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 ٢٠١٥/٢٠١٦إلعداد وتقویم البرامج التربویة الفردیة لذوى اإلعاقة العقلیة  اإلرشاديالدلیل 
    

    من الدليلمن الدليلمن الدليلمن الدليل        الهدفالهدفالهدفالهدف

معرفة مد� صالح�ة أسالیب التدر�س المستخدمة والتعرف على مد� : یهدف هذا الدلیل إلي

النجاح الذ� حققه البرنامج للتلمیذ، والعمل على تكییف األسالیب التعل�م�ة أو تعدیلها لتص'ح مالئمة للتلمیذ، 

. 'عة تحقی9 أهداف البرنامج التر8و� الفرد�لمتا والنهائي المرحليوذلك من خالل المتا'عة المستمرة والتقو�م 

 :ومن ثم یوث9 الدلیل للمعارف المراد اكتسابها

o خاصة 'صفة الفرد> التر8و>  والبرنامج عامة 'صفة البرنامج مفهوم على التعرف. 

o قوم التى النظر�ة األسس أهم تحدید�م علیها �اإلعاقة لذو�  الفرد� التر8و�  البرنامج منظومة تصم 

 .�ةالعقل

o ة اإلعاقة ذو�  لألطفال العامة الخصائص علي التعرف�العقل. 

o ة المختلفة البرامج إعداد خالل من فیها العمل ین'غي التي المجاالت تصنیف�اجاتهم لتلب�احت. 

o سة الخطوات علي التعرف�ة اإلعاقة ذو>  لألطفال البرامج إعداد في الرئ�العقل . 
    

        الدليلالدليلالدليلالدليل    أهميةأهميةأهميةأهمية

 :التال�ة النقاط في الدلیل اهذ أهم�ة تتجلى

 : النظر�  الجانب - 

 والبرامج المعاق، الGفل حقوق  حول النظر�ة واألGر األفFار مجموعة الدلیل هذا �قدم

 .للجم�ع التعل�م تحقی9 مداخل Fأحد الفرد�ة التر8و�ة

 واألكثر حداثة األكثر والمصطلحات المفاه�م تقد�م في للدلیل النظر�ة األهم�ة وتتضح

 وتشخ�ص لتقی�م والمؤشرات المعاییر وFذلك الدلیل، هذا فى المستهدفة ال'س�طة لإلعاقات إجرائ�ة

 .العقل�ة اإلعاقة حاالت

 التطب�قي الجانب - 

 في تساعد التى التطب�ق�ة العمل�ة الجوانب على أجزائه من الكثیر في الدلیل هذا یرFز

 .ال'س�طة العقل�ة اإلعاقة ذو� ل الفرد�ة التر8و�ة البرامج إعداد متطل'ات تحقی9
    ::::الدليلالدليلالدليلالدليل    تتتتففففععععييييلللل    آلياتآلياتآلياتآليات

 :  الدلیل نشر

 



 .والمرFز للوزارة الرسمي الموقع على الدلیل نشر •

/ الدمج ومدارس الخاصة التر8�ة ومدارس إلدارات مدمجة 'أسطوانات توز�عه أو الدلیل ط'اعة •

 التفس�ة التر8�ة/ االجتماع�ة التر8�ة إدارة

  الدمج ومدارس الخاصة التر8�ة مدارس علي لتوز�عها الدلیل من والكترون�ة مFتو'ة نماذج تقد�م •

 ).خاصة – حFوم�ة(

 .نسخ مطبوعة إلي جم�ع  مFت'ات  وأقسام Fل�ات التر8�ة واآلداب  إرسال •

نسخ مطبوعة للهیئة القوم�ة لضمان جودة التعل�م واالعتماد لوضع معاییر المدارس  إرسال •

 .المدمجة
 

 المهن�ة للمعلم األكاد�م�ة

 .ألسر األطفال ذو� اضطراب التوحد من خالل ورش عمل واإلرشاد>تقد�م الدعم المعنو>   •

/ االجتماعیین األخصائیین/ التر8�ة الخاصة وأخصائي ومستشار>  وموجهيورش عمل لمعلمي  •

 .النفسیین األخصائیین

 . هذه الفئة ألكاد�م�ة المهن�ة للمعلم لوضع برامج تدر�ب�ة في التعامل مع ا•
 

 التر-�ة الخاصة إدارات/ مر'ز المناهج
 .مناھج التربیة الخاصة  ومطوريمعدي  •

 

 


