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 مقدمة 
 :ؿ اهلل،ثم أما بعدبسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالـ على رسو    

إف رفػػم مسػػتوص تحصػػيب العػػال  العلمػػي ىػػدؼ أسػػاس تسػػعى إليػػو الػػب مةسسػػة تعليميػػة وال  رابػػة فػػي   
ذلػػإ،إذ أف االسػػتمرار فػػي رفػػم مسػػتوص التحصػػيب لػػدص العػػال  يعنػػي االسػػتمرار فػػي بنػػا  أ يػػاؿ مةىلػػة 

ذا الػاف نجػاح المعلم،لػاا الػاف ولػ  يتحقػه ىػاا الهػدؼ إال إ.وقادرة على القياـ بمسةلياتها تجاه لمجتمم
م  المهم أف يبنى المعلم قبػب المتعلم،فاػاف لمامػاج و ػود معلمػي  مػةىلي  يقومػوف بػدورىم الاامػب تجػاه 

 .التربية والتعليم
. لاا رأينا إعداد ىاا الدليب اإلرشادي والحاوي ألىم ما يحتا و المعلم المتخصص في صعوبات الػتعلم

نر ػو أف ياػوف فػي ذلػإ منلعػة للمعلػم تعقبهػا .تحقيػه الهػدؼ المنشػودوىاا بػدوره سيسػهب مهمتػو فػي 
 . منلعة للعالب

 واهلل ولي التوفيه،،،،،                                     
 

                                                                  
 

                                                                
 سليماف ب  عبد العميم العبداللعيف                                                              

 هـ36/6/2533                                                                       
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 االستشارية التخصصية لبرامج صعوبات التعلمالمجموعة     

           
 إبراهيم بن سـعد أبو نيـــــــان               رئيسا  .د                  

 سليمان بن محمد الرمـــــــــيح               نائبا  للرئيس.د                              
 ن مـحمد البـتـــــــــال               عضوا  زيـد بــ.د                              
 مـحمد بـن عبد الرحمن الحواس              عضوا  .أ                              
 يـاسـر بــــن أحمـد حبيـــــــب              عضوا  .أ                              
 العبد اللطيف             عضوا   سليمان عبد العزيز.أ                              
 محمـد بـن عـبد هللا القحطانــــي             عضوا  .أ                              
إبـراهيـم بـن حـــــمد الربيعــة             عضوا  .أ                              

  ً  ومقررا 
  الميـــــــــا              عضوا  سلطـان بـن عـبد هللا.أ                              
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 (2) :أهداف األمانة العامة لمتربية الخاصة

تهػػػدؼ األمانػػػة العامػػػة للتربيػػػة الخاصػػػة إلػػػى رعايػػػة ذوي االطتيا ػػػات الخاصػػػة لػػػي  فقػػػ  مػػػ        
المعػػػوقي ، وإنمػػػا أي ػػػاج مػػػ  المتلػػػوقي  والموىوبي ،طيػػػو تقػػػـو باالتشػػػافهم ،وتنميػػػة مػػػواىبهم وصػػػقب 

هم بالوسائب المناسبة لهم،ووضم الخع  والبرامج الخاصة بتعليمهم وتربيتهم وإعدادىم،وتعوير قدرات
إلػػى _ بػػنذف اهلل _ ضػػماناج للوصػػوؿ بهػػم  –اللمػػا دعػػض ال ػػرورة إلػػى ذلػػإ -تلػػإ الخعػػ  والبػػرامج

 .أف ب مستوص، وفه قدراتهم وإمااناتهم
 
 (3) :اختصاصات األمانة العامة 
ج الالزمػػػػػة ل ػػػػػماف تربيػػػػػة وتعلػػػػػيم ذوي االطتيا ػػػػػات التربويػػػػػة الخاصػػػػػة وضػػػػػم الخعػػػػػ  والبػػػػػرام -0 

المعوقي ،المعػػػػػػػوقي  سػػػػػػػمعياج،القابلي  للػػػػػػػتعلم مػػػػػػػ  المتخللػػػػػػػي  عقليػػػػػػػاج،ذوي صػػػػػػػعوبات :مثػػػػػػػب
التعلم،الم ػػعربي  سلوالياجوانلعالياج،الم ػػعربي  تواصػػلياج،التوطديي ،متعددي العوؽ،باإلضػػافة إلػػى 

الؿ تػػػػوفير أف ػػػػب بييػػػػة تعليميػػػػة مناسػػػػبة وفقػػػػاج لقػػػػدراتهم المتلػػػػوقي  والموىوبي ،وذلػػػػإ مػػػػ  خػػػػ
 .واطتيا اتهم

 .وضم اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لهاا النوع م  التعليم -0
تحديػػػػد اطتيا ػػػػات اإلدارات التعليميػػػػة مػػػػ  المعاىػػػػد واللصػػػػوؿ والبػػػػرامج لػػػػاوي االطتيا ػػػػات  -3

 .الخاصة
 .اا النوع م  التعليم،فنياج،وبشرياج،ومادياج توفير المتعلبات الالزمة للتدريب له -4
إعداد الخع  الالزمة للتدريب واالبتعاث في مجاؿ التربية الخاصة،وذلإ بالتنسيه مم الجهػات  -5

 .المختصة
العمب على إعداد المناىج الالزمة وتعويرىػا لػاوي االطتيا ػات التربويػة الخاصػة،واتخاذ مػا يلػـم  -6

 .ي يتله مم تلإ المناىج بالتعاوف مم اإلدارات المعنيةلتوفير الاتا  المدرسي الا
طباعػػػػة الاتػػػػب الثقافيػػػػة والمقػػػػررات الدراسػػػػية والمصػػػػحف الشػػػػريف بػػػػالخ  البػػػػارز،إلى  انػػػػب  -7

 .تسجيلها صوتياج 
 .اإلشراؼ اللني على تنليا البرامج،والعمب على تعويرىا -8
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دراسة التقارير واالقتراطات الواردة م  المناطه والمحافظات،واالستلادة منها في رفم مستوص  -9
 .العملية التعليمية وتعويرىا

تقػويم مهػػاـ واختصاصػات أقسػػاـ التربيػػة الخاصة،وأسػاليب أدا  المعاىػػد والبػرامج فػػي المنػػاطه   -01
 .والمحافظات

التوعية بأسبا  العوؽ،وطرؽ الوقاية منو،واألساليب المناسبة في التعامب مم ذوي االطتيا ػات  -00
 .الخاصة

إعداد تقرير سنوي يشتمب على إنجازات األمانة العامة،والعقبات التػي اعترضػض تنليػا الخعػ   -00
 .والبرامج،واقتراح الحلوؿ المناسبة لها

 .لسنوية،والخع  السنويةإعداد الميمانية ا -03
لاػػػػب معهػػػػػد  تحديػػػػد السػػػػلف النقدية،والمخصصػػػػػات الماليػػػػة مػػػػ  البنػػػػػود الالزمػػػػة سػػػػنويا -04 ًج

 .وبرنامج،وإبالغ المناطه والمحافظات بها
إصػػػدار طرالػػػة نقػػػب للمعلمػػػي  والعػػػاملي  بالمعاىػػػد والبػػػرامج بػػػي  المنػػػاطه والمحافظػػػات وفػػػه  -05

 .الحا ة وال واب  المنظمة لالإ
لتعػػػاوف مػػػػم القعاعػػػات الحاومية،والهييات،والمةسسػػػػات،والمراالم ذات العالقػػػة،والتي تعنػػػػى ا -06

 .بالليات ذوي االطتيا ات الخاصة،م  أ ب تقديم أف ب الخدمات التربوية والتعليمية لهم
 .  المشارالة في الندوات،والمةتمرات،واللقا ات ذات العالقة محلياج،وإقليمياج،ودولياج  -07

 (4):  ت التعممإدارة صعوبا

ىػ، لتشرؼ على برامج تربية وتعليم األطلاؿ ذوي صعوبات التعلم 0407استحدثض ىاه اإلدارة عاـ 
 .في مدارس التعليم العاـ

 
 (5): مهام واختصاصات إدارة صعوبات التعمم

 .تعوير برامج صعوبات التعلم -0
 .إعداد اللوائح واألنظمة الخاصة بالبرامج -0
 .لني على البرامجاإلشراؼ ال -3

 
 هـ:252ناصر بن علي املوسى، املشرف على الرتبية اخلاصة،/ مسرية الرتبية اخلاصة بوزارة املعارف،د( 5( )4)
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 .التخعي  الستحداث برامج  ديدة -4
 .تقويم البرامج وتحليب النتائج -5

ت الالزمػػة لتعػػوير االشػػتراؾ مػػم إدارة الدراسػػات والتعػػوير باألمانػػة إلعػػداد البحػػوث والدراسػػا -6
 .البرنامج

 .متابعة مراالم خدمات صعوبات التعلم المسائية م  الناطية اللنية -7
 .تو يو المعلمي  المستجدي  إلى المناطه التعليمية -8
 .تنسيه طرالة المعلمي  بي  المناطه التعليمية -9

 .التنسيه والمشارالة في تدريب معلمي صعوبات التعلم -01
االبتعػػػػاث الخاصػػػػة بػػػػاوي صػػػػعوبات التعلم،والمشػػػػارالة فػػػػي اختيػػػػار وترشػػػػيح تخعػػػي  بػػػػرامج  -00

 . المبتعثي 
 .مشارالة بقية اإلدارات في األمانة فيما يسهم في تعوير العمب وتحسي  األدا  -00
 . تعد وتقدـ تقريراج سنوياج ع  نشاطات اإلدارة مت مناج الافة المعلومات المتعلقة بالبرامج  -03

 
 

 امج صعوبات التعممأهداف برن    
(6)

: 

يهػػػدؼ برنػػػامج صػػػعوبات الػػػتعلم فػػػي المملاػػػة العربيػػػة السػػػعودية إلػػػى زيػػػادة فاعليػػػة التعلػػػيم        
 :صعوبات التعلم ع  طريه -،وذلإ بتقديم أف ب الخدمات إلى التالميا في مجاؿ التربية الخاصة 

فػػػي الػػػتعلم بعػػػد االتشػػػافهم  ػػػػ تقػػػديم الخػػػدمات التربويػػػة الخاصػػػة باألطلػػػاؿ الػػػاي  لػػػديهم صػػػعوبات0
 .وتشخيص طاالتهم

ػػ توعيػػة وإرشػػاد مػػديري المػدارس والمعلمػػي  وأوليػػا  أمػػور التالميػا والػػالإ التالميػػا أنلسػػهم بأىميػػة 0
 .برنامج صعوبات التعلم وإبراز مماياه و وانبو اإليجابية

تالميػا الػاي  يتلقػوف ػ تقديم االستشارة التربوية لمعلمي المدرسة التي تساعدىم في تدري  بعػ  ال3
 .التدري  داخب اللصب العادي

ػ تقديم إرشادات ألوليا  أمور التالميا الػاي  يتلقػوف خػدمات البرنػامج لمسػاعدتهم فػي التعامػب مػم 4
 .طالة التلميا في المنمؿ
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 .عارفاألمانة العامة للرتبية اخلاصة ،وزارة امل -إدارة صعوبات التعلم -برنامج صعوبات التعلم، نشرة( 6)
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 (:7)  أهم مهام معمم صعوبات التعمم

المشػػارالة مػػم اللريػػه المتخصػػص فػػي وضػػم خعػػة للقيػػاـ بالمسػػح األولػػي لمػػ  يتوقػػم أف لػػديهم  -0
 .      صعوبة تعلم،مم بداية الب عاـ دراسي

يل ب االستلادة م  عودة المعلمي  قبب بداية العاـ الدراسي في إ را  المسح األولي قدر اإلمااف )
) 

 .االشتراؾ في عمليات التشخيص والتقويم لتحديد صعوبة التعلم لدص الب تلميا -0    
االشتراؾ في إعداد البرامج التربوية اللردية التي تتوا ـ مم خصائص واطتيا ات الب تلميا وذلإ  -3 

 .بالتنسيه مم لجنة صعوبات التعلم بالمدرسة
ذوي صػػعوبات الػػتعلم طسػػب طبيعػػة اطتيا ػػاتهم مػػ  تقػديم الخػػدمات التربويػػة الخاصػػة بالتالميػػا  -4   

 . خالؿ البرنامج
 :تبادؿ المشورة مم معلم اللصب العادي في األمور التي تخص تالميا صعوبات التعلم مثب -5     

 .أساليب التعامب مم التلميا.           .طرؽ التدري . أ   
           
 .متابعة سير التلميا في البرنامج.د .                   أساليب تأدية االمتحانات. ج           

 .تبني ق ايا التالميا ذوي صعوبات التعلم وتمثيلهم في المجال  المدرسية -6  
التعػػاوف والتنسػػيه مػػم اللريػػه المدرسػػي فػػي إعػػداد الجػػداوؿ الدراسػػية الخاصػػة باػػب تلميػػا مػػ   -7  

 .المستليدي  م   رفة المصادر
م المرشػػد العالبػػي بشػػأف التعػػاوف مػػم أوليػػا  أمػػور التالميػػا ذوي صػػعوبات الػػتعلم مػػ  التنسػػيه مػػ -8  

 .أ ب تاليب الصعوبات التي يعاني منها أبناؤىم
نشػػر الػػوعي بػػي  معلمػػي اللصػػوؿ والػػالإ إدارة المدرسػػة عػػ  خصػػائص ذوي صػػعوبات الػػتعلم،               -9    

  .ديمها لهم ضم  فريه العمب المدرسيواليلية االتشافهم ونوعية الخدمة التي يما  تق
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 .هـ:252األمانة العامة للرتبية اخلاصة -إدارة صعوبات التعلم-4دليل برنامج صعوبات التعلم بوزارة املعارف، ص ( 7)
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 :تعريفات مهمة:ثالثاً 
 صعوبات التعمم  

(8)

: 

لعمليات النلسية األساسية التي يما  تعريف صعوبات التعلم بأنها اضعرابات في واطدة أو أالثر م  ا 
 :تت م  فهم واستخداـ اللغة الماتوبة أو اللغة المنعوقة والتي تبدو على شاب اضعرابات فيما يلي

   
 .االستماع_       
 .التلاير_       
 .الاالـ_       
 .القرا ة_       
 (اإلمال ،والتعبير،والخ ) الاتابة _       
 .الرياضيات_       

تي ال تعود إلى أسبا  تتعله باإلعاقة العقلية أو السمعية أو البصرية أو  يرىا م  أنواع وال 
 .اإلعاقات

 
 :المكان التربوي والتعميمي

تقدـ خدمات التربية الخاصة للتالميا الاي  لديهم صعوبات تعلم في مدارس التعليم العاـ ع  طريه 
 . اللصب العادي مم خدمات  رفة المصادر

 

 :(9) التمميذ لاللتحاق ببرنامج صعوبات التعممأهمية  

 :شروط أىلية التلميا في االلتحاؽ بالبرنامج
ومسػػػتوص تحصػػػيلو                           أف ياػػػوف لػػػدص التلميػػػا تبػػػػػػػاي  واضػػػح بػػػي  مستػػػػػوص قدرتػػػػػو  - 0

 :األالاديػػػػػػمي في أطد الجوانػب التالية
 

 هـ2533األسرة الوطنية للرتبية اخلاصة ( 51)املادة األوىل فقرة  -وبرامج الرتبية اخلاصة بوزارة املعارف القواعد التنظيمية ملعاهد ( 8)
 هـ2533األسرة الوطنية للرتبية اخلاصة ( 8)املادة السابعة فقرة  -القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة بوزارة املعارف ( ( 9)
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 .  عبير الللظيالت -                   
 .اإلصغا  واالستيعا  الللظي -                 
 .الاتابة -                 
 .القرا ة -              
 .استيعا  المادة المقرو ة -              
 .العد واالستدالؿ الرياضي -              

                   
 (.الااالرة،االنتباه،التلاير،اإلدراؾ:النلسية مثب أو أف ياوف لديو اضعرا  في إطدص العمليات) 
 
أف ال تاػػػوف الصػػػعوبات ناتجػػػة عػػػ  إعاقػػػة عقليػػػة أو اضػػػعرا  سػػػلوالي أو أسػػػبا  طسػػػية أو أيػػػة  -3

 .أسبا  أخرص لها عالقة بعدـ مال مة ظروؼ التعلم أو الرعاية األسرية
لاعلية في تعليم ىػةال  التالميػا ممػا أف يثبض أف الخدمات التربوية العادية  ير مالئمة أو قليلة ال -4

 . يتعلب توفير خدمات تربوية خاصة
موافقة اللجنة الخاصة بقبوؿ وتصنيف التالميا ذوي صعوبات التعلم التي يرأسها مدير المدرسػة  -5  

 .أو م  ينو  عنو
 

 غرفة المصادر 
(:)

: 

ري فيو وتنعله منو الخدمات إف ملهـو  رفة المصادر يتعدص مجرد الحيم المااني الاي تج        
التربويػػة المتخصصػػة،فهو نظػػاـ تربػػوي يحتػػوي علػػى بػػرامج متخصصػػة تالػػب للتلميػػا تربيتػػو وتعليمػػو 
بشػػاب فػػردي يناسػػب خصائصػػو واطتيا اتػػو وقدراتػػو،في طػػي  أنهػػا تلسػػح المجػػاؿ أمامػػو ليػػتعلم فػػي 

اال تمػاعي والتواصػب مػم اللصب العػادي ال المعلومػات والمهػارات األالاديميػة فحسػب،بب والتلاعػب 
  .اآلخري  اللااف يعتبراف عنصري  م  أىم عناصر مقومات الحياة اال تماعية السليمة

 
 هـ2529 –إبراهيم أبو نيان / زيدان السرطاوي ، د / ترمجة د –دليل معلم الرتبية اخلاصة  –غرفة املصادر ( :)



 
 سليمان العبد اللطيف

26 

 (: اكتشاف التالميذ)(21)التعرف
 :لى التالميا ذوي صعوبات التعلم م  خالؿ الخعوات التاليةيتم عادةج التعرؼ ع    

 :اإلحالة: أولً 
تاوف اإلطالة م  قبب معلم اللصب أو المرشد العالبي أو ولي األمػر أو التلميػا نلسػو ، طيػو        

يقـو معلم صعوبات الػتعلم بمرطلػة  مػم المعلومػات مباشػرة مػم تتبػم مسػتوص التالميػا المحػالي  عػ  
 .اداتهم منا دخولهم المدرسةطريه شه

  
نمػػاذج اإلطالػػة يجػػب أف توقػػم مػػ  الشػػخص المحػػوؿ وتعتمػػد مػػ  مػػدير المدرسػػة ولػػي  بال ػػرورة ) 

   (تخصيص نموذج إطالة لاب تلميا، باإلمااف  مم أالثر م  تلميا في نموذج واطد
 (اخلاصة قسم الرتبية /2منوذج )                                                    

 

 :المسح: ثانياً     
في بداية الب عاـ دراسي يجب على  معلم صعوبات التعلم  إ را  مسح أولي لمعرفة              

 :التالميا المحتمب و ود صعوبات تعلم لديهم وذلإ على النحو التالي
توص فػػػي مػػػواد إعػػػداد قائمػػػة بالتالميػػػا الماملػػػي  والراسػػػبي  وضػػػعيلي المسػػػ -أ                       

الرياضػػيات والقػػرا ة واإلمػػال  والخػػ  والتعبيػػر،ويما  أف يػػتم ذلػػإ مػػ  خػػالؿ التعػػاوف مػػم المرشػػد 
 .   العالبي أو أي  هة رسمية أخرص في المدرسة

      
االسػػػتلادة مػػػ  عػػػودة المعلمػػػي  قبػػػب بدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي إل ػػػرا  المسػػػح األولػػػي قػػػدر  يل ػػػب)   

 ( اإلمااف
دراسة مللات التالميا المدوني  بالقائمة، وتتبم مستوياتهم التحصيلية منػا  -                        

دخولهم المدرسة في مػادة الصػعوبة طتػى صػلوفهم الحاليػة عػ  طريػه شػهاداتهم ،مػم تصػنيف مبػدئي 
 .لهم طسب نوع ودر ة الصعوبة، وذلإ باإلطالع على مستوياتهم في  ميم المواد

بعػػػد التشػػػاور مػػػم معلػػػم المػػػادة ذات الصػػػعوبة واختيػػػار التالميػػػا  المشػػػتبو  -ج                                          
بو ػػود صػػعوبات تعلػػم لػػديهم فيهػػا،يقـو معلػػم صػػعوبات الػػتعلم بعرضػػهم علػػى فريػػه العمػػب بالمدرسػػة 

 (م قسم الرتبية اخلاصة/2منوذج ).             الستاماؿ إ را ات التشخيص العميه
 
 

 .هـ2531وزارة املعارف  -األمانة العامة للرتبية اخلاصة–جلنة تطوير برامج صعوبات التعلم  -القواعد التنظيمية لربامج صعوبات التعلم  (21)
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  :التقييم وينقسم إلى قسمين
 (22)(:جمع المعمومات واتخاذ القرارات)التقييم لغرض التشخيص:أولً         

م لغرض التشخيص إلى التأالد بشاب نهائي م  و ود صعوبة تعلم يهدؼ التقيي                   
لدص التالميا الاي  سوؼ تقدـ لهم الخدمة ع  طريه  مم المعلومات عبرعػدة قنوات،وىاه 
القنوات تقدـ خدمات معلوماتية البيرة للريه التشخيص وخاصةج معلم صعوبات التعلم قبب إ را  

 .عملية التشخيص
 :وىاه القنوات ىي

  (م قسم الرتبية اخلاصة/4منوذج).              ولي أمر التلميا.0        
 (م قسم الرتبية اخلاصة/4منوذج ).    معلم التلميا في اللصب للعاـ الحالي أو الماضي. 0        
 (م قسم الرتبية اخلاصة/4منوذج).               المرشد العالبي. 3           
 :ع  طريه المشاىدة الهادفة بغرض وصف السلوؾ وتلسيره وتنقسم إلى:المالطظة. 4           

بالتعػػػػاوف مػػػػم معلػػػػم المػػػػادة ذات الصػػػػعوبة أثنػػػػا      :داخػػػػب اللصػػػػب_   أ               
       (م قسم الرتبية اخلاصة/4منوذج )الحصة الدراسية       

 (م قسم الرتبية اخلاصة/4منوذج ):      خارج اللصب ع  طريه_                                 
 .العابور الصباطي ػ اللسحة ػ طصة الرياضة                                           

 (. دفتر اللصب والوا ب)أعماؿ التلميا اللصلية والمنملية القديمة أو الجديدة. 5        
 ( اصورة فق  إف و دت لغرض تحليله)                              

 (م قسم الرتبية اخلاصة/4منوذج ).     المقابلة الشخصية مم التلميا. 6        
الغػػػرض منهػػػا بنػػػػا   سػػػر مػػػ  الثقػػػػة واألللػػػة مػػػم التلميػػػػا وطصػػػر المعلومػػػات طػػػػوؿ )                

المشػػاالت اال تماعيػػة واألالاديميػػة والنمائيػػة التػػي يعػػاني منهػػا مشػػلوعة بتحليػػب عينػػات مػػ  أعمػػاؿ 
 (ا،وأسيلة تو و إليو طوؿ مهارات القرا ة والاتابة والرياضيات التلمي

 (.أعماؿ السنة)اختبارات التلميا في فصلو للسنة الحالية. 7        
 ( صورة م  ورقة اإل ابة  إف و دت لغرض تحليلها )               

 .دور الثانياالختبارات الرسمية القديمة والحديثة لللصب األوؿ والثاني وال. 8        
 ( صورة م  ورقة اإل ابة إف و دت لغرض تحليلها)                      

 .أي  هة تقدـ معلومة ع  التلميا. 9        
 
 

 .هـ2531وزارة املعارف  -األمانة العامة للرتبية اخلاصة–جلنة تطوير برامج صعوبات التعلم  -القواعد التنظيمية لربامج صعوبات التعلم (22)
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 :حوظات حول جمع المعمومات واتخاذ القراراتمم
عػػدـ التراليػػم علػػى نقػػاط ال ػػعف لػػدص التلميػػا فقػػ  وذلػػإ خػػالؿ مرطلػػة       مػػم   -           

 .المعلومات بب التراليم أي اج على نقاط القوة لديو
عػػد تاػػوف مرطلػػة  مػػم المعلومػػات فقػػ  للتالميػػا الػػاي  وقػػم علػػيهم االختيػػار مبػػدئياج ب -           

 .مرطلة المسح األولي وىم في الغالب م  سيستليد م  ِخْدمات البرنامج
تعبأ المعلومات الخاصة بمرطلػة المسػح األولػي و مػم المعلومػات ونتػائج التشػخيص  -           

 ( قسم الرتبية اخلاصة م/4منوذج ).          لاب تلميا في استمارة معدة لالإ
حية عند االشتباه بو ود مشالة صحية لديػو، أو ضػعف إطالة التلميا إلى الوطدة الص -

بصر أو إلى أخصائي قياس القدرات العقلية عند االشتباه في انخلاض القدرة العقلية أو إلى أخصػائي 
 .وذلإ بعد موافقة ولي األمرالسمم والاالـ 
 لػػو الحػه فػػي اختيػار التالميػػا بصػورة عشػػوائية ولاػ  االختيػػار ياػوف بنػػا ج  المعلػم لػي  -

    .على نتائج التشخيص وقرار اللريه المدرسي
    
   
 :  التقييم لغرض التدريس:ثانياً  

ال ُيجػػرص ىػػاا النػػوع مػػ  التشػػخيص إال للتالميػػا الػػاي  ثبػػض و ػػود صػػعوبة تعلػػم لػػديهم بنػػا ج           
رفػة نقػاط ويهدؼ إلى مع (00)على التقييم السابه والاي  سوؼ تقدـ لهم خدمة التدري  في البرنامج 

القوة ونقاط االطتياج لدص التلميا والخاصة بالمجاؿ األالاديمي،ويجب مراعاة التالي قبب التشخيص 
 :وبعده

علػػى -بعػػد إشػػعاره رسػػمياج  -يجػػب الحصػػوؿ علػػى موافقػػة ولػػي األمػػر خعيػػاج . 0                       
م  تاريخ استالـ اإلشعار إ را ات التشخيص،وفي طالة عدـ وصوؿ إ ابة ولي األمر خالؿ أسبوعي  

 (جلنة صعوبات التعلم باألمانة العامة للرتبية اخلاصة -م/3منوذج)    (24).فيعتبر ذلإ إذناج بالموافقة
 (م قسم الرتبية اخلاصة/4منوذج). مم المعلومات ع  الب تلميا قبب التشخيص. 0                       

 :ية في المجاؿ األالاديمي يراعى فيها التاليتقديم اختبارات  ير رسم. 3                
 

 .هـ2529-2528األمانة العامة للرتبية اخلاصة،إدارة صعوبات التعلم، -أ  -فقرة 27القواعد التنظيمية لربامج صعوبات التعلم،مادة ( 23)

 هـ2533 –األسرة الوطنية للرتبية اخلاصة  (8)فقرة   91املادة  -القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة بوزارة املعارف ( 24)
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تبػػدأ مػػ  المرطلػػة الصػػلية قبػػب المرطلػػة الحاليػػة ونػػموالج إلػػى مراطػػب أقػػب طتػػى يصػػب التلميػػا إلػػى   -أ
 .مستواه اللعلي

يجب أف تاوف مادة االختبار شاملة الماج ونوعاج لجميم المهارات مم و ػود معػايير ال تيػاز  -       
 .المهارة
 .توثيه االختبار و ميم المعلومات ع  التلميا والمشخص - ج      

  
عنػػد تشػػخيص التلميػػا أالاديميػػاج يجػػب متابعتػػو أثنػػا  االختبػػار وتحليػػب إ اباتػػو ومعرفػػة طريقػػة تلايػػره )

والػػمم  المسػػتغرؽ لة ابػػة،وم  ثػػم التابػػة التقريػػر بنػػا ج علػػى التحليػػب ولػػي  علػػى التصػػحيح ، وعمومػػاج 
 (        التشخيص ولي  لهدؼ التصحيحياوف االختبار لهدؼ 

   
تقدـ للتالميا  ميعاج اختبارات تهدؼ لمعرفة المشاالب النمائية التي يعػانوف منػو طتػى يماػ  عمػب . 4 

 .اإل را ات الالزمة للحد منها وأخاىا بعي  االعتبار أثنا  إعداد الخعة التربوية اللردية
لػم صػعوبات الػتعلم ويعبػأ بعػد اسػتاماؿ  مػم المعلومػات  تعبية نموذج أنماط األخعا  م  قبب مع. 5   

 (   إبراهيم أبو نيان/ د 4-3-2م/ 6منوذج )      .الاملة ثم تحلب األخعا  وتستنتج أنماطها
التابة تقرير التشخيص الشامب على قرار معلم الصعوبات وتوصياتو طياؿ تقديم الخدمة للتلميا أو .6 

   .رضو على مدير المدرسة العتمادهبقائو في فصلو العادي وتوقيعو وع
    (م قسم الرتبية اخلاصة4منوذج)                  

رفػػم تقريػػر لجميػػم التالميػػا الػػاي  تػػم اسػػتبعادىم أثنػػا  مراطػػب المسػػح األولػػي مػػم  بيػػاف األسػػبا  . 7 
 .واعتماده م  مدير المدرسة وطلظو

.                                             لميػػػػػػػا مػػػػػػػ  خػػػػػػػالؿ البرنػػػػػػػامجتعبيػػػػػػػة الجػػػػػػػم  الخػػػػػػػاق بالخػػػػػػػدمات التػػػػػػػي سػػػػػػػوؼ تقػػػػػػػدـ للت. 8    
  (م قسم الرتبية اخلاصة/4منوذج)

 .تنظيم تالميا االنتظار بنا ج على در ة الصعوبة في نمػوذج معػد لالإ والر وع لو وقض الحا ة.  9  
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 : الخطة التربوية الفردية 
وؿ التلميػا يجػب إعػداد خعػة تربويػة فرديػة لاػب تلميػا يتلقػى بنا ج على المعلومات السابقة طػ        

خدمات البرنامج مبنية على نقاط القوة واالطتيا ات األالاديمية و ير األالاديمية مم األخا باالعتبػار 
الخلب في المهارات النمائية إف و د، وتمويد ولي أمػر التلميػا ومعلمػو فػي اللصػب بصػورة مػ  الخعػة 

 :م مراعاة التاليالتربوية اللردية، م
اسػػػم التلميا،الصف،عمره،المادة،اسػػػم :المعموماااات األولياااة لااان التممياااذ والتاااي تشااامل لماااى-0

 .المدرسة،العاـ الدراسي،المستوص اللعلي للتلميا،أسما  المشارالي  في  الخعة
 (م األمانة العامة للرتبية اخلاصة/23منوذج )3-2م/7منوذج)

 (األمانة العامة للرتبية اخلاصةم /8منوذج).  مصادر دوؿ طصص التلميا في  رفة  ال -0  
 (األمانة العامة للرتبية اخلاصةم /9منوذج):نقاط القوة ونقاط الحتياج ويرالى التالي لند كتابتها -3  
 .األالاديميةيجب أف تاوف نقاط االطتياج مبنية علىنتائج التلميا في اختبارات  التشخيص .أ  
قاط االطتياج طسب تسلسب المهارات للمنهج الدراسػي والػالإ تػدر ها مػ  يجب مراعاة تسلسب ن.    

 .طيو الصعوبة
التراليػػم علػػى نقػػاط القػػوة داخػػب نقػػاط االطتيػػاج والتػػي لهػػا عالقػػة بنقػػاط ال ػػعف، فمػػثالج نقػػاط . ج  

ة قػرا : )نجػد أف ىنػاؾ نقػاط قػوة وىػي(قرا ة األعداد ابتدا ج م  أربعة أرقاـ وطتى سبعة أرقاـ:)اطتياج
 (.األعداد ابتدا ج م  رقم واطد وطتى ثالثة أرقاـ

معرفة نقاط القوة عند التلميا إف و دت عػ  طريػه االختبػارات التػي تقػدـ لو،فالتلميػا ال يتوقػم . د  
 .منو معرفة قرا ة األعداد الماونة م  رقم واطد وطتى ثالثة أرقاـ بدوف تقديمها لو على شاب اختبار

يميػػة فق ،أمػػا النقػػاط األخػػرص فسػػبه التعػػرؽ لهػػا فػػي مرطلػػة  مػػم طصػػر النقػػاط األالاد.ىػػػ  
 .المعلومات وتقديم االختبار النمائي

 : ( 25) األهداف التربوية- 4 
يعػػػرؼ الهػػػدؼ التربػػػوي بػػػالتغييرالمراد اسػػػتحداثو فػػػي سػػػلوؾ المػػػتعلم،أو فاػػػره،أو و دانػػػو           

 : وتنقسم األىداؼ التربوية إلى ثالثة أقساـ
 :األىداؼ بعيدة المدص -0           
ىي أىداؼ شاملة طويلة المدص،تحدد المعلو  مػ  التلميػا فػي نهايػة الخعػة أو العػاـ الدراسػي      

 (األمانة العامة للرتبية اخلاصة -3 -2م/:منوذج)  :  ويجب مراعاة التالي عند صيا تها
 .هـ2532أبو تيلي وحممد عدنان العثمان،إدارة التدريب الرتبوي،قسم الربامج،عبد العزيز ( 78)حقيبة تدريبية لإلشراف الرتبوي الفعال،ص( 25)
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 .تحديد المهارات ذالراج . أ                     
 .معيار األدا  المقبوؿ وياوف بالنسبة الميوية أو  يرىا طسب نوع المهارة.                 
 .التاريخ المتوقم لتحقيه الهدؼ. ج               

 : ى سبيل المثالفعم
% 81أف يتما  التلميا م  مقارنة األعداد وإ را  عمليات الجمم و العرح بنسبة إتقاف ) 

 (الصياغة حسب أسلوب املعلم)(.    ىػ تقريباج  0403/ 0/  0،ويتحقه الهدؼ بتاريخ 

                    
اؼ التربويػػػة،وتتر م وتشػػػاب بمجموعهػػػا األىػػػد:األىػػػداؼ قصػػػيرة المػػػدص -0                    

 (األمانة العامة للرتبية اخلاصة 3-2م/:منوذج).    األىداؼ التربوية قصيرة المدص إلى أىداؼ تدريسية
 :ويجب مراعاة التالي أثنا  صيا ة األىداؼ قصيرة المدص           

ي  مختللتي  في وال يما   مم مهارتتحديد المهارات الماُ ونوعاج . أ                               
 .(يجب أف ال ياوف الهدؼ مرالباج )ىدؼ واطد

 ( يحب،يقرأ،يقارف)أف يحتوي الهدؼ على فعب إ رائي.                                
أف ياػػوف الهػػدؼ قػػابالج للقيػػاس بوضػػم معيػػارل دا  المقبػػوؿ ياػػوف .  ج                            

،أو ثمػػاف اللمػػات مػػ  أصػػب عشػػر  01إلػػى 8بنسػػبة )علػػى ذلػػإبالنسػػبة،أو بػػالام،أو بالحام،مثػػاؿ 
 (اللمات،أو بدوف أخعا 

 .التاريخ المتوقم لتحقيه األىداؼ. د                           
 .اليلية قياس الهدؼ.ىػ                            

 (0)مثال   
ثػة أرقػاـ وطتػى خمسػة أرقػاـ ابتدا ج مػ  ثال( >،<)أف يقارف التلميا بي  األعداد مستخدماج عالمة)   

،عنػػػػػد إععائػػػػػو أي عشػػػػػرة أعػػػػػداد ماتوبػػػػػة علػػػػػى ورقػػػػػة،ويتحقه الهػػػػػدؼ بتػػػػػاريخ 01إلػػػػػى 8بنسػػػػػبة 
 (الصياغة حسب أسلوب املعلم).             (ىػ تقريباج 05/6/0400
   
 (0)مثال  
خمسػة أرقػاـ ابتدا ج مػ  ثالثػة أرقػاـ وطتػى ( >،<)أف يقارف التلميا بي  األعداد مستخدماج عالمة)   

عػ  طريػه مقارنػػة ثمانيػة أعػداد مػػ  أصػب أي عشػرة أعػػداد تععىلػو ماتوبػة علػػى ورقػة،ويتحقه الهػػدؼ 
 (الصياغة حسب أسلوب املعلم)(.  ىػ تقريباج 05/6/0400بتاريخ 
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 (3)مثال    
ة   ابتػػدا ج مػػ  ثالثػػة أرقػػاـ وطتػػى خمسػػ( >،<)أف يقػػارف التلميػػا بػػي  األعػػداد مسػػتخدماج عالمػػة)    

 أرقاـ بدوف أخعا  عند إععائو أي عشرة أعداد ماتوبة على ورقة ،ويتحقه الهدؼ بتاريػػخ 
 (الصياغة حسب أسلوب املعلم).       (ىػ تقريباج 05/6/0400
                

ىػػػو عبػػػارة تصػػػف مػػػا يتوقػػػم أف ياتسػػػبو التلميػػػا مػػػ  : الهػػػدؼ التدريسػػػي -3                        
 (األمانة العامة للرتبية اخلاصة 3-2م/21منوذج).  ومات في نهاية فترة محددة الدرس واطدمهارات أو معل

 :ويجب مراعاة التالي أثنا  صيا ة األىداؼ التدريسية
يجػب أف )تحديد المهارة الماج ونوعاج وال يما   مم مهارتي  في ىدؼ واطػد-أ                        

 .(ال ياوف الهدؼ مرالباج 
 ( يحب،يقرأ،يقارف)أف يحتوي الهدؼ على فعب إ رائي-                      

 .معيار األدا  المقبوؿ-ج                  
 .التاريخ المتوقم لتحقه الهدؼ-د                  
 .اليلية قياس الهدؼ-ىػ                  

 (0)مثال  
 8ونػػة مػػ  ثػػالث أرقػػاـ بنسػػبة  بػػي  األعػػداد الما(>،<)أف يقػػارف التلميػػا باسػػتخداـ عالمػػة)  
ىػػػ 00/6/0400،عنػػد إععائػػو أي عشػػرة أعػػداد ماتوبػػة علػػى ورقػػة ويتحقػػه الهػػدؼ بتػػاريخ 01إلػػى
 (الصياغة حسب أسلوب املعلم).         (تقريباج 
  (0)مثال  
بػي  األعػداد الماونػة مػ  ثالثػة أرقػاـ عػ  طريػه مقارنػة (>،<)أف يقارف التلميا باستخداـ عالمة) 

أعػػػػداد مػػػػ  أصػػػػب أي عشػػػػرة أعػػػػداد تععىلػػػػو ماتوبػػػػة علػػػػى ورقػػػػة ويتحقػػػػه الهػػػػدؼ بتػػػػاريخ  ثمانيػػػػة
 (الصياغة حسب أسلوب املعلم)(.           ىػ تقريباج 00/6/0400
 
 (3)مثال  
بي  األعداد الماونة م  ثػالث أرقػاـ بػدوف أخعػا  (>،<)أف يقارف التلميا باستخداـ عالمة)  

ىػػػػػػ 00/6/0400علػػػػػى ورقػػػػػة ويتحقػػػػػه الهػػػػػدؼ بتػػػػػاريخ  عنػػػػػد إععائػػػػػو أي عشػػػػػرة أعػػػػػداد ماتوبػػػػػة
 (الصياغة حسب أسلوب املعلم).(تقريباج 
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 :ممحوظات هامة
يل ب أف ال تتجاوز األىداؼ قصيرة  المدص لاب ىدؼ بعيد المدص سبعة أىداؼ قصػيرة،ولا   . 0

 . الثافة التدخب المبنية على اطتيا ات التلميا ىي األساس في عدد األىداؼ
 .التدريسية ال يلصلها أي إ ازة، وإف طدث ،يجب إعادة األىداؼ م  البدايةاألىداؼ . 0
تقػػّيم األىػػداؼ قصػػيرة المػػدص والتدريسػػية مػػم نهايػػة الػػب ىػػدؼ وقبػػب االنتقػػاؿ إلػػى الهػػدؼ الػػاي .  3

يليو،وتدوف الملحوظات اليومية لاب تلميا مم تقويم التقػدـ الحاصػب لو،والتعػديب فػي الخعػة طسػب 
 .االطتياج

حتوي الخعة التربوية اللردية على أىداؼ بعيدة مدص وأىداؼ قصيرة مدص موزعة زمنياج بالتواريخ، ت.4 
أمػا األىػػداؼ التدريسػية فػػال تاتػػب إال عنػد الشػػروع فػي تػػدري  الهػػدؼ قصػير المػػدص،وتاوف ضػػم  

 .الخعة اللردية التدريسية المتلرعة م  التربوية
خ األسػاس فػال يعتبػر ذلػإ مصػدر قلػه للمعلػم  طيػو أف عند اختالؼ التاريخ المتوقػم عػ  التػاري. 5

 يا  التلميا أو المعلم وو ود االختبارات وزيادة الحصص اإلضافية التي تععى للتلميػا تاػوف سػبباج 
في اخػتالؼ التػاريخ المتوقػم عػ  األسػاس،ولا  يجػب عػب المعلػم تحػري الدقػة أثنػا  توزيػم التػواريخ 

عػ  البرنػامج فػي الخانػػة المخصػص لهػا فػي ورقػػة  يػػا  التلميػا توثيػه أسػبا  زمنيػاج،وعلى المعلػم 
 (م قسم الرتبية اخلاصة /25منوذج ).            التح ير،ونموذج التواصب

قػػد يسػػتغرؽ تحقيػػه الهػػدؼ التدريسػػي لظػػروؼ ما،طصػػة دراسػػية أخػػرص، فػػنف طػػدث ذلػػإ، علػػى . 6
الملحوظات،والتقويم ياوف في النهاية  المعلم أف يقـو بتدوي  اليـو والتاريخ للحصة األخرص في خانة

 .عند إتقاف المهارة مم التابة الملحوظات والتوصيات والتعديب طسب االطتياج
عند تحقػه األىػداؼ قصػيرة المػدص والتدريسػية  يػدوف تػاريخ التحقػه مباشػرة فػي خانػة األىػداؼ . 7  

 . مم عدـ تعديب التاريخ المتوقم والاي سبه إعداده أثنا  تنليا الخعة
الهدؼ قصير المدص ال يتم تقويمو بعد آخر ىدؼ تدريسي مباشرة،وإنما يتم ذلإ بعد فاصب زمني ال .  8

 .يقب ع  يـو مم التابة الملحوظات والتوصيات والتعديب طسب االطتياج
قبػػب االنتقػػاؿ إلػػى مهػػارات أخرص،أمػػا المهػػارات ( التأسيسػػية)البػد مػػ  تحقيػػه المهػػارات األسػػاس .  9

اإلماػػاف تعػػديب الهػدؼ بتخلػػي  نسػػبة اإلتقػػاف فػي الخعػػة وتجػػاوزه إلػى ىػػدؼ أخػػر وذلػػإ اللرعيػة فب
 عند فشب محاولة تغييرطريقة التدري  أو الهدؼ السلوالي  أو زيادة المدة الممنية المخصصة للهدؼ

(05) . 
 

 .هـ2529-2528اخلاصة،إدارة صعوبات التعلم، ، األمانة العامة للرتبية(ج)فقرة  32القواعد التنظيمية لربامج صعوبات التعلم،مادة ( 26) 
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 :التحضير 
عدـ التابة التح ير ألالثر م  ىدؼ تدريسي فػي نلػ  الوقض،ويشػمب التح ػير التابػة يجب               

 (األمانة العامة للرتبية اخلاصةم /22منوذج):                           ما يلي
 .التدريسيرمم للهدؼ قصير المدص و   -أ             
 .التاريخ واليـو المقدـ فيو الخدمة والحصة وزم  التدري  -              
يجػػػػػػػب أف تاػػػػػػػوف االسػػػػػػػتراتيجية المسػػػػػػػتخدمة مناسػػػػػػػبة ومتوافقػػػػػػػة مػػػػػػػم طريقػػػػػػػة                             -ج             

 :عرض الدرس،واالىتماـ بتعليم التلميا اليف يتعلم ويراعى التالي عند اختيارىا
 .التراليم على التدري  المباشر،وعلى المجاؿ المعرفي وفوؽ المعرفي -0                         
 (.بصري، سمعي، لمسي أـ طرالي) أسلو  التلميا التعلمي  -0                         

 : طريقة عرض الدرس في نموذج التح ير ويجب مراعاة التالي -د             
 .أف تاوف متسلسلة ومبنية على االستراتيجية -0                              

 .أف تاوف مختصرة بقدر اإلمااف وواضحة -0                              
 .وضم مثاؿ للتدري  -3                              

ض الوسػائب المسػتخدمة طيػو يجػب أف تاػوف مناسػبة مػ  طيػو االسػتخداـ والوقػ-ىػ             
 .واالستلادة

 .اإلشارة إلى التعميم المعنوي أو المادي،وتوضيح نوع التعميم المادي -و             
دارة الجمسة التدريسية ويرالى التالي -ز                :المهارة في لرض الدروس وا 

 .توزيم زم  الحصة على مراطب التدري  المختللة -                                   
 .تهيية التلميا قبب بداية الدرس -                                   

مراعػػػاة الصػػػػعوبات النمائيػػػة للتلميػػػػا أثنػػػا  الشػػػػرح،فال يماػػػػ    -                                   
للمعلػػم اسػػتخداـ أسػػلو  اإللقػػا  والتلميػػا يعػػاني مػػ  ضػػعف فػػي 

 .الااالرة السمعية مثالج 
 ا  انتبػاه التلميػا والبعػد عػ  الػروتي  واالسػتلادة مػ   ميػم  -                                   

 .العناصر التي يتلاعب معها التلميا في إيصاؿ المعلومة
اسػػػػتخداـ أسػػػػاليب التعميػػػػػم سػػػػوا  الماديػػػػػة أو المعنويػػػػة أثنػػػػػا   -                                   

 .باستمرار الجلسة التدريسية وعدـ االعتماد على أطدىما
 :أسيلة التقويم -ح             
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يجب أف تاوف األسيلة الخاصة باألىداؼ التدريسية معدة مسبقاج وتوضم في                        
الخانة المخصص لها في ورقة التح ػير،وعند التقػويم يقػـو المعلػم مباشػرة بنمالئهػا 

را ة والرياضيات،مما يسػهب عليػو على التلميا لمادة اإلمال ،والتابتها لو في مادة الق
 .تقديمها بالشاب السليم والسريم، والسب الوقض بالنسبة للتلميا

 :توثيه أعماؿ التلميا بعد التقويم -ط               
يجب توفير دفتر خاق لتقويم التلميا، وفي طالة استخداـ أوراؽ إضافية                      

فتر طسب التسلسب، مم ضرورة بقا  خاصة لبع  التالميا توضم في الد
 :الدفتر في  رفة المصادر، ومراعاة التالي

 .التصحيح ووضم الدر ة والمعيار -4            .التابة عنواف الدرس  -0         
 .التعميم -5. التابة رمم الهدؼ القصير والتدريسي  -0        

 .رنظافة الدفت -6             . التابة التاريخ-3         
 . اطالع مدير المدرسة على مللات تح ير التالميا -ي              
ضػػرورة إشػػراؾ التلميػػا فػػي طػػب بعػػ  التمػػاري  أثنػػا  التػػدري ،وتوثيقها فػػي دفتػػر  -ؾ                   

 . التلميا الخاق بالتقويم
 :جدول غرفة المصادر 

لمدرسػي فػي إعػداد  ػدوؿ لخػروج التالميػا يقـو معلم صعوبات التعلم بالتعاوف والتنسيه مػم اللريػه ا
الملحقػي  بالبرنػامج مػ  فصػػولهم لتلقػي الجلسػات التدريسػػية بغرفػة المصػادر مػػم تمويػد معلػم التعلػػيم 

 (األمانة العامة للرتبية اخلاصةم /8منوذج)   .العاـ والتلميا بصورة م  ذلإ الجدوؿ

  
   (27):طبيعة عمل معلم صعوبات التعلم  

صػػػعوبات الػػتعلم الخػػػدمات األالاديميػػة واللنيػػة التػػػي مػػ  خاللهػػػا يسػػتعيم التالميػػػا ذوو يقػػدـ معلػػم   
 .االطتيا ات التربوية الخاصة مجاراة زمالئهم العاديي  ع  طريه  رفة المصادر

  
 : (28) التدريسي لمعمم صعوبات التعمم من الحالت والحصصء العب  

االت في اللصب الدراسي الواطد،أو عدد يتم اطتسا  نصا  معلم صعوبات التعلم بعدد الح
الحصص في األسبوع أيهما يتحقه أوال،بحيو ال يميد عدد الحاالت التي يدرسها معلم صعوبات 
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في اللصب الدراسي الواطد الحد أعلى،وال يميد الوقض الاي يق يو معلم (طالة05)التعلم ع  
 ( ألسبوعطصة في ا08)صعوبات التعلم في تدري  الحاالت الحد أعلى على 

 
 هـ2533، األسرة الوطنية للرتبية اخلاصة، 53القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة بوزارة املعارف،املادة ( 27)

 هـ2533األسرة الوطنية للرتبية اخلاصة، ( 3)،فقرة 54القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة بوزارة املعارف،املادة ( 28)
 

يعتمد معلم صعوبات التعلم على التدري  اللردي داخب  رفة المصادر لو ود اللروؽ اللردية  -   
ولاثرة السلبيات الناتجة م  تدري  أالثر م  طالتي  ،ويما  الجمم بي  الحاالت المتجانسة في 

 .طدود ضيقة  داج على أف ال يميد عدد المجموعة على تلمياي 
 

تاوف خصائص التالمياواطدة واطتيا اتهم األالاديمية متقاربة،فمثالج  ولا  في الحاالت المتجانسة)    
تلميااف لديهما مشالة في المهارات األساس للرياضيات باإلضافة إلى قصور في الااالرة السػمعيػة 

 (فباإلمااف الجمم بينهما في التدري  مم مالطظة أف لاب تلميا خعة خاصة بو
فػػي فتػػرة ال تتجػػاوز  ػػدوؿ  رفػػة المصػػادر إلدارة المدرسػػة  يقػػـو معلػػم صػػعوبات الػػتعلم برفػػم -   

وذلػػػإ العتمػػػاده والعمػػػب بمو بػػػو ،أمػػػا الحػػػاالت    شػػػهراج مػػػ  تػػػاريخ بػػػد  اللصػػػب الدراسػػػي األوؿ
 .مم بداية األسبوع الثاني لللصب الدراسي األوؿالقديمة المستمرة فيبدأ العمب معها 

مػب فػي التابػة تقريػر لاػب طالػة لديػو مػم نهايػة السػنة على معلم صعوبات التعلم مشارالة فريه الع -   
الدراسػػية بنػػا ج علػػى تقػػويم الخعػػ  لديػػو،ومبيناج فيػػو ترطيػػب الخعػػ  إلػػى السػػنة الدراسػػية الجديػػدة أو 

 (.إقلالها
 

 :الممافاات
 :غرفة المصادرممفات :أولً      

 .ملف التعاميم والصادر والوارد . 0                  
أسػػػما  التالميػػػا الماملػػػي  والراسػػػبي  :ملػػػف لجنػػػة صػػػعوبات الػػػتعلم ويشػػػمب. 0                     

وضػػػػػعيلي المسػػػػػتوص وتالميػػػػػا االنتظػػػػػار والمسػػػػػتبعدي  والميػػػػػارات األالاديميػػػػػة 
  .                    وزيارات التواصب المتبادلة ومحاضر اال تماعات وأي قرارلو عالقة بالتلميا

ميارات التواصب البد م  تلعيلها بي  معلم صعوبات الػتعلم وأع ػا  اللجنػة بصػورة ماثلػة بالنسبة ل)  
 (قسم الرتبية اخلاصةم /25منوذج)(  ومرنة مم توثيه النتائج على النموذج المعد لالإ

 .ملف النماذج المستخدمة في البرنامج ويشمب نماذج التعبيقات. 3                      
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المسػػػػػابقات ، الميػػػػػارات الداخليػػػػػة :ملػػػػػف نشػػػػػاط  رفػػػػػة المصػػػػػادر ويشػػػػػمب. 4                      
والخار يػػػػػة، محاضػػػػػر مجػػػػػال  اآلبػػػػػا  أو مجلػػػػػ  المدرسػػػػػة، محاضػػػػػر إلقػػػػػا  
المحاضرات والندوات ، المعويات والمجالت ، أعماؿ اإلذاعة، المشارالة في 

 .باراتالمسرح ، الصحافة ، إنتاج وتصميم النماذج واالخت
 
 : (29) الممفات الخاصة بالتمميذ في غرفة المصادر:ثانياً  
  :ممف التمميذ الدائم في غرفة المصادر وما يحتويه بالترتيب لمى ما يمي_ 0  

 (م قسم الرتبية اخلاصة /2منوذج ).                  نموذج اإلطالة.  أ                
 (م جلنة صعوبات التعلم باألمانة العامة للرتبية اخلاصة/3منوذج ).      رنموذج إذف ولي األم.                 

 .نموذج البيانات الشاملة ويعبأ م  قبب ولي األمر ومعلم الصعوبات أو المرشد. ج          
 (م األمانة العامة للرتبية اخلاصة/5منوذج)

  .أو تقرير ع  مستواهصور م  شهادات التلميا خالؿ أعوامو السابقة .د                
 .االختبارات األالاديمية والنمائية الخاصة بالتشخيص  .ىػ                
 (إبراهيم أبو نيان/د4-3-2م/6منوذج)نموذج تحليب أنماط األخعا           . و                
 (بية اخلاصةم قسم الرت /4منوذج ).      استمارة تقرير التشخيص و مم المعلومات. ز            

 .التقارير الشهرية واللصلية التي تععى للتلميا منا تاريخ التحاقو بالبرنامج. ح                
          األوراؽ والمعامالت الخاصة بالتلميا التي لم تاالر سابقاج . ط            

 :ممف دفتر تحضير الخطة التربوية الفردية ويحتوي بالترتيب -0 
 (م قسم الرتبية اخلاصة/ 24منوذج )             .تحقه األىداؼ ملخص متابعة.أ 
االسم،المدرسة،العمر،المادة،الصف،المسػػػتوص اللعلػػػي للتلميػػػا :المعلومػػػات األوليػػػة وتشػػػمب.            

 (م األمانة العامة للرتبية اخلاصة/8()3-2م/7) .   ،السنة الدراسية،اسم معد الخعة، دوؿ التلميا
 (م األمانة العامة للرتبية اخلاصة/9منوذج).                ة واالطتياجنقاط القو . ج 

   (األمانة العامة للرتبية اخلاصة3-2م/21/منوذج()3-2م/:منوذج).األىداؼ بعيدة المدص وقصيرة المدص والتدريسية. د    

 (عامة للرتبية اخلاصةم األمانة ال/23منوذج).   أسما  المشارالي  في الخعة واعتماد مدير المدرسة.  ىػ 
 (م األمانة العامة للرتبية اخلاصة/22منوذج)(.          التح ير)نموذج التدري  اليومي . و 
 

 : (09) لجنة صعوبات التعمم بالمدرسة
 .خدمة التالميا ذوي صعوبات التعلم بالمدرسة:ىدؼ اللجنة         
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 :ألضاء المجنة
 مدير المدرسة أو الواليب      رئيساج للجنة  - 0        ولي أمر التلميا            ع واج  -0  
 المرشد العال                 ع واج  -4معلم صعوبات التعلم      ع واج         -3  

 .صعوبات التعلم، األمانة العامة للرتبية اخلاصة، جلنة تطوير برامج 62-61-:5القواعد التنظيمية املقرتحة لربامج صعوبات التعلم ،مادة رقم ( 29)

 .األمانة العامة للرتبية اخلاصة، جلنة تطوير برامج صعوبات التعلم 33،-32القواعد التنظيمية املقرتحة لربامج صعوبات التعلم ،مادة رقم ( :2)

 ع واج         في المادة ذات الصعوبةمعلم التلميا  -5            
  خيص     ع واج أي طرؼ آخر لو دور في عملية التش -6           

 .وبالإ ياوف لاب تلميا ملحه بالبرنامج لجنة خاصة تعنى بشيونو في المدرسة
 

 :مهام المجنة
 .المشارالة في التعرؼ على التالميا ذوي صعوبات التعلم-0         
 .عقد اللقا ات بي  أع ا  اللجنة أو بع هم عند ال رورة-0         

ة وإذف ولػػػي األمػػػر وإذف خػػػروج التلميػػػا وتقريػػػر    التشػػػخيص اعتمػػػاد نمػػػاذج اإلطالػػػ-3          
 . والخعة التربوية اللردية

 .المشارالة في إعداد الخع  واالطالع عليها-4          
تقػػػػديم وتسػػػػهيب مهمػػػػة أدا  اختبػػػػارات التالميػػػػا ذوي صػػػػعوبات الػػػػتعلم وتػػػػوفير الػػػػب -5               

 .اإلماانات المتاطة
ب مػػم ولػػي أمػػر تلميػػا صػػعوبات الػػتعلم واطالعػػو علػػى سػػير ابنػػو فػػي الػبرنامػػػج التواصػػ-6            

وذلإ م  خالؿ سػجب الوا بػات والملحوظػات المدونػة فػي تقريػر األدا  الشػهري أو المشػارالة فػي 
 .ا تماعات اللجنة أو أية طريقة للتواصب

 
 :نشاط غرفة المصادر

األسػػاس بغػػ  النظػػر عػػ  انتخػػا  أع ػػا  يػػتم االسػػتلادة مػػ   رفػػة المصػػادر بتلعيػػب دورىػػا     
 :معيني  أو عقد ا تماعات خاصة، ويبرز دورىا م  خالؿ

 :النشاط الداخمي والخارجي متمثاًل في -0  
 .إنتاج وإعداد الوسائب -أ           
 .تصميم وتنليا النماذج الخاصة بالعمب -           
 .الميارات الداخلية والخار ية -ج          
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 .المسابقات الثقافية -د          
 .مشارالات المسرح -ىػ          
 .إنجازات الدواـ المسائي -و          
 .المشارالة في المعارض التي تقيمها المدرسة -ز          
 .       أي عمب أو نشاط يشارؾ فيو المعلم أو التالميا داخب أو خارج المدرسة -ح          

 :لية متمثمة فيالتو  -0         
 .المشارالة في مجل  األبا  أو مجل  المدرسة -أ                        
 . الصحف الحائعية -                        
 .إلقا  المحاضرات والندوات -ج                       

 .المعويات والمجالت -د                              
 .المشارالة في اإلذاعة -ىػ                              

 االستلادة م  الجداوؿ والتقاويم الدراسية و داوؿ   -و                                 
 .االختبارات للتوعية                                     

 :(31)بعض النقاط المهمة والمتعمقة بتفعيل األداء لممعمم     
 :اللتزام باستخدام المغة الفصحى ويرالى في ذلك ما يمي  -أ                      

 .وضوح اللغة واعتداؿ در ة وسرعة الصوت-2                                    
 .مراعاة قواعد اإلمال  والصيا ة في  ميم األعماؿ الاتابية-3                                    

 :في مجمس األباء أو مجمس المدرسةالمشاركة  -                       
وتراعى االستلادة مػ  ذلػإ بتوعيػة أوليػا  األمػور وتقريػب و هػات النظػر                             

وتوزيػػم المعويػػات الخاصػػة بالبرنػػامج ،ثػػم التابػػة تقريػػر بػػالإ واعتمػػاده مػػ  مػػدير المدرسػػة وطلظػػو فػػي 
 .ملف الجماعة

 :اراستقبال الزو  -ج                
وذلإ م  خالؿ استقباؿ الموار م  خارج المدرسة طيو يقـو المعلم                             

بشرح ملصب ع  البرنامج ،مم توثيه ذلإ واعتماده م  مدير المدرسة وطلظ صورة لو في ملف 
 .الجماعة

 :الصحف الحائطية -د                   
االختيار الجيد للمواضيم واإلبداع في إنتاج الصػحف الحائعيػة البد م                              

 .واختيار األماال  المناسبة إلبرازىا في  ميم مرافه المدرسة
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 :النشرات والمجالت -ىػ                      
ويراعػى االىتمػػاـ بنشػػر الػب  ديػػد بأسػػلو  شػيه و ػػاا  ومختصػػر طتػػى                            

وتوثيػه مصػادرىا منشود مم مراعاة سالمة اللغػة و ودتهػا وصػحة المػادة العلميػة يتحقه الهدؼ ال
 . األصلية

 (.هـ2522)، وزارة اخلدمة املدنية (ج-ب-أ)شرح عناصر تقومي األداء للوظائف التعليمية( 31)    
 :المشاركة في الطابور الصباحي لن طريق اإلذالة -و               

على معلم صعوبات التعلم المشارالة في اإلذاعة الصباطية للتعريف                             
 .بالبرنامج بواسعة تالميا المدرسة

المشػػػارالة فػػػي النشػػػػاط الخػػػار ي للمدرسػػػة وذلػػػػإ بتقػػػديم التعميػػػم اإليجػػػػابي  -ز                 
مجهم مػػم تالميػػا للتالميػػا عػػ  طريػػه القيػػاـ بالميػػارات الخار يػػة بهػػدؼ الترفيػػو أو اإلطػػالع وذلػػإ بػػد

 .المدرسة
المشػػارالة فػػي النشػػاط الػػداخلي للمدرسػػة وذلػػإ عػػ  طريػػه عمػػب المسػػابقات   -ح                 

العلميػػة والثقافيػػة لجميػػم تالميػػا المدرسػػة  بهػػدؼ تػػوعيتهم بالبرنػػامج، واسػػتقباؿ المػػدارس المجػػاورة 
 .لةطالع على  رفة المصادر

ا ة في مجاؿ التخصص،وط ور الدورات والندوات واللقػا ات االطالع والقر  -ط                 
التي تنظمها الجهات المختصػة واالسػتلادة مػ  برامجهػا،وعلى المعلػم االستلسػار مػ  مػدير المدرسػة 

 .ع  الدورات الجديدة الب عاـ دراسي
فػي  السعي في تعوير البرنامج م  واقم خبرة المعلم في الميداف وما ياتسػب -ي                 

الػػدورات والنػػدوات واالطػػالع العاـ،ورصػػد الملحوظػػات السػػلبية واإليجابيػػة ورفعهػػا إلػػى إدارة التعلػػيم 
 .بالمنعقة

ط ور دروس أالاديميػة مػم معلمػي المػواد بهػدؼ تنميػة قػدرة معلػم صػعوبات  -ؾ                 
وثيقها مم طريقة الػدرس التعلم في بع  المهارات وياوف ذلإ بالتنسيه المسبه مم المعلم الممار،وت

 (م قسم الرتبية اخلاصة / 25منوذج ).        في نموذج التواصب
االلتماـ واالن باط بمواعيد العمب المحددة للح ػور واالنصػراؼ والحصػص  -ؿ                  

 المدرسػػية،وتقدير قيمػػة الوقػػض واسػػتثماره فيمػػا يخػػدـ التربيػػة والتعليم،والمحافظػػة علػػى التػػدري  قبػػب
 .وبعد اإل ازات مباشرة،وعدـ مغادرة العمب بدوف إذف مسبه

  
 تم بحمد هللا                                                                         
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 المـراجـع
 
 

،مسيرة التربية الخاصة بوزارة المعارف في ظالل الذكرى المئوية لتأسيس (ها0409)الموسى،ناصر لمي -0    
 .وزارة المعارف،الرياض -ممكة العربية السعوديةالم

  
،غرفة المصاادر،دليال معمام الترباية (ها0408)السرطاوي،زيدان أحمد، مترجم وأبو نيان،إبراهيم سعد، مترجم -0  

 الخاصة   

 
التربية   أكاديمية  –،دليل التعرف لمى الطالب الذين لديهم صعوباات تعامم (ها0400)البتال،زيد محمد، مترجم -3

 .        الخاصة
       
 .،األسرة الوطنية لمتربية الخاصة،وزارة المعارف(ها0400)القوالد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة -4           
     

 (.ها0400)،قاارار وزارة الخدمااة  المدنياااة(ج  -ب -أ) شارح لاناصر تاقويام األداء لموظائاف الاتعميماية -5       
،لجنة تطوير برامج صعوبات التعمم باألمانة العامة لمتربية (ها0401)القوالد التنظيمية لبرامج صعوبات التعمم -6  

 . الخاصة بوزارة المعارف
 
،إدارة صعوبات التعمم باألمانة العامة لمتربية الخاصة (ها0408-0407)القوالد التنظيمية لبرامج صعوبات التعمم -7  

 .المعارف بوزارة
    

 .،إدارة صعوبات التعمم باألمانة العامة لمتربية الخاصة بوزارة المعارف(ها0409)دليل برنامج صعوبات التعمم -8      
 
،حقيبة تدريبية لإلشراف التربوي الفعال،قسم   البرامج، (ها0400)أبو تيمي،لبد العزيز،العثمان،محمد لدنان -9  

 .ارة العامة لمتعميم بمنطقة الرياض،وزارة المعارفإدارة التدريب التربوي، اإلد
 
 .،إدارة صعوبات التعمم باألمانة العامة لمتربية الخاصة بوزارة المعارف(نشرة)برنامج صعوبات التعمم -01          
 


