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 التعر"ف  الدلیل : أوالً  - 
 الهدف من الدلیل : ثان�اً  - 
 الدلیل أهم�ة : ثالثاً  - 
 الفئات المستفیدة من الدلیل: را عاً  - 
 إعداد الدلیل :خامساً  - 

  .مرتكزات الدلیل  .أ 
 مراحل العمل وخطواته   .ب 
 المصطلحات العلم�ة للدلیل   .ج 
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        يليليليلا�طار العام للدلا�طار العام للدلا�طار العام للدلا�طار العام للدل: : : : الفصل ا��ولالفصل ا��ولالفصل ا��ولالفصل ا��ول
  

تقو�م البرامج التر�و�ة الفرد�ة لفئة اإلعاقة فى إلى التعر"ف  الدلیل وتقد�م أهدافه وأهمیته  الجزءیهدف هذا 
المرتكزات األساس�ة، : ناه�ك عن =�ف�ة إعداده من حیث. ، =ما �قدم أبرز المصطلحات الواردة  هال س�طة

  تاليوذلك على النحو ال ومراحل العمل وخطواته، ومیثاق العمل،
 ً        التعريف بالدليلالتعريف بالدليلالتعريف بالدليلالتعريف بالدليل: : : : أو�ً أو�ً أو�ً أو�

یتناول اإلعاقة العقل�ة ال س�طة والوضع الراهن للتر��ة الخاصة فى مصر، =ما یتضمن هذا الدلیل   
البرامج التر�و�ة الفرد�ة وطرق إعداد خصائص ذو� اإلعاقة العقل�ة ال س�طة وعمل�ة التشخ�ص،  التفصیل 

فضًال . للبرامج التر�و�ة الفرد�ة �ةواقعو�قدم الدلیل نماذج لفرد�ة، وأهمیتها وأهدافها وممارسات الخطط التر�و�ة ا
  .ة الفرد�ة�للبرامج التر�و  .الدالة على هذه المعاییرمؤشرات و عض المعاییر مجموعة من العن 

من حیث النمو الجسمى،  عقل�اً  التعر"ف  اإلعاقة، وتقد�م موجز ألهم خصائص المعاقوتضمن الدلیل   
ذا نفعالي، واالجتماعي، وذلك بهدف التعرف على المعاق من =افة النواحى حتى �=ون المعلم والعقلي، واال

الذ� �قوم بإعداد برنامج تر�و� خاص له وخطة تعل�م�ة فرد�ة له فى ضوء احت�اجاته خلف�ة علم�ة عن المتعلم 
  .الحق�ق�ة

تقی�م وتشخ�ص حاالت اإلعاقة من المعاییر والمؤشرات لوأهم ما یتناوله هذا الدلیل مجموعة =بیرة   
العمل بها، =ما تناول معاییر ومؤشرات البرامج والخدمات التر�و�ة التى یجب العقل�ة  مدارس التر��ة الخاصة 

الفرد�ة لألطفال ذو� االعاقة العقل�ة، ونماذج الستمارات البرامج الفرد�ة ونماذج لإلحالة التى �م=ن أن �ستعین 
  .نشطة التر�و�ة والمجاالت المختلفة للخطة التعل�م�ةبها معلم الصف ونماذج األ

            الهدف من الدليلالهدف من الدليلالهدف من الدليلالهدف من الدليل: : : : ثانيًاثانيًاثانيًاثانيًا
معرفة مد� صالح�ة أسالیب التدر"س المستخدمة والتعرف على مد� النجاح  :یل إليلیهدف هذا الد

ذ، وذلك من الذ� حققه البرنامج للتلمیذ، والعمل على تكییف األسالیب التعل�م�ة أو تعدیلها لتص ح مالئمة للتلمی
یوثS ومن ثم  .المستمرة والتقو�م المرحلى والنهائى لمتا عة تحقیS أهداف البرنامج التر�و� الفرد�خالل المتا عة 

  :للمعارف المراد اكتسابهاالدلیل 
o صفة خاصة  Tالفرد Tالتعرف على مفهوم البرنامج  صفة عامة والبرنامج التر�و. 
o  لیها تصم�م منظومة البرنامج التر�و� الفرد� لذو� اإلعاقة العقل�ةاألسس النظر"ة التى �قوم عتحدید أهم. 
o  الخصائص العامة لألطفال ذو� اإلعاقة العقل�ةالتعرف علي. 
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o  هماجاتـلتلب�ة إحت�من خالل إعداد البرامج المختلفة العمل فیها  يین غ يالمجاالت التتصنیف. 
o اإلعاقة العقل�ةالتعرف علي الخطوات الرئ�سة في إعداد البرامج لألطف Tال ذو . 
            أهمية الدليل أهمية الدليل أهمية الدليل أهمية الدليل : : : : ااااثالثً ثالثً ثالثً ثالثً 

  :تتجلى أهم�ة هذا الدلیل في النقاX التال�ة
 : الجانب النظر�  - 

البرامج التر�و�ة الطفل المعاق، و حول حقوق �قدم هذا الدلیل مجموعة األف=ار واألطر النظر"ة 
  .=أحد مداخل تحقیS التعل�م للجم�عالفرد�ة 

للدلیل في تقد�م المفاه�م والمصطلحات األكثر حداثة واألكثر إجرائ�ة تتضح األهم�ة النظر"ة و 
=ذلك المعاییر والمؤشرات لتقی�م وتشخ�ص حاالت و  ،المستهدفة فى هذا الدلیل لإلعاقات ال س�طة

  .اإلعاقة العقل�ة
 الجانب التطب�قي - 

تساعد في تحقیS یر=ز هذا الدلیل في الكثیر من أجزائه على الجوانب العمل�ة التطب�ق�ة التى 
  .إعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو� اإلعاقة العقل�ة ال س�طةمتطل ات 

        الفئات المستفيدة من الدليل الفئات المستفيدة من الدليل الفئات المستفيدة من الدليل الفئات المستفيدة من الدليل : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
  :  یل مجموعة =بیرة من المؤسسات واألفراد المتصلة  المجتمع التعل�مي وهىل�ساعد هذا الد

 : المعلم -

طة التقو�م�ة المتوفرة للمتعلمین، و=ذلك بناء أنشطة �ستط�ع المعلم استخدام الدلیل في تقد�م األنش
 .تقو�م�ة جدیدة تساعد في تقو�م أداء المتعلمین ذو� االعاقات ال س�طة

 :مدیر المدرسة/ الموجه الفنى -

للمتعلمین، الفرد�ة في متا عة تقد�م األنشطة التقو�م�ة أو لمدیر المدرسة �سمح هذا الدلیل للموجه الفنى 
 .و�ناء أنشطة تقو�م�ة جدیدة تساعد في تقو�م أداء المتعلمین ذو� االعاقات ال س�طة
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 :ولى األمر -

على متا عة خطوات التقی�م وتحدید المستو� الفعلى لالبن و=ذلك �ساعد هذا الدلیل ولى األمر 
  .المناس ةالفرد�ة األنشطة التقو�م�ة المشار=ة فى اخت�ار 

 :هن�ة للمعلمیناألكاد�م�ة الم -

یتم تدر"ب جم�ع المعلمین تستط�ع األكاد�م�ة المهن�ة للمعلمین تحو"ل هذا الدلیل إلى مادة تدر"ب�ة 
  . علیها

 المر-ز القومى لالمتحانات والتقو�م التر)و�  -

و� �قوم المر=ز القومى لالمتحانات والتقو�م التر�وT بإجراء عمل�ات التقو�م والمتا عة لتعل�م المتعلمین ذ
 .االعاقات ال س�طة

  

 يل  يل  يل  يل  للللإعداد الدإعداد الدإعداد الدإعداد الد: : : : ساً ساً ساً ساً امامامامخخخخ
 مرتكزات الدلیل  ) أ(

  :یرتكز هذا الدلیل على مجموعة من المرتكزات والم ادئ أهمها
 :الجوانب اإلنسان�ة - 

النظرة اإلنسان�ة لذو� اإلعاقات ال س�طة ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم اإلنسان�ة من التعل�م 
  .دون تمییز

 .لجوانب العلم�ةا - 

حات والتح=�م على االنتاج العلمى، واالمتثال لقواعد علم التر��ة حر� الدقة العلم�ة وتحر"ر المصطلت
 .الخاصة في العالم العر�ي وعلى المستو� العالمي

�ةالجوانب التطب�ق - . 

  .داخل المدارسالبرامج التر�و�ة الفرد�ة وتجر"ب ) المتعلم -المعلم(ضرورة مشار=ة المیدان التعل�مى 
 :انب المجتمع�ةالجو  - 

مشار=ة العدید من الجمع�ات األهل�ة العاملة في مجال التر��ة الخاصة مع الخبراء المتخصصین في 
  . مجال الق�اس والتقو�م النتاج الدلیل

    

  مراحل العمل وخطواته  ) ب(

  :مر انتاج الدلیل  العدید من المراحل والخطوات �م=ن تلخ�صها ف�ما یلي
  جان العملتش-یل ل: المرحلة األولى** 
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 .االتصال  م=تب مستشار التر��ة الخاصة بوزارة التر��ة والتعل�م -
-  Tاالتصال  األقسام العلم�ة  المر=ز القومى لالمتحانات والتقو�م التر�و. 
وجمع�ة ، نداءجمع�ة (ي مجال التر��ة الخاصة مثل االتصال ب عض الجمع�ات األهل�ة العاملة ف -

 .)توحد، والجمع�ة المصر"ة العتماد المؤسسات التعل�م�ةوالجمع�ة المصر"ة لل=ار"تاس مصر 
عقد ورشة عمل مبدئ�ة للتعرف على أهداف الدلیل واقتراح محتواه والتحقS من المستو� المهنى  -

 .للمرشحین للعمل في إعداد الدلیل
 .تش=یل لجان العمل في ضوء المؤهالت العلم�ة والخبرات العمل�ة -

  

   المصطلحات العلم�ة للدلیل - ج

 Individualized education programالبرنامج التر)و7 الفرد7 

وث�قة ومنهج م=توب �عد لكل طفل من ذو� االحت�اجات الخاصة  ش=ل فرد�، و�مثل حاجات ذلك 
الطفل المتمثلة فى  خطته التر�و�ة، والخدمات التر�و�ة المساندة التى �حتاجها، و=ل ما �م=ن أن �سهم فى 

   .�شترك فى غعادد ذلك البرنامج فر"S متكامل من األفراد ذ� العالقةتعل�مه وتدر" ه، و 
  

  : البرنامج التعل�مى الفرد7

هو خطة تعد لكل طفل من ذو� االحت�اجات الخاصة على حدة،  حیث تشمل هدفًا واحدًا من األهداف 
  .امج التر�و� الفرد�قصیرة المد� المحددة فى البرنامج التر�و�، وتعد هذه الخطة جان ًا تنفیذ�ًا للبرن

  المعاییر العالم�ة للبرنامج التر)و7 الفرد7

هى تلك المعاییر التى نصت علیها أنظمة الدول المتقدمة، حول خطوات ومضامین البرامج التر�و�ة 
  .الفرد�ة اذو� االحت�اجات الخاصة

  األطفال ذو7 االحت�اجات الخاصة

خصائصهم النمائ�ة عما �عد عاد�ًا، مما یتطلب  هم األطفال الذین ینحرفون فى واحدة أو أكثر من
  تقد�م خدمات تر�و�ة وتأهیل�ة وعالج�ة خاصة بهم، وخدمات مساندة =األطفال ذو� اإلعاقة والموهو�ین، 

  .على فئة اإلعاقة العقل�ة ال س�طةوقد ر=ز هذا الدلیل 
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   :اإلعاقة العقل�ة

ى للسلوك التك�فى اللذین تمثلهما المهارات إعاقة تتمیز  انخفاض ملح̂و فى =ل من األداء العقل
  .سنة ١٨المفاه�م�ة واالجتماع�ة والتك�ف�ة العمل�ة، وتظهر هذه اإلعاقة قبل بلوغ الفرد سن 

  

  


