
  اإلعاقة العقل�ة  الدلیل اإلرشاد� إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو� 
 

 

 
 المالح�

١٤٧

  
  

 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
ـــالحــالم  !ــ

 

 
 

  



  اإلعاقة العقل�ة  الدلیل اإلرشاد� إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو� 
 

 

 
 المالح�

١٤٨

  ) ١( رقم ملح� 
  اإلحالة 
  

  
  :      اسم التلمیذ

......................................................................................  
  :      الصــــف  

  ...............................................................................................  
  :   تار�خ الم�الد

  ...............................................................................................  
  :       الجهة التي �حال إلیها التلمیذ

.............................................................…  
  :  مبررات اإلحالة

                  ١-  
..............................................................................................  

                  ٢- 
...............................................................................................  

                  ٣   
..............................................................................................  

                 ٤-  
               ...............................................................................................  

                 ٥-   
...............................................................................................  

                ٦-  
 ............................................................................................  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح   اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخص الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ' أقت
  ................................................. ...................:التحو�ل
  .............................................................................................. توق�ع
    

  /     /  :  التار�خ
  .یرسل نسخة منه إلى مدیر المدرسة أو البرنامج : مالحظة 



  اإلعاقة العقل�ة  الدلیل اإلرشاد� إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو� 
 

 

 
 المالح�

١٤٩

  )٢(رقم ملح� 
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  :و6عد   السالم عل�7م ورحمة هللا و8ر7اته 
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  المحترم                          ولي أمر التلمیذ 
  :و6عد   

تسـاعدنا إن نفیـد7م 6ـأن ابـن7م 6حاجـة إلـى مز�ـد مـن التقیـ�م وٕاجـراء 6عـض االخت6ـارات التـي س
  :شاء هللا على تحدید طب�عة الصعو6ات التي یواجهها ، وهذا التقی�م ضرور' لألس6اب التال�ة 
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یومـًا مـن تـار�خ إعـادتكم هـذا النمـوذج ، لـذا ٣٠علمًا 6أن إجراءات التقی�م ستتم في مدة أقصـاها      
6الموافقة أو عدم الموافقة على إجراء اخت6ارات التقی�م  والتوق�ع على )   ����( نأمل من7م وضع عالمة 

  .  ذلك، وفي حالة عدم الموافقة نرجو تكرم7م بذ7ر األس6اب أدناه 
  عاون7م ،،، شاكر�ن حسن ت
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مدیر المدرسة                                                                                                                                                   
  :التوق�ع                                          

  :التار�خ                                          
  لمحترما              مدیر المدرسة                

                              : أفید7م أنني 
  أواف� على إجراء االخت6ارات والمقای�س وعلى ذلك أوقع 
   :ال أواف� على إجراء االخت6ارات والمقای�س  لألس6اب التال�ة 
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  ) ٤( رقم ملح� 
  دعوة لالجتماع بولي أمر التلمیذ لمناقشة نتائج التقی�مدعوة لالجتماع بولي أمر التلمیذ لمناقشة نتائج التقی�م

                                                                                                                                              //ولي أمر التلمیذولي أمر التلمیذ
  المحترمالمحترم

                        الخاصة 6ابن7مالخاصة 6ابن7م  نفید7م 6أنه تم استكمال إجراءات التقی�منفید7م 6أنه تم استكمال إجراءات التقی�م
  --::عل�ه �سرنا دعوتكم للحضور لمناقشة نتائج التقی�م ، وس�7ون عل�ه �سرنا دعوتكم للحضور لمناقشة نتائج التقی�م ، وس�7ون 

 :  م7ان االجتماع
 ......................................................................................  

   :تار�خ االجتماع 
................................................. ....................................  

 :  وقت االجتماع
 .....................................................................................  

6الموافقة على حضور االجتماع أو االتصال بإدارة المدرسة على هاتف رقم 6الموافقة على حضور االجتماع أو االتصال بإدارة المدرسة على هاتف رقم ) )   ��  ((نرجو وضع عالمة نرجو وضع عالمة   
  ٠٠موعد أخر والتوق�ع على ذلكموعد أخر والتوق�ع على ذلك  لتحدیدلتحدید(                  ) (                  ) 

  شاكر�ن حسن تعاون7م،،،،،،شاكر�ن حسن تعاون7م،،،،،،                                      
  ::مدیر المدرسة   مدیر المدرسة                 
  ::    التوق�عالتوق�ع              
  ::    التار�خالتار�خ              

                                                                                                                                                              مدیر المدرسةمدیر المدرسة
  ::أفید7م أنني أفید7م أنني 

  االجتماع حس6ما ذ7ر أعالهاالجتماع حس6ما ذ7ر أعالهأواف� على حضور أواف� على حضور 
  ::ال أواف� على حضور االجتماع المذ7ور أعالهال أواف� على حضور االجتماع المذ7ور أعاله

  ::أقترح أن �7ون موعد االجتماع أقترح أن �7ون موعد االجتماع 
  ::الم7انالم7ان      ::الوقتالوقت      ::التار�خالتار�خ      ::یومیوم

  وسأتصل 76م لتأكید ذلكوسأتصل 76م لتأكید ذلك
  شاكر�ن حسن تعاون7م،،،شاكر�ن حسن تعاون7م،،،

   :ولي أمر التلمیذ  
........................................................... .........................  

   :توق�عه             
   :التار�خ            
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  )٥( رقم ملح! 
 Oالفرد Oدعوة لحضور اجتماع وضع خطة البرنامج التر�و  

  ولي أمر التلمیذ 
  المحترم  ...............................................................................

  :و6عد       
رًا ألهم�ة دور7م فـي المشـار7ة فـي تحدیـد الخـدمات التر8و�ـة والم7ـان المناسـب لتقـد�م تلـك نظ

الخدمات ألبن7م ، فإنه �سرنا دعوتكم لحضور مناقشة وضـع خطـة البرنـامج التر8ـو' الفـرد' المناسـب 
    :له ، وس�7ون 
  :م3ان االجتماع 

  ..................................................... ................................  
  : تارCخ االجتماع 

 ...................................................................................  
   :وقت االجتماع 

 ....................................................................................  
 ه 6الموافقة على الحضور وٕاعادته إلینا نرجو التوق�ع أدنا

وفي حالة تعذر حضور7م في الوقت المحـدد أعـاله، نأمـل التكـرم 6االتصـال بنـا خـالل سـاعات 
  .وذلك لتحدید موعد مناسب لالجتماع )     (العمل على هاتف  

  ،،،شاكر�ن حسن تعاون7م
  مدیر المدرسة            

  
  :التوق�ع     
  :التار�خ     

  . عد المحدد أعاله الم7ان والمو 
          

  ٠٠أواف� على حضور االجتماع حس6ما ذ7ر أعالهأواف� على حضور االجتماع حس6ما ذ7ر أعاله
  ..ال أواف� وسأتصل 76م لتحدید موعد مناسبال أواف� وسأتصل 76م لتحدید موعد مناسب

  
   :أسم ولي األمــر

 ...................................................................................  
   :توق�عه



  اإلعاقة العقل�ة  الدلیل اإلرشاد� إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو� 
 

 

 
 المالح�

١٥٦

   :التار�خ



  اإلعاقة العقل�ة  الدلیل اإلرشاد� إلعداد البرامج التر�و�ة الفرد�ة لذو� 
 

 

 
 المالح�

١٥٧

  )٦(ملح! رقم 
  �م األداء المهار� لتصم�م الخطة التر�و�ة الفرد�ة;طاقة تقی

  متوفرة بدرجة  مهارات تصم�م الخطة التر�و�ة الفرد�ة  م

  قلیلة  متوسطة  3بیرة
غیر 
  متوفرة

  :مهارة جمع الب�انات األول�ة، وتتضمن: أوالً   -١
 .جمع ب�انات خاصة ;الطفل .١
  .جمع ب�انات خاصة ;األسرة الطفل .٢

        

  :تحدید المستو� الحالى للطفل، وتتضمنمهارة : ثان�اً   -٢
: تحدید مستو� الطفل الحالى فى المجاالت .٣

الطب�ة، واالجتماع�ة، والحر�3ة، والسمع�ة، (
 ).والنفس�ة، واللغو�ة، وال;صرCة، واألكاد�م�ة

استخدام أكثر من طرCقة لتحدید مستو�  .٤
 .الطفل

تحدید نقاZ الضعف والقوة لد� الطفل فى  .٥
  .جم�ع الجوانب

        

  :مهارة تحدید أهداف الخطة، وتتضمن: ثالثًا◌ُ   -٣
 .تحدید األهداف العامة .٦
 .تحدید األهداف الخاصة ;3ل طفل .٧
 .تحدید األهداف طوCلة المد� .٨
 .تحدید األهداف قصیرة المد� .٩
  .تحدید األهداف التدرCس�ة .١٠

        

  :مهارة تحدید استراتیج�ات التعل�م، وتتضمن: را;عاً   -٤
عف لد� الطفل تحدید نقاZ القوة والض .١١

 .المرت;طة ;استراتیج�ات التعل�م
تحدید طرق التدرCس المناس;ة للطفل من  .١٢

  .)نقاZ القوة لد� الطفل(خالل مؤشرات 

        

  :مهارة تعدیل السلوك، وتتضمن: خامساً   -٥
 .تحدید المش3الت السلو�3ة للطفل .١٣
 .ترتیب المش3الت السلو�3ة حسب شدتها .١٤
 .تحدید أهم المعززات لسلوك الطفل .١٥
تحدید أفضل طرق تعدیل السلوك ;النس;ة  .١٦

 .لمش3لة الطفل
  .تحدید استراتیج�ات تعم�م السلوك المرغوب .١٧
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 المالح�

١٥٨

  متوفرة بدرجة  مهارات تصم�م الخطة التر�و�ة الفرد�ة  م

  قلیلة  متوسطة  3بیرة
غیر 
  متوفرة

مهارة تحدید الوسائل التعل�م�ة المناس;ة للطفل، : سادساً   -٦
  :وتتضمن
تحدید نقاZ القوة والضعف التى ترت;ط ;اخت�ار  .١٨

وتصم�م وٕانتاج واستخدام الوسائل المناس;ة 
 .فل;النس;ة للط

 )نقاZ القوة(تحدید الوسائل المناس;ة فى ضوء  .١٩
  .للطفل

        

مهارة تحدید أسالیب التقو�م المناس;ة للطفل، : سا;عاً   -٧
  :وتتضمن
تحدید نقاZ القوة والضعف المرت;طة بتقو�م  .٢٠

 .الطفل
تحدید طرق التقو�م المناس;ة للطفل حسب  .٢١

  .نقاZ القوة

        

  :وتتضمن ما یلى: جهامهارة 3تا;ة الخطة وٕاخرا: ثامناً   -٨
 .مراعاة الترتیب المنطقى للخطة .٢٢
عرض المالحظات ;عد 3ل مهارة من  .٢٣

 .المهارات
تحدید الفترة الزمن�ة للخطة ;حیث تتسم  .٢٤

 .;المرونة
 .تحدید تارCخ االجتماعات مع فرC! العمل .٢٥
 .عرض 3ل مهارة ;ش3ل منظم .٢٦
  .تحدید أسماء أعضاء فرC! العمل مع الطفل .٢٧

        

  
  


