلهاز 

    اجلهاز العصيب وإصاباته : مثل الشلل جبميع أنواعه، والتهاب األعصاب ، ومشاكل الديسك ، وإصابات العمود الفقري

    الصدرية، القلب املفتوح الشرياني ، الذحبةاضطرابات الدورة الدموية، ارتفاع الضغط كالباطنية والقلب : 

    اجلهاز التنفسي : مثل الربو ، والتهاب القصبات، وتليف احلويصالت اهلوائية

    الروماتيزم، تآكل الغضاريف املفصلية، خشونة املفاصل، تصلب العمود الفقري، التهاب املفاصلكاملفاصل : 

    البول الناتج عن الضعف العضلي ، والتهاب الربوستاتاجلهاز البولي والتناسلي : مثل سلس 

    البكتريية طرابات اجللد الناجتة عن التلوثاحلروق واجلروح، والصدفية ، وبعض اضكاإلصابات اجللدية : 

    اآلالم املصاحبة للنمو

    التآزر احلركي

    هشاشة العظام 

    الشلل الدماغياعتالل األعصاب احلركية، إصابات الدماغ، 

    )املشقوق( التصلب املتعدد

    تأخر يف النمو

    )حيدد( البرت

    مفاصل اصطناعية

    أخرى)تذكر(
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