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 :مقدمة

خيتر لست   ل ت  ، والصت   وا"وما أوتيتت  متن الع ت  قل ل تي ً : "القائل العالمينب رالحمد هلل      

 :ما بعدأ -ملسو هيلع هللا ىلص -مع ٍ  ل بشرية سيدنا دمحم 

 ع ل ت  ايليتة الةنيتة  ت  وكوسي ة مسالد  من خ لها يتت  اللت  ها ٍ  يعتبر هذا الدليل كمرشدٍ      

 .، وكيةية سيرها ومتل بات تنةيذها ومدخ تها ومخرجاتها، متل باتها(قراد )جمعية 

األلستا   ولد لامت قدار  الشؤون الةنية ممث ة بالمستشار الةنت  ل جمعيتة، وبمشتاركة رؤستا      

كمستاهمة منهتا  ت  تبصتير ال ائتر أو  هتذا التدليلمحتويتات    الجمعية بالعمل ل   جمع وترتيتب 

 .معية قراد    جالةن  الت  يقو  ل يها العمل أو الموظف لن األمور  المستةيد

، قذ  إنها ستستع  باستمرار لتلوير هتذا التدليل ،واإلدار  الةنية قذ تضع بين أيديك  هذا الدليل     

 .   جمعية قراد هامة  نية ا أمورً لة األول  لها    جمع وبيان وشرح يعتبر هذا الدليل هو المحاو

متعتدد    نتدر  تحتهتا بنتود و قترات كثيترالتدليل متن متواد متعتدد  ومتنولتة ت ولقد تكون هذا     

 .الةن اإلجرا ات واللرق المتبعة    جمعية قراد     تسيير العمل  بين وتصفت   ومتنولة

ن الةنيتتة أن يجمتتع هتتذا التتدليل بتتين الجانتتب النظتتر  وبتتين الجانتتب ؤوحرصتتت قدار  الشتت ولتتد     

كما  .حت  تكتمل الصور لند القارئ لهذا الدليل المتمثل بآليات التلبيق العم   المبسلة؛ –العم   

متتاذ  بن تت  هتتذا التتدليل حرصتتت قدار  الشتتؤون الةنيتتة كتتذلق أن ت حتتق بعتتف المتتواد والةقتترات 

 .ورسومات توضيحية تصف محتويات ت ق المواد والبنود 

ستتائ ة ع لت  وجتتل و ت  الختتا  ترجتتو اإلدار  الةنيتة أن لتد و  قتتت  ت  هتتذا العمتل المتواضتع،     

 .السداد    القول والعمل
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 الصةحة رل  الماد  محتوى رل  الماد 

 

 

 

 الماد  األول 

 01  -  7 .الوارد     هذا الدليل المصل حات 

 7 .ذوو الحتياجات الخاصة -

 7 .اإللالة العق ية -

 7 .مت  مة داون -

 8 .اضلراب لبف التوحد -

 8 .اضلرابات التواصل -

 8 .اضلراب  رل الحركة وتشتت النتباه -

 8 .اإللالات الحركية -

 9 .الش ل الدماغ  -

 9 .تعددو اإللالةم -

 9 .المستشار الةن /المدير -

 01 .التشخيصالقياس و -

 01 .الدمج الج ئ  -

 00 .راد قالت  تحققها جمعية والتأهي ية األهداف التربوية   الماد  الثانية

 

 

 الماد  الثالثة

  01  -  01 . ئات التربية الخاصة الت  تخدمها جمعية قراد 

 01 .ولباإللالة العق ية وشرول الق -

 01 .مت  مة داون وشرول القبول -

 01 .التوحد وشرول القبولاضلراب ليف  -

 01 .اضلرابات التواصل وشرول القبول -

 01 .اضلراب  رل الحركة وتشتت النتباه وشرول القبول -

 01 .الش ل الدماغ  وشرول القبول -

 01 .متعددو اإللالة وشرول القبول -
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 الماد  الرابعة

 10  -  01 .(المستةيدين شؤون)جمعية قراد     ولبول الحالت  تسجيل 

 10  -  01 .خلوات تسجيل ولبول الحالت    جمعية قراد  -

 11 .شرول لبول الحالت    جمعية قراد  -

 

 الماد  الخامسة

  11  -  11 .(لس  التأهيل النةس )   جمعية قراد  القياس والتشخيص 

 11 .أهداف القياس والتشخيص    جمعية قراد  -

 11 .وأسس التشخيص    جمعية قراد   لوالد -

 11 . ريق القياس والتشخيص    جمعية قراد  -

 11 خلوات القياس والتشخيص    جمعية قراد  -

 

 الماد  السادسة

 11  -  11 .(ل حالة تحديد المكان المناسب):  حالةاإل 

 17  -  11 .ت المستجد ، وتحديد المكان المناسب لها    جمعية قراد قحالة الحال -

 11  -  18 .جمعية قراد م تحقة    اإلحالت ل حالت ال -

 

 السابعةالماد  

 11  -  10 .مج الدمجنابر 

 11  -  10 .وخلواته ، ، وشرولهالدمج الج ئ -

 11  -  11 .وخلواته ،الدمج الك  ، وشروله -

 

 

 الثامنةالماد  

   11  -  13 .راد ق   جمعية  الشؤون الةنيةقدار 

 17  -  13 .المستشار الةن ، ومهامه/المدير -

 18  -  17 .لس  التدخل المبكر، ومهامه/ رئيس لس  التربية الخاصة  -

 11  -  19 .، ومهامهو الحرك   رئيس لس  الع   اللبيع  -

 10  -  11 .رئيس لس  النلق والتغذية والتمريف، ومهامه -

 11  -  10 .ومهامه ،رئيس لس  التأهيل النةس  -

 11  -  11 .ومهامهرئيس لس  التأهيل المهن ،  -

 

 

 

 المها  و الواجبات، والع لة )   جمعية قراد   الكوادر الةنية
 (.الوظيةية والتنظيمية

11  -  19 

 13  -  11 .مع   التربية الخاصة أو التدخل المبكر، ومهامه/ أخصائ  -

 18  -  13 .أخصائ  اضلرابات التواصل، ومهامه/ أخصائ  النلق والتخالب -

 19  -  18 .األخصائ  النةس ، ومهامه -
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 10  -  19 .أخصائ  الع   اللبيع ، ومهامه - التاسعةالماد  

 11  -  10 .الع   الوظية ، ومهامه  أخصائ -

 11  -  11 .أخصائ  التأهيل النةس حرك ، ومهامه -

 13  -  11 .أخصائ  التأهيل المهن ، ومهامه -

 17  -  13 .األخصائ  الجتمال ، ومهامه -

 19  -  18 .أخصائ  التغذية -

 19 .الممرف -

 

 

 

 العاشر الماد  

 31  -  31 .بجميع مراك هاراد  ق دمها ألسا  جمعيةقالخدمات الت  ت 

 31 .التدخل المبكر/ الخدمات الت  يقدمها لس  التربية الخاصة -

 31  -  30 .الخدمات الت  يقدمها لس  الع   اللبيع  والحرك  -

 31  -  31 .الت  يقدمها لس  النلق والتغذية والتمريفالخدمات  -

 31 .الخدمات الت  يقدمها لس  التأهيل النةس  -

 31 .الخدمات الت  يقدمها لس  الخدمة الجتمالية -

 31  -  31 .الخدمات الت  يقدمها لس  التأهيل المهن  -

 31 .الخدمات الت  يقدمها لس  اإلرشاد األسر  -

 31 .يقدمها برنامج األنشلة الل بيةالخدمات الت   -

 

 الماد  الحادية لشر

 ولرق راد قجمعية  تو رهاالت   البرامج التربوية والتأهي ية ،

 .تقديمها

33  -  71 

 33 .البرامج التربوية والتأهي ية الث ثة    جمعية قراد  -

 33 .البرنامج التأهي   الةرد ، ومحتوياته -

 71  -  37 . لتأهي   الةردمراحل قلداد البرنامج ا -

 

 الماد  الثانية لشر

 ل برامج الةنية     المست  مات المكانية والتجهي ية

 .جمعية قراد 

73  -  80 

   81  ديةتسملا تابجاوو قوقح  الم حق
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 الماد  األول 

 المصل حات الوارد     هذا الدليل

 

  :" needsPeople with special"ذوو الحتياجات الخاصة

مجموعة األشخاص الذين ال يستطيعون ُممارسة حياتهم بشكل طبيعّي دون تقديم رعايٍة  وهم     

فكرّي، أو عصبّي، أو حسّي، أو مادّي، أو مزيج من هذه الحاالت  خاّصة لهم نتيجةَ وجود قصور

 .من نفس العمر كلّها بشكٍل دائم، باإلضافة إلى حاجتهم لخدمة تفّوق الخدمة الُمقّدمة ألقرانهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــ

  :"disabilitieental M"لالة العق يةاإل

 ى جوانب قصور ملموسة في األداء الوظيفي للفرد، حيث تتصف الحالة بأداءٍ هي حالة تشير إلو     

واضح، يكون متالزًما مع جوانب قصور في مجالين أو أكثر في  أقل من المتوسط بشكلٍ  عقليٍ 

التواصل، العناية الذاتية، الحياة المنزلية، المهارات االجتماعية، : مجاالت المهارات التكيفية التالية 

المصادر المجتمعية، التوجيه الذاتي، الصحة والسالمة، المهارات األكاديمية الوظيفية، وقت  استخدام

وتظهر في مرحلة النمو قبل سن الثامن عشرة بسبب عوامل تحدث للفرد . غ ومهارات العملالفرا

اض مستوى نتيجة تأثيرات جينية أو وراثية أو بيئية تؤدي إلى انخف ؛أو بعدها ،أو قبلها ،أثناء والدته

 .معياريين (انحرافين)ذكاء عن المتوسط بمقدارال

  :"own syndromeD"مت  مة داون

طفرة جينية تنتج "، حيث تعرف هذه المتالزمة بأنها بالتخلف العقلي الفئات المرتبطة منوهي      

، وتعتبر متالزمة داون "(12تثلث الصبغي رقم )عن وجود كروموسوم زائد في خاليا الجسم 

ات متفاوتة من في الصبغيات أو المورثات، وهو يسبب درج حدة من الظواهر الناتجة عن خللٍ وا
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التثلث الحادي  :هي ناك ثالثة أنواع لمتالزمة داونوه، االختالالت الجسديةاإلعاقة العقلية و

 .(وزييكالم)النوع الفسيفسائي ، صبغياالنتقال ال، والعشرين

  ":rum disorderutism spectA" اضلراب ليف التوحد

في السنوات األولى من حياة  ذا االضطرابهه أعراض تضحتو ،نمائي   عصبي   اضطراب  وهو      

 (Communication Social)في التواصل االجتماعي قصور   على شكل، وتظهر هذه األعراض الطفل

 ،االهتماماتو ،األنماط السلوكية :والصعوبات فيInteraction Social) )االجتماعي التفاعل و ،

 .النمطيةو ،والتكرارية ،واألنشطة المحدودة

  :"Communication Disorders"اضلرابات التواصل

واالستقبال والتعبير عن هي التي تعبر عن اضطراب قدرة الفرد على استخدام عملية اإلرسال و     

االضطراب في حدته من ، وقد يتراوح هذا (أو غير لفظية لفظيةٍ  أكان ذلك بطريقةٍ  سواءً ) المفاهيم

ويكون هذا ، شديدة، وقد تكون هذه االضطرابات نمائية أو مكتسبة بسيطة إلى اضطراباتٍ  اضطراباتٍ 

النطق، أو الصوت، أو الطالقة الكالمية، أو التأخر اللغوي، أو عدم تطور اللغة : االضطراب ملحوظ في

 .بحاجة إلى برامج عالجية أو تربوية خاصةالتعبيرية أو اللغة االستقبالية، األمر الذي يجعل الطفل 

 Attention deficit Hyperactivity"النتباه تشتت رل الحركة واضلراب 

(ADHD)Disorder" : 

 بقدرٍ بيولوجي، ويتصف  عصبي   وهو من أكثر االضطرابات شيوًعا لدى األطفال، وهو اضطراب       

 وعادةً . وصعوبة التركيز لفترات طويلة من الزمن عاٍل من صعوبة التركيز ونقص االنتباه واالندفاعية

حتى وإن لم  -ن عن التعلموما يتم تشخيص األطفال الذين يعانون من اضطراب تشتت االنتباه بأنهم عاجز

عديدة من حياة  عكسية على نواحٍ  كما يؤدي هذا االضطراب إلى تأثيراتٍ . يعانوا من فرط الحركة كذلك

لصعوبة تعامل الغير مع أعراض هذا  ؛من انعدام العالقات االجتماعية القويةفغالبًا ما يعاني  ،المصاب

ظهر لديه كذلك صعوبات في اكتساب األصدقاء أو المحافظة على الصداقات، وقد يُ  يكونو، االضطراب

 .عن انعدام التركيز الذهني في حياته اليومية النتظام، فضاًل درجة عالية من عدم ا
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 :"otor disabilitiesM"اإللالات الحركية

اإلعاقات الناتجة من عيوب بدنية، أو جسمية، وهذه العيوب متعلقة بالمفاصل، أو العضالت، هي و     

التي تفرض قيوًدا جسمية أو صحية على األفراد إلى الحد الذي  أحد أنواع اإلعاقاتأو العظام، وهي 

 (.، وغيرهاجهزة تعويضيةأ ،عالج ،تدريب)  الخاصة يحتاجون فيه إلى خدمات التربية

 

 

  :"Cerebral Palsy"الش ل الدماغ 

عصبي حركي ينجم عن تلف في الدماغ ويصيب المناطق التي تسيطر  هو عبارة عن اضطرابٍ و     

ما يحدث أثناء تطور الجنين في مرحلة الحمل أو مرحلة الوالدة أو بعد الوالدة،  على الحركة، وعادةً 

إلى مجموعة من المشكالت الحركية المزمنة التي تؤثر على حركة  "اغيالشلل الدم"ويشير مصطلح 

 .الجسم والسيطرة على عضالته، وتؤثر على قدرة الجسم في التناسق للحركة والتناسق

  :"disability-Multi"اإللالة ومتعدد

 (ة الخاصةمن اإلعاقات المصنفة ضمن برامج التربي)لدى الفرد وجود أكثر من عوقهو تعدد العوق      

معها من خالل البرامج التربوية المعدة خصيًصا لنوع واحد  تؤدي إلى مشاكل تربوية ال يمكن التعامل

وهذا يشير إلى وجود إعاقتين لدى المصاب بحيث تكون إحداهما الرئيسية وهي األكثر  .من أنواع العوق

 .ووضوًحا وتكون األخرى مصاحبة شدةً 

  : الهيئة الةنية    جمعية اراد 

وهي عبارة عن الطاقم الفني المتخصص المسئول عن تقديم التأهيل والتدريب لفئات التربية الخاصة      

الخاصة و معلمي  ة، أخصائيي التربيالفنيشراف اإل :من الهيئةهذه  تتكون، و(إرادة)معية التي تخدمها ج

التأهيلية صحية وصائيي الخدمات الأخ خل المبكر و معلمي التدخل المبكر،أخصائيي التد، التربية الخاصة

، أخصائي وظيفيالج العالطبيعي، أخصائي العالج الأخصائي ، تخاطبالنطق والأخصائي ) المساندة

أخصائي الخدمة ، أخصائي التغذية، أخصائي تمريض، أخصائي نفسي ،حركي نفسالتأهيل ال

 (.أخصائي التأهيل المهني، االجتماعية
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  :المستشار الةن /  المدير

تتوفر فيه  في جمعية إرادة، التأهيلبرامج برامج التربية الخاصة وكافة المشرف العام على  هو     

عن الجمعية  عامر وهو المسؤول أمام مدي ،في التربية الخاصة متخصص  ، داريةاإلالفنية والكفاءة 

 .جمعيةا في جميع مراكز الالنهوض بمستوى العملية التربوية والتعليمية بجميع جوانبه

 

  :القياس والتشخيص

 -ميةبأدوات رسمية وغير رس -من اإلجراءات  التي يتم من خاللها جمع المعلومات  مجموعة هو     

 هااحتياجنوعية توصيف الحالة، ومعرفة  بهدف وتفسيرهاهذه المعلومات  وتحليل، عن كل حالة

 .لها المناسب أو التأهيلي والمكان التربوي ،للخدمات

  : ج ئ الدمج ال

في جمعية  يقصد بهحد الخدمات التي تقدمها جمعية إرادة لبعض الحاالت الملتحقة فيها حيث هو أو     

قرانه من أكثر مع أو أ ةٍ دراسي ةٍ في ماد -المؤهل لذلك  - دمج الطالب ذى االحتياجات الخاصة: إرادة

الصناعية، وذلك عن طريق خطة  في مدينة الجبيلالتعليمية االعتيادية ات روضإحدى الالعادين داخل 

 .ةفي أيام  معنية وأوقات محدد محددة تنفذ
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 ةالماد  الثاني

 راد الت  تحققها جمعية قوالتأهي ية األهداف التربوية 

لجمعية إرادة العديد من األهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها يما يحقق المساهمة المجتمعية،      

ضل لفئات هامة من فئات المجتمع وهم فئات التربية الخاصة، كما أن لها أهدافًا وبما يحقق حياة أف

 :تربوية هامة والتي منها

ما لديه من  ستثماروا فرد من ذوي االحتياجات الخاصة،واستعدادات كل  قدراتالكشف عن  .2

 . ةقدرات ممكن

المهارات المناسبة على اكتساب ومساعدتهم  ،وتأهيل األفراد ذوي االحتياجات الخاصة تدريب .1

بغرض الوصول بهم إلى  ؛وبرامج خاصةٍ  مدروسةٍ  وفق خططٍ  ،حسب إمكاناتهم وقدراتهم

 .وإعدادهم للحياة العامة واالندماج في المجتمع ا يمكن الوصول إليه،أفضل م

استخدام الوسائل والمعينات المناسبة التي تمكن ذوي االحتياجات التربوية الخاصة بمختلف  .3

 . تنمية قدراتهم وإمكاناتهم بما يتالءم مع استعداداتهم فئاتهم من

الرعاية التربوية والنفسية واالجتماعية التي تساعد ذوي االحتياجات التربوية الخاصة  توفير .4

 .على التكيف في المجتمع الذي يعيشون فيه

 ،سرةعن طريق توجيه وتوعية األ فراد،ربوية الخاطئة ألسر هؤالء األتعديل االتجاهات الت  .5

 .جمعيةعاون الدائم بين المنزل والوإيجاد مناخ مالئم للت

 .  البرامج والوسائل واألساليب المستخدمة في مجال التربية الخاصة تطوير  .6

من ذوي  حاالتالبعض لتلبية االحتياجات األساسية ل االعتيادية المدارس وجيه وإرشادت  .7

 .يفية والتوعويةديم البرامج التثقمن خالل تق االحتياجات الخاصة،

نشر الوعي حول االعاقة بين أفراد المجتمع و تثقيف و تدريب أفراد األسرة على كيفية  .8

اتهم وقيق ذالتعامل األمثل مع ذوي االحتياجات الخاصة و تبني المشاريع التي تساهم في تح

 . اندماجهم في المجتمعو
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في تطوير  لتساهم ؛الجبيل مدينة عاقة فيحصائيات عن حاالت اإل، وإقاعدة بياناتتأسيس  .9

 .صةة الخاصة لذوي االحتياجات الخاالخدمات التأهيلية و التعليمي

 .م من العمل في المجاالت المختلفةلتمكينهالخاصة مهنيا تأهيل ذوي االحتياجات  .21

في مجال التربية  -الدارسين، والخريجين، والعاملين  – تدريب الكوادرالمساهمة في  .22

 . في ذلكبالكفاءات المؤهلة  المجتمعلرفد  ؛المساندةالخدمات التأهيلية ، وفي مجاالت الخاصة

 

 الماد  الثالثة

 ، وشرول لبولها ئات التربية الخاصة الت  تخدمها جمعية قراد 

 

، قدم لها خدمات التربية الخاصةمن فئات ذوي االحتياجات الخاصة التي تُ  ثالث عشرة فئة هناك    

 : ئات محددة من هذه الفئات وهي كالتاليولكن جمعية إرادة تخدم ف

 :اإللالة العق ية -أولً 

 :ومن فئات اإلعاقة العقلية التي تخدمها جمعية إرادة

  .(القابلين للتعلم)العقلي البسيط التخلف  .2

 .(القابلين للتدريب)التخلف العقلي المتوسط  .1

 .(االعتماديونغير )التخلف العقلي الشديد  .3

 : رادق   جمعية اإللالة العق ية  ذو  حالتل لبول الورش

 .و أحد اختبارات السلوك التكيفي ،بأحد اختبارات الذكاء الرسمية إثبات اإلعاقة العقلية -2

المزدوجة أو المتعددة أو عاقة الرئيسية في حاالت اإلعاقة أن تكون اإلعاقة العقلية هي اإل -1

 .الجسمية

عاقات التي تخدم في ذا كانت ضمن اإلإة عاقة المزدوجة أو المتعدديمكن أن تقبل حاالت اإل -3

، اضطرب فرط الحركة وتشتت اضطرابات التواصل، اضطراب طيف التوحد: يهو جمعيةال

 .اإلعاقات الجسميةاالنتباه، 
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 .سنة (21لى إ 1)ما بين  الحالة أن يكون عمر -4

 .ا أو االعتماديةعاقة العقلية الشديدة جدً تكون الحالة من ذوي اإل أن ال -5

 .المعدية من األمراض السارية أو الةخلو الح -6

 :حالت هذه الةئةلبول ، ويشترط في "down syndrome"داون مت  مة  -ثانيًا

 .(للذكور) سنة(  21لى إ 1) ما بين  الحالة أن يكون عمر -2

 .(لإلناث)سنة (  40لى إ 2) ما بين  الحالة أن يكون عمر -1

 .ا أو االعتماديةيدة جدً عاقة العقلية الشدأن ال تكون الحالة من ذوي اإل -3

 .المعدية ومن األمراض السارية أ خلو الحالة -4

 

حالت هذه لبول ، ويشترط في "autism spectrum disorder " اضلراب ليف التوحد -ثالثًا

 :الةئة

 .بأحد اختبارات التوحد الرسمية ضطرابالا إثبات -2

 .سنة (21لى إ 1)ما بين  الحالة أن يكون عمر -1

 .ا أو االعتماديةعاقة العقلية الشديدة جدً لة من ذوي اإلأن ال تكون الحا -3

 .أو المعدية خلو الحالة من األمراض السارية -4

حالت هذه لبول ، ويشترط في "Communication Disorders " اضلرابات التواصل -رابعًا

 :الةئة

 .متعددة أو الجسميةعاقة الرئيسية في حاالت اإلعاقة المزدوجة أو الأن تكون اإلعاقة العقلية هي اإل -2

 جمعيةعاقات التي تخدم في الذا كانت ضمن اإلإعاقة المزدوجة أو المتعددة يمكن أن تقبل حاالت اإل -1

اإلعاقات ، اضطرب فرط الحركة وتشتت االنتباه، اضطرابات التواصلاضطراب طيف التوحد، : هيو

 .الجسمية

 .سنة (21لى إ 1)ما بين  الحالة أن يكون عمر -3

 .ا أو االعتماديةعاقة العقلية الشديدة جدً الحالة من ذوي اإلأن ال تكون  -4
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 Attention deficit Hyperactivity"النتباه تشتت رل الحركة واضلراب  -خامًسا

Disorder(ADHD)"،  حالت هذه الةئةلبول ويشترط في: 

 .تعددة أو الجسمية عاقة الرئيسية في حاالت اإلعاقة المزدوجة أو المأن تكون اإلعاقة العقلية هي اإل -2

 جمعيةعاقات التي تخدم في الذا كانت ضمن اإلإعاقة المزدوجة أو المتعددة يمكن أن تقبل حاالت اإل -1

اإلعاقات ، اضطرب فرط الحركة وتشتت االنتباه، اضطرابات التواصلاضطراب طيف التوحد، : هيو

 .الجسمية

 .سنة (21لى إ 1)ما بين  الحالة أن يكون عمر -3

 .ا أو االعتماديةعاقة العقلية الشديدة جدً الحالة من ذوي اإلأن ال تكون  -4

 .ة من األمراض السارية أو المعديةخلو الحال -5

  :هي هذه اإلعاقات هامة ةفئ جمعية إرادةحيث تخدم  :يةاإللالات الحرك -سادًسا

  :حالت هذه الةئةلبول ، ويشترط في "Cerebral Palsy"الش ل الدماغ 

 .عقلية هي االعاقة الرئيسية في حاالت اإلعاقة المزدوجة أو المتعددة أو الجسميةأن تكون اإلعاقة ال -2

 جمعيةعاقات التي تخدم في الذا كانت ضمن اإلإعاقة المزدوجة أو المتعددة يمكن أن تقبل حاالت اإل -1

، اضطرب فرط الحركة وتشتت االنتباه، اضطرابات التواصلاضطراب طيف التوحد، : وهي

 .يةاإلعاقات الجسم

 .سنة (21لى إ 1)ما بين  الحالة أن يكون عمر -3

 .أن ال تكون الحالة من ذوي االعاقة العقلية الشديدة جدا أو االعتمادية -4

 .خلو الحالة من األمراض السارية أو المعدية -5

  :حالت هذه الةئةلبول ، ويشترط في "disability-Multi" اإللالة ومتعدد -سابعًا

هي االعاقة الرئيسية في حاالت اإلعاقة المزدوجة أو المتعددة أو أن تكون اإلعاقة العقلية  -1

 .الجسمية

عاقات التي تخدم في ذا كانت ضمن اإلإعاقة المزدوجة أو المتعددة يمكن أن تقبل حاالت اإل -1

، اضطرب فرط الحركة وتشتت اضطرابات التواصلاضطراب طيف التوحد، : وهي جمعيةال

 .اإلعاقات الجسميةاالنتباه، 
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 .سنة (21لى إ 1)ما بين  الحالة يكون عمر أن -3

 .أن ال تكون الحالة من ذوي االعاقة العقلية الشديدة جدا أو االعتمادية -4

 .خلو الحالة من األمراض السارية أو المعدية -5

 

 الماد  الرابعة

 (المستةيدين شؤون)    جمعية قراد الحالت لبول و تسجيل

      

  :يبينها الشكل التاليرادة من خالل عدة خطوات إفي جمعية الحاالت قبول تسجيل و تبدأ مرحلة

 :وفيما يلي تفصيل  لهذه الخطوات

 .الحالة ستقبالا: الخلو  األول  

في جمعية طفلتها / طفلها  حاق إلباستقبال األسر التي ترغب ب يقوم قسم شئون المستفيدينحيث      

 هاتفرقم ، األب هاتفرقم ، تاريخ الميالد ،حالةسم الا :للحالة مثلوأخذ البيانات األولية  ،إرادة

 .، وغيرها من البياناتاألم

 .تحديد المواليد: الخلو  الثانية

 -لألسرنموذج المواعيد م يتسليتم و ،ا لنظام األولوية في التسجيليتم تحديد وتنسيق المواعيد وفقً      

 : اآلتي  حدد بهوي، بعد تعبئته من قبل موظفة االستقبال -(4)نموذج فني رقم 

الشكوى الرئيسية من  ،رقم هاتف ولي األمر ،ميالدالتاريخ  ة،اسم الحال :ساسية للحالةالبيانات األ

 .وجهة نظر األسرة

 ةاألخصائي المحال إليه الحال  ،اسم الموظف المستقبل للحالة، ريخ ووقت الموعدأت: التنسيق الفني

 .لتقديم االستشارة الفنية
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 .الستشار  الةنية :الخلو  الثالثة

 ةوالتي على إثرها يتم اختيار الحال ة،هي مجموعه من البيانات والمعلومات التي تخص الحالو     

 ،(إلكترونيًا) الخاص بذلك( 5)فني رقم النموذج الويتم تعبئة ، مناسب المناسبة في حال وجود شاغر

 : ت التاليةالبيانا، حيث يشمل هذا النموذج على من قبل األخصائي النفسي

 

 .تو ر شرول القبول: ةرابعلخلو  الا

حاله في  شروط قبول يجب توفرها لقبول أي( إرادة ) لذوي االحتياجات الخاصة  ةالخيري للجمعية

 :وهي  (ة داونمركز متالزم، مركز التأهيل نساء ،مركز التأهيل رجال)مراكز الجمعية الثالث 

 .ةن تكون الحالة من ذوي االعاقة العقليأ  .2

عاقات التي تخدم في ذا كانت ضمن اإلإعاقة المزدوجة أو المتعددة أن تقبل حاالت اإليمكن  .1

، اضطرب فرط الحركة وتشتت اضطرابات التواصلاضطراب طيف التوحد، : وهي جمعيةال

 .اإلعاقات الجسميةاالنتباه، 

ال تكون من ن على أ، (لى الشديدإالبسيط )عاقة عند الحالة تتراوح بين ن تكون درجة اإلأ .3

 .أو االعتمادية ،االشديد جدً 

ناث ويستثنى من ذلك حاالت للذكور واإلسنة  (21-1)أن يتراوح عمر الحالة عند القبول من   .4

 .متالزمة داون

أو برامج التربية الخاصة في المؤسسات التعليمية  ،عدم استفادة الحالة من برامج التعليم العام  .5

 .العامة

 .تحقة بأي مؤسسة تأهيلية أو تعليمية أخرىأن ال تكون الحالة مل .6

من  ةبحيث ال يزيد عن سن) لها الصحية والعقلية ةحالاللدى الحالة تقرير طبي يثبت  أن يكون .7

 (.ريخ صدورهأت

أن تكون الحالة خالية من األمراض السارية أو المعدية أو الصرع المستعصي أو  .8

 .اأو على غيره اا على نفسهتشكل خطرً  ياالضطرابات النفسية  أو السلوكية الت
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ويمكن )رقم مستفيد من وزاره العمل والشؤون االجتماعية حال االلتحاق  ةأن يكون لدى الحال  .9

تسجيل غير السعودي على نفقته الخاصة ضمن الطاقة االستيعابية فيما يتوافق مع بقية 

 (.الشروط

 .لدى الجمعيةأن يلتزم ولي أمر الحالة باألنظمة والتعليمات المعمول بها   .21

 (:ل   المع ومات التالية تح الم ف حيث يشمل )  . تح الم ف: الخلو  الخامسة

 .(فتح الملف ) اسم المستخدم  - أ

 .مالحظات عن الشكوى - ب

 .(إن وجد ) التشخيص الطبي  - ت

 .جهة اإلحالة - ث

 .مالحظات عن جهة اإلحالة - ج

 .بيانات الحالة - ح

 .بيانات ولي األمر - خ

 .الحاجة معرفين آخرين لالتصال بهم وقت - د

 .دراسة الحالة: الخلو  السادسة

من قبل  ةيتم عمل دراسة حال ،ومناسبة الشاغر المطلوب ،بعد توفر شروط القبول للحالة     

أخصائي  أو ،خاصةالتربية الأخصائي ك)وجوده الحالة  الحالة األخصائي النفسي ومن تستدعي

يتم في و، (، أو غيرهموظيفالعالج ال أخصائي ، أوطبيعيالعالج الأخصائي  أو ،تخاطبالنطق وال

 : التالية كالبياناتأخذ البيانات الالزمة من اآلسرة دراسة الحالة 

 .العوامل الجينية -أ 

 .ريخ الحملأت -ب 

 .وضع الطفل عند الوالدة -ج 

 .التاريخ الصحي للحالة -د 

 .ومستوى االداء الحالي يالتاريخ النمائ -ه 

 .المشكالت السلوكية -و 

 .تعزيزيةالتحليل الوظيفي للبيئة ال -ز 

 .االنطباع االولي لتشخيص الحالة -ح 

 . ملخص الدراسة  -ط 
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  .البحث الجتمال : الخلو  السابعة

 : هاعدد من المعلومات من يحتوي على

 .للحالة ساسيةالبيانات األ -أ 

 .التكوين األسري -ب 

 .بيانات اجتماعية -ج 

 .معلومات اقتصادية -د 

 .التوصيات  -ه 

 

 (:لمل وتو ير ايت  يت حيث )   .اإلجرا ات اإلدارية: لو  الثامنةالخ

، شهادة الميالد، سجل التطعيم، صوره ةبطاقة العائل:  حالةلل ةوراق الشخصيمن األ ةصور -أ 

 .حالةلل ةشخصي

 .بالحالةبيانات خاصة  تعبئة نموذج  -ب 

منه بعد توقيع  ةوتسليمه صور ،والتوقيع عليه ،التحاق الحالة عقدمر على إطالع ولي األ -ج 

  .عليه المدير العام
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 الماد  الخامسة

    جمعية قراد ياس والتشخيص الق

  :هداف منهاولهذه العم ية لد  أ 

 .لخدمات التربية الخاصة حالةلية التحديد أه -2

 .ودرجة اإلعاقة ،تحديد نوع -1

 .اواحتياجاته لحالةلء الحالي تحديد مستوى األدا -3

 .للحالةالمناسب لتقديم الخدمة  برنامجتحديد المكان التربوي وال -4

 .خدمات التربوية والنفسية للحالةلمساعدة في وضع خطة لتنفيذ البرامج والا -5

 :منها لوالد وأسسكما أنها تقو  ل   لد  

ر مصاد ،ة/المعلم ،ألسرةا)من عدة مصادر متنوعة وهي  والبيانات عن الحالةجمع المعلومات  :أوالً 

 .(أخرى

 .وفقًا لحاجة الحالة عدد التخصصاتشخيص من قبل فريق متتتم عملية القياس والت: اثانيً 

 .للحالةمناسبة ومالئمة و أساليب معتمدةوأدوات و ،(رسمية وغير رسمية)مقاييس  استخدام: ثالثًا

 لفترة زمنية يحددها فريق القياس والتشخيص؛ –عند الحاجة  –تحت المالحظة  حالةوضع ال: رابعًا

المكان مناسبة  ولغرض التأكد من ؛وذلك بغرض التحقق من صحة نتائج القياس والتشخيص

 .للحالة التربوي

 .أشهر (6)قل عن بفترة زمنية  ال تتشخيص الحالة بعد عملية التشخيص األولى  إعادة :اخامسً 

 .لى سرية معلومات القياس والتشخيصالمحافظة ع :اسابعً 
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 : ريق متخصص يشمل كً  من    جمعية قراد  ولعم ية القياس والتشخيص

 .ي النفسياألخصائ -

 .أخصائي التربية الخاصة -

 .أخصائي النطق والتخاطب -

اخصائي  ،عالج وظيفيأخصائي  ،عالج طبيعيأخصائي : ثلم هوجودالحالة من تستدعي  -

 . (الخ .....أخصائي تغذية ، أخصائي تأهيل مهني ،اجتماعي

 :  ه     جمعية قراد  خلوات لم ية القياس والتشخيصأما 

 .االستقبال -2

 .الةدراسة الح -1

 .التشخيصو قياسال -3

 .التصنيف -4

  .التقييم -5

 .التربوية الفردية المشاركة في إعداد الخطة -6

 فترة المالحظة -7
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 الماد  السادسة

 (ل حالة تحديد المكان المناسب)  :حالةاإل

 

 :قحالة الحالت المستجد  وتحديد المكان المناسب لها    جمعية قراد : أولً 

من  -حسب الشاغر - ابعد قبوله او تحديد المكان المناسب له ،ةالمستجد حالةحالة الإتتم عملية      

  .يبينها النموذج في أدناه ،حل و خطواتمرا خالل عدة

   أحد مراك  ، حيث يت  لبول الحالة بناً  ل   تو ر شاغر  نموذ  السابقو يما ي   تةصيٌل ل     

 :بالخلوات التالية يناسب الحالة المقبولةبما الجمعية 

عليه أن و ،القسمن قبل رئيس م( 2نموذج فني رقم ) ترشيح حالة للقبول  تعبئة نموذجيتم  -2

 : هيدد البيانات المطلوبة ويح

مركز ، نساء –مركز التأهيل  ،رجال -مركز التأهيل : طالب الشاغر اسم المركز تحديد -أ 

 .متالزمة داون

قسم النطق ر، قسم التدخل المبك، تربية الخاصةقسم ال: اسم القسم طالب الشاغرتحديد  -ب 

 .، قسم التأهيل النفسيحركيقسم العالج الطبيعي و ال، والتغذية والتمريض

 .فصول ،جلسات فردية شاملة، يةجلسات فردية جزئ: نوع البرنامج للشاغرتحديد  -ج 

العمر  ،عاقةشدة اإل: مثل الحالة المطلوبةتفاصيل عن يحدد فيه بحيث  ،لشاغرا وصف -د 

  .ي، الوقت المتاح للخدمة، وغيرها من التفاصيلالزمن

 .التاريخاالسم و مع تدويني تم تحديدها ع رئيس القسم على البيانات التيوقت -ه 
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 تدوينو ذلك للتوقيع و االعتماد مع  ،المركز ة/لى مديرإيقوم رئيس القسم برفع الطلب  -1

 .التاريخ االسم و

القبول والتسجيل رئيس قسم )لى وحدة التشخيص إ المركز دارةإيرفع الطلب من قبل  -3

 (.لنفسيالتأهيل او

 بترشيح ثالثة حاالت من قوائم( طالب الشاغر)ص مع رئيس القسم يس وحدة التشخييقوم رئ -4

 :في  المتمثلة ع ذكر البيانات المطلوبةم، م حسب األولويةاالنتظار ترق  

 .، وتأريخ ميالدها، وعمرهااسم الحالة -أ 

 .ريخ االستشارةأت -ب 

 .االنطباع األولي لتشخيص الحالة -ج 

 .ريخالتا االسم و رئيس وحدة التشخيص مع تدوين توقيع -د 

 .التاريخ االسم و مع تدوين( رطالب الشاغ)رئيس القسم  توقيع -ه 

 

ذلك للتواصل مع ولي أمر و ؛لى وحدة االستقبالإم رئيس وحدة التشخيص برفع الطلب يقو -5

 .للتقييم الفني اتحديد موعد لهو ا،هالذي تم ترشيح حالةال

رشيحها لتحديد موعد للتقييم التي تم ت( 2)يقوم موظف االستقبال باالتصال على الحالة رقم  -6

ألي في حال االعتذار و ،(1)كان يتم االتصال على الحالة رقم  ألي سببٍ ر وفي حال االعتذا ،الفني

تاريخ ، اسم الحالة :ى أن يحدد موظف االستقبالعل( 3) م االتصال على الحالة رقميتكان  سببٍ 

 .االسم و التاريخستقبال مع تدوين موظف اال توقيع، الساعة، اليوم، الموعد

يتم تشكيل لجنة فنية لتقييم الحالة حسب الموعد  حيث ،التقييم الفنيلجنة لى إيرفع الطلب  -7

على أن تتكون  توقيعاتهمو ،ذكر تخصصاتهمو ،يتم تدوين أسماء أعضاء اللجنة الفنيةو ،المتفق عليه

 أحد) من يستدعي حالة الطفل، (رطالب الشاغ)رئيس القسم ، خصائي النفسياأل :اللجنة الفنية من

 ( . الخدمات المساندة ين في أقسامخصائياأل
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من  للشاغرالحالة  في مناسبة رأيهابداء إو  ،اا مبدئيً تقوم اللجنة الفنية بتقييم الحالة تقييمً  -8

 .عدمه

لالعتماد النهائي المركز  ة/لى مديرإرفع الطلب في حال كانت الحالة مناسبة للشاغر يتم  -9

 .عيالتوقو

 

يتم استدعاء الحالة األخرى التي  ،في حال أن الحالة غير مناسبة للشاغر حسب رأي اللجنة -21

 .رئيس وحدة التشخيص و طالب الشاغرتم ترشيحها من قبل 

 :بجمعية قراد  اإلحالت ل حالت الم تحقة: ثانيًا

 :حيث تتنو ع هذه اإلحالت كما ي  

ضمن البرامج التأهيلية التي تقدمها  التأهيلي للحالة امجنوع البرن غييرتوتعني : إحالة داخلية

 .جمعية إرادة في مراكزها الثالثة

لى مدارس إ سواءً : خارجية ومؤسسات لى جهاتإ حالةالوإحالة  وتعني توجيه: خارجية حالةإ -

  (.أو غيرها من المؤسسات التأهيلية االخرى أو المدارس العادية رياض األطفال،أو  ،الدمج

 . المصلحتها تحقيقً الحالة تلقاها تالخدمات التأهيلية التي  تعديالت على تركيبة أو نوعيةجراء إ -

 :  يما ي   ل حالة - الداخ ية أو الخارجية -وتتمثل قجرا ات اإلحالت      

 ،الملتحق لديه الطالبمن قبل رئيس القسم  (3نموذج فني رقم )حالة لل حالةإتعبئة طلب  -2

 .خارجية محالة داخلية أذا كانت اإلإعلى أن يحدد ما 

ة الملتحق اسم المركز ،ميالدالتأريخ  حالة،ال اسم :ساسية التي تتمثل فيتدوين البيانات األ -1

 .للحالةبرنامج الحالي ال، فيه الحالة

 

 -:حد الخيارات التالية أضمن الداخلية  لإلحالةتحديد البرنامج المقترح  -3

 .نظام فصولبتأهيل شامل  -أ 
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 .نظام الجلساتبتأهيل شامل  -ب 

 .جلسات فردية جزئية -ج 

 .برنامج الجلسات رتغيي -د 

 .لالفص رتغيي -ه 

 .(الذي قد يكون بين المراكز مع عدم تغيير البرنامج) تحويل -و 

، روضةة أطفةال :ضةمن أحةد الخيةارات التاليةة لإلحالة الخارجيةةتحديد البرنامج المقترح  -4

 .تأهيل أخرىز مراك، دمج مدرسة، مدرسة عادية

 القسم، سرئيمع تدوين اسم  ،لمحال منه الطالبسبب اإلحالة من قبل رئيس القسم ا بيان -5

 .التاريخو  ،توقيعهو

 مع تدوين اسم ،لى اللجنة الفنية المعنية بحالة الطالب لرفع التوصيات الفنيةإرفع الطلب  -6

 :هذه اللجنة كاًل منل مشوت اتهم،وتوقيع اتهم،وتخصص أعضاء اللجنة الفنية

 .رئيس القسم الملتحق به الطالب -أ 

 .ن عن خطة الطالبوالمسؤول ونصائياألخ -ب 

 .ب وجودهدعي حالة الطالستتمن  -ج 

 

 .والتأريخ ،توقيعهو ،مع تدوين اسمه ،الفني لى المستشار الفني لالعتمادإ رفع الطلب -7

 .لى مدير المركز لالعتماد النهائيإب بعد توقيعه من المستشار الفني رفع الطل -8

 .لى ملف الطالبإرفع صورة من الطلب  -9

 . لى الشؤون الماليةإرفع صورة من الطلب  -21
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 السابعة  الماد

 مج الدمج نابر

مختلف الخدمات لتلقي االحتياجات الخاصة  إتاحة الفرص لذوي ير مصطلح الدمج إلىيش     

لألشخاص العاديين، ولهذا  بيئية العاديةفي الظروف الويحية والمهنية والتر ،االجتماعيةالتربوية، و

 :الدمج عدة أشكال أهمها

 :الدمج الج ئ 

في  -المؤهل لذلك  - دمج الطالب ذى االحتياجات الخاصة" :إرادة ةإجرائيًا في جمعي ويقصد به     

في مدينة التعليمية االعتيادية ات روضإحدى القرانه من العادين داخل أكثر مع أو أ دراسيةٍ  ةٍ ماد

 .محددةفي أيام  معنية وأوقات  الجبيل الصناعية، وذلك عن طريق خطة محددة تنفذ

 :ل دمج الج ئ  ةالمرشح حالةشرول الت  يجب أن تتو ر    الال

 .   مختصةاللجنة الفنية ال رأي من المهارات المعرفية حسب مقبوالً  قدًرا حالةمتلك التأن  -2

 .   اللجنة الفنية المختصة رأي من المهارات اللغوية حسب قدًرا مقبوالً  حالةمتلك التأن  -1

 .   اللجنة الفنية المختصة رأي من المهارات االجتماعية حسب قدًرا مقبوالً  حالةمتلك التأن  -3

 .   ية المختصةاللجنة الفن رأي مهارات االنضباط السلوكي حسبمن  قدًرا مقبوالً  حالةمتلك التأن  -4

  .سنوات( 7) حالةاليتجاوز عمر أن ال  -5

 .بنظام الجلسات الفردية وليس ،(فصول) ببرنامج التأهيل الشامل ةملتحق الحالةكون تأن  -6

 :خلوات الدمج الج ئ 

توزيع النموذج الخاص بترشيح حالة للدمج الجزئي على الكادر الفني في قسمي التربية الخاصة  -2

 .ء األقسامن قبل رؤساوالتدخل المبكرفي بداية و نهاية كل فصل دراسي م

، وتسليمها في النموذج الخاص بها -ج الجزئيالحاالت المرشحة للدم ترشيح وكتابة أسماء -1

 .كأيام عند طلب ذل( 3)في مدة ال تتجاوزؤساء قسمي التربية الخاصة والتدخل المبكر لر
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في قسمي  مناقشة أسماء الحاالت المرشحة للدمج الجزئي التي تم رفعها من قبل الكادر الفني -3

التربية الخاصة والتدخل المبكر، وذلك من خالل اجتماع يضم رئيس قسم التربية الخاصة أو 

رئيس قسم التدخل المبكر مع الكادر الفني المعني بالحاالت المرشحة للدمج الجزئي، ومن ثم 

من  تلخيص الحاالت المتفق عليها للدمج الجزئي في النموذج الخاص بذلك، وتوقيع ذلك النموذج

قبل رئيس قسم التربية الخاصة أو رئيس قسم التدخل المبكر والكادر الفني المعني بالحاالت 

 .المرشحة للدمج الجزئي

رفع النموذج الخاص بترشيح الحاالت للدمج الجزئي التي تم االتفاق عليها من قبل رئيس قسم  -4

ي بالحاالت وذلك لرئيس قسم التربية الخاصة أو رئيس قسم التدخل المبكر مع الكادر الفني المعن

، والذي بدوره يرفع النموذج في الحاالت المرشحة للدمج الجزئيالنطق والتغذية إلبداء الرأي 

إلى رئيس قسم التأهيل النفسي إلبداء الرأي حول الحاالت المرشحة للدمج الجزئي، والتوقيع في 

 .النموذج المعد لذلك

إرادة ورياض األطفال المحددة للدمج الجزئي لحاالت  لتنسيق الداخلي والخارجي بين جمعية -5

ج من قبل األخصائيين المطلوبة في النموذ جمعية إرادة بعد التأكد من استكمال التوقيعات

 . االجتماعيين

 .ة المركز/رلى مديإالمرشحة للدمج  رفع األسماء . أ

كية للحصول لى مدير روضات الهيئة الملالمركزإ ة/من قبل مدير رفع األسماء المرشحة . ب

 . الهيئة الملكية ياضلى إحدى رإم من ثم التوجيه من قبلهو ،على الموافقة

يقوم القسم االجتماعي بالتنسيق مع مديرة  ،المرشحة بعد الحصول على اسم الروضة . ت

ح آلية الدمج شر؛ من أجل معلمات الروضاتع الفريق الفني والروضة المعنية بطلب اجتماع م

 .استفسارات من قبل معلمات الروضة جابة على أيةوتقييمهم الفني واإل حاالتوأهدافه وعدد ال

 اتالمعلمات المرافقو اتأسماء األخصائي ، وتحديدسبوعأتحديد اليوم المحدد للدمج من كل  . ث

 .حاالتلل

يحتوي هذا النموذج  حيث، مج جزئيخاص بمتابعة حالة في برنامج دالفني النموذج تعبئة ال -6

 .الحالة المدمجة، وبياناٍت عامة عن الروضة والصف المدمج فيه الحالة بياناٍت عامة عنعلى 
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، غوي، والجانب االجتماعيالمعرفي، والجانب الل  نوٍد تخص متابعة الجانب كما يحتوي على ب     

، وبنٍد خاٍص بانطباع المعلمات في روضة األطفال الالتي يتعاملن مع حالةوالجانب السلوكي عند ال

 .مدمجةالحالة ال

 

بتوقيعات الفريق الفني من جمعية إرادة، ومعلمات الروضة كما يُذيل هذا النموذج       

  .ومالحظاتهن وتوقيعاتهن

 

 ألسبابٍ  - العملالدمج بعد المتابعة المستمرة من فريق برنامج في حالة عدم استفادة الطالب من  -7

والشرح لها سبب عدم مناقشتها و الحالة أمتدعاء يتم اس -و سلوكية أو غيرها أتتعلق بجوانب فنية 

 . من البرنامج بالغ الروضة بانسحاب الطالبإيتم ج، كما الدم مواصلة الحالة في برنامج

 : الدمج الك  

تسمح قدراتها و  التي -إحالة الحاالت إلى المدارس االعتيادية " معية إرادة ويقصد به إجرائيًا في ج

، وكذلك استمرارية تعلمهم من خالل كامل دوامٍ امكانياتها  لالندماج مع الطلبة العادين ، وذلك بنظام 

 .اهج التربية العاديةمن

 :  في الطالب المرشح للدمج الكليالشروط التي يجب أن تتوافر 

ما  ، أو"وكسـلر"حسب اختبـار (  55 - 75) درجةما بين  حالةأن تتراوح درجة الذكاء لدى ال  -2

اختبارات  علىا منهما ، أو مـا يعادل أيً  "ستانفورد بينيه"على اختبار (  51-73)بين درجة 

 . الذكاء الفردية المقننة األخرى

على ( درجة 41درجة و  54)لتـدريب ما بين ل ةالقابل حالةن تتراوح درجـة الذكاء لدى الأ  -1

ً منهما من (  36-52)اختبار وكسلر ، أو  درجة على اختبار ستانفورد بينيه أو ما يعادل أيا

 . اختبارات الذكاء الفردية المقننة األخرى
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قصور في أكثر من مجالين ( أ ، ب)أن ال يصاحب تدني القدرة العقلية مع الفقرتين السابقتين  -3

ت المهارات التكيفية حسب اختبارات السلوك التكيفي الرسمية أو غير الرسمية من مجاال

 . بموجب تقرير من قبل اللجنة الفنية المختصة 

 .   اللجنة الفنية المختصة رأي من المهارات المعرفية حسب قدًرا مقبوالً  حالةمتلك التأن  -4

 . اللجنة الفنية المختصة أير من المهارات اللغوية حسب قدًرا مقبوالً  حالةمتلك التأن  -5

 .اللجنة الفنية المختصة رأي من المهارات االجتماعية حسب قدًرا مقبوالً  حالةمتلك التأن  -6

اللجنة الفنية  رأي مهارات االنضباط السلوكي حسب من قدًرا مقبوالً  حالةمتلك التأن  -7

 .   المختصة

سنة عند ( 25) زيد علىسنوات وال ي( 6)عقلي عن ال تأخرال حاالتأن ال يقل العمر الزمني ل -8

 . التحويل الى الدمج الكلي

حسب ما ورد في باب ( اللجنة الفنية)من قبل فريق متخصص  لحالةأن يكون قد تم تشخيص ا -9

 . القياس والتشخيص

يحول دون  (عاقة البصرية أو السمعية وغيرهااإلك)آخر يعوق رئيس حالةأن ال يوجد لدى ال -21

 . التعليمي استفادته من البرنامج

األخصائي  :من التي يشترك فيها كاًل  لحاالتفنية الخاصة بقبول وتصنيف اموافقة اللجنة ال -22

أو  الخاصة معلم التربية/أخصائي، التربية الخاصة أو التدخل المبكر رئيس قسم، النفسي

، من تستدعي الحالة وجوده من األخصائيين في التخاطبأخصائي النطق و، دخل المبكرالت

 .دمات المساندةالخ

 :خطوات الدمج الكلي

 .ئيخطوات الدمج الجزفي الخطوات المذكورة اتباع وتنفيذ  -2

إلى برنامج الدمج الكلي  نتهبا/في أمر إحالة ابنهلمناقشته  حالة؛عقد اجتماع مع ولي أمر ال -1

 .وأسباب ذلك

 .حالةطي قيد حالة نسخة من نموذج ال ولي أمرتوقيع وتسليم  -3

 . ابنته/ابنه حالةمفصل عن تقرير  حالةال تسليم ولي أمر -4



 
 

28 
 

 اإلجراءات اإلدارية األخرى المطلوبة في المدرسة االعتياديةالستكمال ولي األمر  توجيه -5

 .الستكمال اجراءات قبول الحالة

ر من قبل الكاد ا بهاخالل الشهر األول من التحاقهالتي ُدمجت فيها مدرسة الفي حالة المتابعة  -6

 .إرادة ة في جمعيةالفني المعني بالحال

 

 ةثامنالالماد  

    جمعية قراد  الشؤون الةنيةقدار  

، التربية الخاصة رئيس قسم، الفنيالمستشار / مديرال :منفي جمعية إرادة ة الفنية داراإل تتكون     

س رئةي، الحركيقسم العالج الطبيعي و ئيسر ،رئيس قسم التأهيل النفسي ،المبكرالتدخل  رئيس قسم

 وواجبةةات ، وفيمةةا يلةةي تفصةةيل  لمهةةامرئةةيس قسةةم التأهيةةل المهنةةي، ذيةةة والتمةةريضالتغم النطةةق وقسةة

 .أعضاء هذه اإلدارة

 .المستشار الةن / المدير: أولً 

تتوفر فيه  في جمعية إرادة، التأهيلبرامج برامج التربية الخاصة وكافة هو المشرف العام على      

عن الجمعية  عامر وهو المسؤول أمام مدي ،في التربية الخاصة متخصص  ، داريةالفنية واإلالكفاءة 

 .ا في جميع مراكز الجمعيةبجميع جوانبه ملية التربوية والتعليميةالنهوض بمستوى الع

 :المستشار الةن / المدير  واجباتو مها 

 . األقسامتقييمات فريق العمل للحاالت الملتحقة في  علىالمشاركة اإلشراف وو متابعةال .2

بناء الخطط العالجية التي تعد من قبل فريق العمل الفني  علىاإلشراف و المشاركة و متابعةال .1

 . األقسامفي 

لتي تعقد لتطوير الكادر الفني أو تدريب الدورات التأهيلية ا على المشاركةواإلشراف و متابعةال .3

 .األسر
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 . األقسامتنفيذ البرامج التأهيلية للحاالت الملتحقة في  علىالمشاركة اإلشراف وو متابعةال .4

 .باألقسامتقييم األداء الوظيفي للكوادر الفنية العاملة  علىاإلشراف و متابعةال .5

 . األقسامللحاالت في الخارجية األنشطة الداخلية و علىاإلشراف و متابعةال .6

والتعريف بخدمات المشاركة في اإلصدارات والنشرات التثقيفية ومتابعتها المتابعة واإلشراف و .7

 .في الجمعية عالمالعالقات العامة واإلإدارة بالتنسيق مع  اوخارجيً ا المركز داخليً 

ال النمائي للحاالت في المج ةاألولي التقييماتاإلشراف والمشاركة في إجراء و متابعةال .8

 .ية للحاالت المقيمة بطريقة علميةوصياغة التقارير التطور ،والتربوي

 . النفسي ة/لسلوك التي تبنى من قبل األخصائيبرامج تعديل افي اإلشراف والمشاركة ومتابعة ال .9

في مؤسسات رياض م جمعية إرادة  حاالتاإلشراف والمشاركة في برامج دمج ومتابعة ال .21

 .األطفال

 .المشاركة في اجتماعات فريق العملاإلشراف و و عةمتابال .22

وتقديم  الحاالت،الدورية مع أهالي  االجتماعاتعقد المشاركة في المتابعة واإلشراف و .21

والعمل على  ،وتدريبهم بشكل مستمر ،وعمل برامج التوعية الالزمة لهم ،رشاديةالمعلومات اإل

 .تنسيق مع الخدمة االجتماعيةتسهيل لقاءات أولياء األمور مع بعضهم البعض بال

بالتعاون مع  للمراكز العمل الفصلية والسنوية طخطالمشاركة في وضع المتابعة واإلشراف و .23

 .كزاجميع األقسام والوحدات التأهيلية في المر

من خالل تقديم الخدمات  ،المشاركة في توعية المجتمع المحليو المتابعة واإلشراف .01

وتمثيل  ،محاضرات والندوات المحلية المتعلقة بالتربية الخاصةوالمشاركة في ال ،االستشارية

 .في المحافل المحلية والعربية ذات العالقة والصلة جمعيةال

 :المستشار الةن /  مدير ة لالع لات الوظيةية والتنظيمي

 . داريةاإل في جميع ما يتعلق بالشؤون الفنية العاممع المدير المباشرة  العالقة  .2

 . اإلدارية نجميع ما يتعلق بالشؤوفي  للمراكز اإلداريين مدراءالالمباشرة مع  غير العالقة .1

 .جميع رؤساء األقسام في المراكزمع  المباشرة العالقة .3

 .العالقة مع األسر ضمن فعالية اإلرشاد والتأهيل األسري .4
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 يما  هواجباتو  همهامرئيس لس  التدخل المبكر، حيث تتمثل / الخاصة رئيس لس  التربية : ثانيًا

 :ي  

 . العمل للحاالت الملتحقة في القسم المشاركة في تقييمات فريقاإلشراف و -2

 .مل الفني في القسمن قبل فريق العالمشاركة في بناء الخطط العالجية التي تعد ماإلشراف و -1

المشاركة في الدورات التأهيلية التي تعقد لتطوير الكادر الفني أو تدريب األسر في اإلشراف و  -3

 .مجال اختصاصه

 . للحاالت الملتحقة في القسم المشاركة في تنفيذ البرامج التأهيليةاإلشراف و -4

املة بالقسم والتي تحت عتقييم األداء الوظيفي للكوادر الفنية ال المشاركة فيواإلشراف  -5

 .مسؤوليته

حاالت إلشراف على توزيع الوا ،الخارجية للحاالت في القسماألنشطة الداخلية واإلشراف على  -6

 .اواحتياجاته احسب قدراته

 .اد وتأهيل األسر في مجال اختصاصهاإلشراف على النشرات التثقيفية المتعلقة بإرش -7

من  امستفيدً لي للحاالت في المجال النمائي والتربوي اإلشراف والمشاركة في إجراء التقييم األو -8

ية للحاالت المقيمة وصياغة التقارير التطور ،النفسي ة/نتائج التقييم التشخيصي لألخصائي

 .علمية بطريقةٍ 

 . النفسي ة/ي تبنى من قبل األخصائيبرامج تعديل السلوك التفي اإلشراف والمشاركة  -9

في مؤسسات رياض جمعية إرادة  نم حاالتبرامج دمج المتابعة واإلشراف والمشاركة في  -21

 .األطفال

 .لتطوير مستوى األداء لديهم فريق العملالدورية لجتماعات الالمشاركة في ااإلشراف و -22

 . والتأكد من استكمال ملفاتهمالمحددة لهم، مج افي البر حاالتالالمشاركة في لجنة قبول  -21

 .المحددة لهاامج البرفي  اوتوزيعه الحاالت،المشاركة في تصنيف  -23

 . الصباحي الطابورفي  الحاالتاإلشراف على انتظام  -24

الخاصة بحاالت جداول الو  ،الجلسات الفرديةالحاالت في برامج جداول في إعداد  المساهمة -25

 . حسب تخصصه الفصول والمواد كاًل  ن فيمعلمياألخصائيين والوتوزيع  ،ةالدراسي الفصول
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 إلى أقصى درجةٍ  اواالرتقاء بمستوياتهالمحددة لها، مج افي البر تحاالالمتابعة عملية تقويم   -26

 . ممكنة

في حال  - ، والبصريةنات السمعية، والمعيالتعويضية لألجهزة حاالتلا استخدامن مدى التأكد م -27

 .وجودها

 . ، واإلشراف على توزيعهاكل عام دراسيقبل بداية  التعليمية واألدوات الوسائلتوفر التأكد من  -28

 . من تعليمات دارة الشؤون الفنيةإ منو العامة اإلدارةتنفيذ كل ما يرد من و ابعةمت -29

 .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  -11

 :رئيس لس  التدخل المبكر/ لرئيس لس  التربية الخاصة  الع لات الوظيةية والتنظيمية

 . ةفي جميع ما يتعلق بالشؤون الفني المستشار الفني/  مع المدير العالقة المباشرة -2

 . جميع ما يتعلق بالشؤون اإلداريةفي ة المركز /مدير/ المدير اإلداريمع  العالقة المباشرة -1

ة التأهيلية ومتابعتها باجتماعات الخط المتعلق)من األخصائيين  لق العمالعالقة مع فري -3

 .(التنفيذية

 . العالقة مع األسر ضمن فعاليات إرشاد وتأهيل األسر -4

 :ثل مهامه وواجباته  يما ي  ، حيث تتمرئيس لس  الع   اللبيع  والحرك : ثالثًا

 لحركيالعضلي و اللحاالت في المجال  ةاألولي اتاإلشراف والمشاركة في إجراء التقييم -1

ية للحاالت النفسي وصياغة التقارير التطور ة/ا من نتائج التقييم التشخيصي لألخصائيمستفيدً 

 .المقيمة بطريقة علمية

 .في القسم عملالي تعد من قبل فريق المشاركة في بناء الخطط العالجية التاإلشراف و -2

 .القسمئيين في المشاركة في تقييمات فريق العمل والتي تنفذ من قبل األخصااإلشراف و -3

أو تدريب األسر في مجال  المشاركة في الدورات التأهيلية التي تعقد لتطوير الكادر الفني -4

 . اختصاصه

المشاركة في التقييمات النهائية للحاالت الملتحقة من قبل االخصائيين في مجال شراف واإل -5

 .  اختصاصه
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عاملة بالقسم والتي تحت نية التقييم األداء الوظيفي للكوادر الف في و المشاركة اإلشراف -6

 .مسؤوليته

 . والتأكد من استكمال ملفاتهم القسمفي  حاالتالمشاركة في لجنة قبول ال -7

  .البرامج المحددة لهافي  اوتوزيعه حاالت،تصنيف الالمشاركة في  -8

حسب الخارجية المشاركين في األنشطة الداخلية والقسم في  حاالتالالمشاركة في توزيع  -9

 .ااحتياجاتهو اقدراته

في  األخصائيينوتوزيع  ،الجلسات الفرديةالخاصة بحاالت برامج جداول الالمساهمة في إعداد  -11

 . حسب تخصصه كاًل قسمه 

 . إلى أقصى درجة ممكنة اواالرتقاء بمستوياته ،القسمفي  حاالتمتابعة عملية تقويم ال -11

في حال  -، والبصريةالسمعية التعويضية، والمعينات لألجهزة حاالتاستخدام المن مدى  التأكد -12

 .وجودها

 .، واإلشراف على توزيعهايدراسعام القبل بداية ال الوسائل التعليميةو دواتاأل توفرالتأكد من  -13

 .المشاركة في تنفيذ البرامج التأهيلية للحاالت الملتحقة في القسم االشراف و -14

 .مستوى األداء لديهم لتطوير  فريق العملالدورية لجتماعات اال االشراف والمشاركة في -15

 . في مجال اختصاصه ةالملتحق حاالتسر الأوالمشاركة في تدريب االشراف  -16

 النشرات التثقيفية المتعلقة بإرشاد وتأهيل األسر في مجال إعداد شراف و المشاركة فياال -17

 .تخصصه

 . دارة الشؤون الفنية من تعليماتإ منمتابعة و تنفيذ كل ما يرد من اإلدارة العامة و -18

 .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  -19

 :ئيس لس  الع   اللبيع  و الحرك لر يةالع لات الوظيةية والتنظيم

 . ي جميع ما يتعلق بالشؤون الفنيةالمستشار الفني ف/ العالقة المباشرة مع المدير -2

 . جميع ما يتعلق بالشؤون اإلداريةة المركز في /مدير/ المدير اإلداري المباشرة مع العالقة  -1

ة التأهيلية ومتابعتها الخط باجتماعاتالمتعلق )العالقة مع فريق العمل من األخصائيين  -3

 .(التنفيذية
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 :ه  يما ي  اجباتوو همهام، حيث تتمثل رئيس لس  النلق والتغذية والتمريف: رابعًا

ا من نتائج التقييم مستفيدً  القسمللحاالت في  ةاألولي اتشراف والمشاركة في إجراء التقييماإل -2

 .علمية ية للحاالت المقيمة بطريقةٍ وصياغة التقارير التطور ،النفسي ة/التشخيصي لألخصائي

المشاركة في بناء الخطط العالجية التي تعد من قبل فريق عمل األخصائيين في شراف واإل -1

 .القسم

 .قسمفي ال صائيينالمشاركة في تقييمات فريق العمل والتي تنفذ من قبل األخاإلشراف و -3

المشاركة في الدورات التأهيلية التي تعقد لتطوير الكادر الفني أو تدريب األسر في مجال  -4

 . اختصاصه 

االشراف و المشاركة في التقييمات النهائية للحاالت الملتحقة من قبل االخصائيين في مجال  -5

 .  اختصاصه

تقييم األداء الوظيفي للكوادر الفنية العاملة بالقسم والتي تحت  في و المشاركة اإلشراف -6

 .مسؤوليته 

 . ل ملفاتهم والتأكد من استكما القسمفي  حاالتالمشاركة في لجنة قبول ال -7

  .المحددة لها امجفي البر اوتوزيعه حاالتتصنيف الالمشاركة في  -8

ا قدراتهحسب الخارجية المشاركين في األنشطة الداخلية والقسم توزيع حاالت المشاركة في  -9

 .اواحتياجاته

 .الفردية الخاصة بحاالت برامججداول الالمساهمة في إعداد  -21

إلى أقصى درجة  اواالرتقاء بمستوياته المحددة لها،امج رفي الب حاالتمتابعة عملية تقويم ال -22

 . ممكنة

ية، في حال ، والبصرالتعويضية، والمعينات السمعية لألجهزةحاالت استخدام الالتأكد من مدى  -21

 .ودهاوج

 .، واإلشراف على توزيعهايدراسعام القبل بداية ال الوسائل التعليميةالمواد و توفرالتأكد من  -23

 .شاركة في تنفيذ البرامج التأهيلية للحاالت الملتحقة في القسم الماالشراف و -24

 .لتطوير مستوى األداء لديهمل فريق العمالدورية لجتماعات الالمشاركة في  ااالشراف و -25
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في مجال  ةالملتحق حاالتال سرأتدريب إعداد النشرات التثقيفية، وفي والمشاركة في االشراف  -26

 .اختصاصه

 . دارة الشؤون الفنية من تعليماتإيرد من اإلدارة العامة و متابعة و تنفيذ كل ما  -27

 .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  -28

 :التمريف والتغذية  وس لس  النلق لرئي الع لات الوظيةية والتنظيمية

 . ي جميع ما يتعلق بالشؤون الفنيةالمستشار الفني ف/ لعالقة المباشرة مع المديرا -2

 . جميع ما يتعلق بالشؤون اإلداريةة المركز في /مدير/ داري العالقة المباشرة مع المدير اإل -1

ة التأهيلية ومتابعتها باجتماعات الخط المتعلق)من األخصائيين العالقة مع فريق العمل  -3

 .(التنفيذية

 . العالقة مع األسر ضمن فعاليات إرشاد وتأهيل األسر -4

 :ه  يما ي  اجباتوه ومهام لرئيس لس  التأهيل النةس ، حيث تتمث : خامًسا

عملية القياس والتشخيص النفسي للحاالت الجديدة باستخدام إجراء المشاركة في اإلشراف و .2

 والتقييم القياس ة ومقاييس السلوك التكيفي وأدواتاختبارات الذكاء الرسمية وغير الرسمي

 .األخرى

باستخدام بالجمعية الدوري للحاالت الملتحقة  التقييم التشخيصيإجراء المشاركة في االشراف و .1

ورفع التوصيات  ،وكتابة تقاريرها الشمولية ،االختبارات التشخيصية الرسمية وغير الرسمية

 . الالزمة

إعداد التقارير النفسية للحاالت المقيمة متضمنة أدوات القياس المستخدمة المشاركة في االشراف و .3

 . ونواتج عملية القياس والتوصيات الخاصة بكل حالة

 .والتأكد من استكمال ملفاتهم المحددة لها، امجفي البر حاالتالمشاركة في لجنة قبول الاإلشراف و .4

  .المحددة لها امجي البرف اوتوزيعه حاالت،تصنيف الالمشاركة في اإلشراف و .5

 .لجلسات الفرديةلحاالت في برامج ااالخاصة بجداول الفي إعداد  المساهمة .6

 .في القسم للحاالت الفردية العالجيةو التربوية طالمشاركة في بناء الخطاإلشراف و .7
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من مشكالت تي تعاني ال حاالتالمشاركة في بناء وتخطيط برامج تعديل السلوك للاالشراف و .8

المعلمين األخصائيين وومتابعة تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع ا، منه ةالمستجد وخاصةً  ،سلوكية

 .حاالتوأسر ال

أو  األخصائيينإليه من قبل  ةالمحالحاالت المشاركة في دراسة المشكالت السلوكية للاالشراف و .9

 . األسر أو إدارة المركز

لتأكد من محتوياتها اة بالقسم وملتحق الةلكل ح المشاركة في إعداد الملفات النفسيةاإلشراف و .21

، استمارة رصد المعززات، والتقارير الطبية، واستمارة البحث النفسياألوراق الرسمية، وك)

، وغيرها استمارة التتبع النفسيللحالة، و البرنامج العالجي، والتقارير النفسيةالمقاييس النفسية، وو

 .(من المحتويات

في  وغيرهم ،موراألوأولياء  حاالت،التوعية الخاصة بالاد برامج المشاركة في إعدشراف واإل .22

 . مجال اختصاصه

ورفع التقارير الدورية عن الحاالت  ،المشاركة في لجنة متابعة وتنفيذ برامج الدمجاالشراف و .21

 . وية العاديةالمدمجة في المؤسسات الترب

الكادر الفني أو تدريب األسر في المشاركة في الدورات التأهيلية التي تعقد لتطوير اإلشراف و .23

 .مجال اختصاصه

عاملة بالقسم والتي تحت تقييم األداء الوظيفي للكوادر الفنية ال في المشاركةو اإلشراف .24

 .مسؤوليته

حسب  القسم المشاركين في األنشطة الداخلية و الخارجية توزيع الحاالت فيالمشاركة في  .25

 .اواحتياجاته اقدراته

 .اد وتأهيل األسر في مجال اختصاصهالنشرات التثقيفية المتعلقة بإرش في المشاركةو اإلشراف .26

 .لتطوير مستوى األداء لديهم فريق العملالدورية لجتماعات االالمشاركة في اإلشراف و .27

 . إلى أقصى درجة ممكنة اواالرتقاء بمستوياته القسمفي  حاالتمتابعة عملية تقويم ال .28

في حال  -، والبصريةالتعويضية، والمعينات السمعية ألجهزةل حاالتاستخدام الالتأكد من مدى  .29

 .وجودها

 . واإلشراف على توزيعها ،يدراسعام القبل بداية ال الوسائل التعليميةو دواتتوفر األالتأكد من  .11
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 . دارة الشؤون الفنية من تعليمات، ومن إيرد من اإلدارة العامةتنفيذ كل ما متابعة و .12

 .ند إليه في مجال عملهأخرى تس القيام بأي مهامٍ  .11

 :س لرئيس لس  التأهيل النة الع لات الوظيةية والتنظيمية

 . شؤون الفنيةالمستشار الفني في جميع ما يتعلق بال/ لعالقة المباشرة مع المديرا -2

 . جميع ما يتعلق بالشؤون اإلداريةة المركز في /مدير/ داري العالقة المباشرة مع المدير اإل -1

ة التأهيلية ومتابعتها باجتماعات الخط المتعلق)ق العمل من األخصائيين العالقة مع فري -3

 .(يةالتنفيذ

 . العالقة مع األسر ضمن فعاليات إرشاد وتأهيل األسر -4

 :ه  يما ي  واجباته ومهام لحيث تتمث  ،أهيل المهن رئيس لس  الت: سادًسا

 .المشاركة في تقييمات فريق العمل للحاالت الملتحقة في القسماإلشراف و -2

 .المشاركة في بناء الخطط العالجية التي تعد من قبل فريق العمل الفني في القسماإلشراف و -1

الكادر الفني أو تدريب األسر  المشاركة في الدورات التأهيلية التي تعقد لتطويراإلشراف و  -3

 .في مجال اختصاصه

 . للحاالت الملتحقة في القسم المشاركة في تنفيذ البرامج التأهيليةاإلشراف و -4

عاملة بالقسم والتي تحت تقييم األداء الوظيفي للكوادر الفنية ال في المشاركةو اإلشراف -5

 .مسؤوليته

حسب الخارجية في األنشطة الداخلية والمشاركين القسم  توزيع الحاالت فيالمشاركة في  -6

 .اواحتياجاته اقدراته

 .اد وتأهيل األسر في مجال اختصاصهاإلشراف على النشرات التثقيفية المتعلقة بإرش -7

 .في مجال تخصصه ةاألولي اتاإلشراف والمشاركة في إجراء التقييم -8

 . ة النفس/ي تبنى من قبل األخصائيبرامج تعديل السلوك التفي اإلشراف والمشاركة  -9

 .لتطوير مستوى األداء لديهمل فريق العمالدورية لجتماعات االاإلشراف و المشاركة في  -21

 . والتأكد من استكمال ملفاتهم القسمفي  حاالتالمشاركة في لجنة قبول ال -22

 .ا حسب البرامج المحددة لهاوتوزيعه حاالت،تصنيف الالمشاركة في  -21
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 .الجلسات الفرديةالت برامج الخاصة بحاجداول الالمساهمة في إعداد  -23

 . ممكنة إلى أقصى درجةٍ  اواالرتقاء بمستوياته ،القسمفي  حاالتمتابعة عملية تقويم ال  -24

في  - ، والبصريةالتعويضية، والمعينات السمعية لألجهزة حاالتالاستخدام التأكد من مدى  -25

 .حال وجودها

، واإلشراف على يدراسعام الال قبل بداية المواد و الوسائل التعليميةتوفر التأكد من  -26

 . توزيعها

 . ادارة الشؤون الفنية من تعليماتمن يرد من اإلدارة العامة ومتابعة و تنفيذ كل ما  -27

 .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  -28

 :لرئيس لس  التأهيل المهن  الع لات الوظيةية والتنظيمية

 . ي جميع ما يتعلق بالشؤون الفنيةالمستشار الفني ف/ لعالقة المباشرة مع المديرا -0

 .جميع ما يتعلق بالشؤون اإلداريةة المركز في /مدير/  العالقة المباشرة مع المدير االداري -1

ة التأهيلية ومتابعتها باجتماعات الخطالمتعلق )يق العمل من األخصائيين العالقة مع فر  -1

 .(التنفيذية

 . ضمن فعاليات إرشاد وتأهيل األسرر العالقة مع األس -1

 :التاسعةالماد  

 (.المها  و الواجبات، والع لة الوظيةية والتنظيمية:)   جمعية قراد  الكوادر الةنية

      

 ،مجموعة من المتخصصين في مجاالت التربية الخاصة: "يًاحيث يقصد بهذه الكوادر إجرائ     

ومعارفهم،  ،يوظفون معلوماتهم -المبينة مسبقًا- ، وفي مجاالت الخدمات المساندةأوما يتعلق بها

الجمعية داخل  حاالتطوير قدرات التلصقل و ؛لى مصادر الثقافة والتعلمإ ضافةً إ ،وخبراتهم العلمية

النهوض بالعملية صائص هامة ال بد من توافرها؛ لكي يتم ميزات وخ هاوهذه الكوادر ل ."وخارجها

 :، ومن هذه الخصائصالفنية داخل الجمعية

 .من خالل هذه المهنة مقدمةال يمان التام بالرسالةاإل -2
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 .المحددة من قبل إدارة الجمعيةااللتزام بالمهام المطلوبة  -1

 (.لمسرعة التع)لومات بشكل سريع القدرة على اكتساب المع -3

 . تفعيل المعرفة في الميدان العلمي بطريقة مناسبة -4

 .حالةف الخبرات بما يتناسب مع كل توظي -5

 .االلتزام بالعملوجود الدافعية و -6

 .متابعة كل ما يستجد في الميدانوالمؤتمرات حضور الدورات و -7

 .حاالتة والهدوء في التعامل مع الالبشاش -8

 .االبتكاربداع والقدرة على اإل -9

 .العمل على تصحيح األخطاءنقد والتقبل  -21

 .تقبل التغييرالمرونة و -22

من خ ل الكوادر الةنية    جمع  قراد   التأهي ية تع يمية و الع جيةو يت  تقدي  الخدمات ال

 :التالية

 

 :ة أو التدخل المبكر، حيث تتمثل مهامه   التربية الخاص مع  / أخصائ : أولً 

المشاركة الفاعلة في عمليات التقويم والتشخيص بقصد تحديد االحتياجات األساسية لكل   -2

 . حالة

 .ة الفردية والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع أعضاء فريق الخطةإعداد الخطط التربوي  -1

 . التربوية الفردية طالمهارات المنصوص عليها في الخطالحاالت على  يبتدر -3

 . عاقةعلى التغلب على المشكالت الناجمة عن اإلحاالت مساعدة ال  -4

على االستفادة  ومساعدتهم ،الخاصة بالمعينات البصرية والسمعية والتقنيةالحاالت  تعريف -5

 .منها

 .والمهارات االجتماعية ،على اكتساب المهارات التواصليةحاالت مساعدة ال -6

 . في األنشطة الصفية والالصفيةالحاالت تفعيل عملية مشاركة   -7

حاالت برنامج وجداول  ،الجلسات الفرديةحاالت برامج المساهمة في إعداد جداول  -8

 . الفصول الدراسية
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الجتماعات، والتأكيد على احتياجاتهم األساسية، والدفاع عن حقوقهم في ا لحاالتتمثيل ا -9

 . الضرورية

عاقة النفسية واالجتماعية على سلوك اإل على معرفة آثارحاالت مساعدة أولياء أمورال -21

 . ، وتعريفهم بالخدمات المتوفرة بالمجتمعئل التعليميةم، وتزويدهم بالمواد التربوية، والوساأبنائه

 . جمعيةوالمسؤولين في الر الحاالت وتقوية قنوات االتصال بين أس ،ر التعاونتوطيد أواص -22

المشاركة في الدراسات واألبحاث، والدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال   -21

 .اختصاصه

 .القيام بأي أعمال أخرى تسند إليه في مجال عمله -23

 :لتخل المبكرا/  الع لات الوظيةية والتنظيمية ألخصائي  التربية الخاصة

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم -1

 (.المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)العالقة مع فريق العمل  -2

سري وتأهيل األسر والتواصل من خالل سجالت األ رشادالعالقة باألسر ضمن فعاليات اإل -3

 .المتابعة اليومية

 :، مع   التربية الخاصةالتخل المبكر/  ألخصائي  التربية الخاصة والتدريب  النصاب التدريس 

، وبحكم وجود التباين من جهد وتحمل وصبر ومثابرة الحاالتبيعة العمل مع لما تتطلبه ط ًرانظ     

نماط تقديم خدمات ، ونتيجة لتعدد أالخاصةالتربية في كل فئة من فئات  حاالتالالكبير في احتياجات 

على تعدد المهام المنوطة  ، عالوةً استخدام أساليب تربوية متعددةالتي تتطلب  التربية الخاصة

على التربية الخاصة  ألخصائيفإنه يتم احتساب النصاب التدريسي ، لخاصةلتربية اا بأخصائي

 : النحو التالي

 .نظا  الج سات الةردية

 .في اليوم الواحد كحد أقصىللحاالت جلسات تدريبية ( 9) عدد تغطية -2

 في البرنامج الواحد الخدمات بنظام الجلسات الفردية ىتلقت تيال حاالتعدد ال يزيدأن ال  -1

 .حالة( 21) عنلدى األخصائي الواحد 
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 .دقيقة( 31) لجلسة التدريبية الواحدةالزمنية لمدة الأن ال تتجاوز  -3

ال تتجاوز مدة  ، بحيث(كحٍد أقصى) أن يتخلل الجلسات التدريبية استراحتين للموظف -4

  .دقيقة( 31) االستراحة الواحدة

الستقبال  ؛وتجهيز الفصول والغرف العالجية ،للتحضير الساعة األولى من الدوام رستكأن  -5

 .لتلقي الخدمات حاالتوتهيئة ال ،طابور الصباحيولل حاالت،ال

المرتبطة بالعمل الفني المطلوبة المكتبية عمال األ إلنجازيعطى الموظف ساعات مكتبية أن  -6

 .ابمدة ال تقل عن ساعة واحدة يوميً 

 . نظا  الةصول الدراسية

 ىتلقت تيال حاالتفي اليوم الواحد لل كحٍد أقصى ساعات تدريبية( 5) عن يزيدما ال طية تغ -2

 (.فصول)بنظام التأهيل الشامل  الخدمات

الخدمات بنظام الفصول الدراسية في الفصل الواحد عن  ىتلقت تيال حاالتأن ال يقل عدد ال -1

 . وذلك حسب المعايير الفنية ،أقصى كحدٍ حاالت ( 6) و ال يزيد عن حاالت،( 4)

مدة ال تتجاوز  ، بحيث(كحٍد أقصى) أن يتخلل الجلسات التدريبية استراحتين للموظف -3

  .دقيقة( 31) االستراحة الواحدة

الستقبال  ؛العالجية رفوتجهيز الفصول والغ ،للتحضير الساعة األولى من الدوام رستكأن  -4

 .لتلقي الخدمات حاالتوتهيئة ال ،طابور الصباحيولل ،حاالتال

المرتبطة بالعمل الفني المطلوبة المكتبية عمال األ إلنجازيعطى الموظف ساعات مكتبية أن  -5

 .ابمدة ال تقل عن ساعة واحدة يوميً 

 :، حيث تتمثل مهامه   أخصائ  اضلرابات التواصل / أخصائ  النلق والتخالب: انيً ثا

ت التي بغرض تحديد طبيعة الخدما حاالتاضطرابات التواصل لدى ال و تقييم تشخيص -2

 .حتاجهات

 .اوالعمل على تنفيذه ،(وقصيرة المدى،  طويلة المدى)للحاالت  إعداد الخطط التأهيلية -1

 .(، فصلي، سنويشهري، أسبوعي)دوريٍ  بشكلٍ  ةٍ على حد حالةمتابعة تقويم كل  -3
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في مراحل إعداد  األسرة ، وإشراكحالةالخطة الفردية العالجية التدريبية للب األسرة تعريف -4

 .طة، وتنفيذها، وتقويمهاتلك الخ

حاالت برنامج وجداول  ،الجلسات الفرديةحاالت برامج المساهمة في إعداد جداول  -5

 . الفصول الدراسية

ذوي اضطرابات التواصل، وزيادة كفاءة التدريب  الحاالت التعاون مع فريق العمل لمتابعة -6

 .اوالعمل على رفع مستوى أدائه الحاالت،الخاص ب

 .وفرق العمل التربوية والطبية ،جانالمشاركة في الل -7

من المعينات السمعية الفردية والجماعية حاالت العمل على تحقيق االستفادة القصوى لل -8

 .وبرامج التدريب السمعي وغيرها

العمل على نشر الوعي اإلرشادي العالجي بشأن اضطرابات التواصل وأسبابها، وأساليب  -9

 . هاالتخفيف من آثارها، وطرق التعامل مع

في حال طلب منه  المشاركة في الدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال اختصاصه -21

 .ذلك

   .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي أعمالٍ  -22

 :أخصائ  اضلرابات التواصل/الع لات الوظيةية والتنظيمية ألخصائ  النلق و التخالب

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم  -1

 (.المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)العالقة مع فريق العمل  -2

باألسر ضمن فعاليات اإلرشاد األسري وتأهيل األسر والتواصل من خالل سجالت العالقة  -3

 .المتابعة اليومية

 :أخصائ  اضلرابات التواصل/ألخصائ  النلق و التخالب الج سات التأهي يةنصاب 

من جهد وتحمل وصبر ومثابرة، وبحكم وجود التباين  الحاالتلما تتطلبه طبيعة العمل مع  ًرانظ     

تقديم خدمات  لتعدد أنماط الخاصة، ونتيجةً التربية كل فئة من فئات في  حاالتالكبير في احتياجات ال

على تعدد المهام المنوطة  استخدام أساليب تربوية متعددة، عالوةً التي تتطلب  التربية الخاصة
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 بيفإنه يتم احتساب النصاب التدري، أخصائي اضطرابات التواصل/خصائي النطق و التخاطببأ

  :على النحو التالي أخصائي اضطرابات التواصل/ألخصائي النطق و التخاطب

 .في اليوم الواحد كحد أقصىللحاالت جلسات تدريبية ( 9) دعد تغطية -2

لدى  في البرنامج الواحد الخدمات بنظام الجلسات الفردية تتلقى تيال حاالتعدد ال يزيدأن ال  -1

 .حالة( 11)عن األخصائي الواحد 

 .دقيقة( 31)لجلسة التدريبية الواحدةالزمنية لمدة الأن ال تتجاوز  -3

ال تتجاوز مدة االستراحة  ، بحيث(كحٍد أقصى) يبية استراحتين للموظفأن يتخلل الجلسات التدر -4

  .دقيقة( 31) الواحدة

 ،حاالتتقبال الالس ؛الغرف العالجيةوتجهيز  ،للتحضير الساعة األولى من الدوام رستكأن  -5

 .لتلقي الخدمات حاالتوتهيئة ال ،طابور الصباحيولل

بمدة المرتبطة بالعمل الفني المطلوبة المكتبية مال عاأل إلنجازيعطى الموظف ساعات مكتبية أن  -6

  .اال تقل عن ساعة واحدة يوميً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :ه  يما ي  مهام، حيث تتمثل األخصائ  النةس : ثالثًا

يص النفسي للحاالت الجديدة باستخدام اختبارات الذكاء الرسمية عملية القياس والتشخإجراء  -2

 .األخرى والتقييم وغير الرسمية ومقاييس السلوك التكيفي وأدوات القياس

باستخدام االختبارات بالجمعية الدوري للحاالت الملتحقة  التقييم التشخيصيإجراء  -1

 . ورفع التوصيات الالزمة ،يةوكتابة تقاريرها الشمول ،الرسميةالتشخيصية الرسمية وغير 

ا من نتائج التقييم للحاالت في المجال النمائي والتربوي مستفيدً  ةاألولي اتإجراء التقييم -3

 .وصياغة التقارير التطورية للحاالت المقيمة بطريقة علمية 

إعداد التقارير النفسية للحاالت المقيمة متضمنة أدوات القياس المستخدمة ونواتج عملية  -4

 . س والتوصيات الخاصة بكل حالةالقيا

 .والتأكد من استكمال ملفاتهم المحددة لها، في البرامج حاالتالمشاركة في لجنة قبول ال -5
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  .المحددة لها في البرامج اوتوزيعه حاالت،المشاركة في تصنيف ال -6

 .لجلسات الفرديةلحاالت في برامج ااالخاصة بجداول الفي إعداد  المساهمة -7

 .تقييمها للحاالت التي تم الفردية العالجيةو بويةالتر طبناء الخط -8

 وخاصةً  ،من مشكالت سلوكيةتي تعاني ال حاالتبناء وتخطيط برامج تعديل السلوك لل -9

 .حاالتالمعلمين وأسر الاألخصائيين وومتابعة تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع ا، منه ةالمستجد

أو األسر أو إدارة  األخصائيينمن قبل إليه  ةالمحالحاالت دراسة المشكالت السلوكية لل -21

 . المركز

كاألوراق الرسمية، )الملفات النفسية لكل حالة ملتحقة بالقسم والتأكد من محتوياتها  -22

واستمارة البحث النفسي، والتقارير الطبية، واستمارة رصد المعززات، والمقاييس النفسية، 

 (.حالة، واستمارة التتبع النفسي، وغيرها من المحتوياتوالتقارير النفسية، والبرنامج العالجي لل

 . في مجال اختصاصه وغيرهم ،موراألوأولياء  حاالت،إعداد برامج التوعية الخاصة بال -21

التي تم  ورفع التقارير الدورية عن الحاالت ،المشاركة في لجنة متابعة وتنفيذ برامج الدمج -23

 .دمجها

تعقد لتطوير الكادر الفني أو تدريب األسر في مجال  المشاركة في الدورات التأهيلية التي -24

 .اختصاصه

حسب القسم المشاركين في األنشطة الداخلية و الخارجية المشاركة في توزيع حاالت  -25

 .قدراتهم واحتياجاتهم

 .النشرات التثقيفية المتعلقة بإرشاد وتأهيل األسر في مجال اختصاصهالمشاركة في  -26

 .فريق العمل لتطوير مستوى األداء لديهمورية لالدجتماعات االالمشاركة في  -27

واألبحاث، والدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال  ،المشاركة في الدراسات -28

 .اختصاصه

 . إلى أقصى درجة ممكنة اواالرتقاء بمستوياته القسمفي  حاالتمتابعة عملية تقويم ال -29

في  -عينات السمعية، والبصريةلألجهزة التعويضية، والم حاالتالتأكد من مدى استخدام ال -11

 .حال وجودها

 .يدراسعام الوالوسائل التعليمية قبل بداية ال دواتالتأكد من توفر األ -12
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 . دارة الشؤون الفنية من تعليمات، ومن إمتابعة وتنفيذ كل ما يرد من اإلدارة العامة -11

  .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  -13

 :لألخصائ  النةس  الع لات الوظيةية والتنظيمية

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم -1

 (.المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)ل العالقة مع فريق العم -2

العالقة باألسر ضمن فعاليات اإلرشاد األسري وتأهيل األسر والتواصل من خالل سجالت  -3

 .المتابعة اليومية

 :، حيث تتمثل مهامه  يما ي  الع   اللبيع  أخصائ : رابعًا

ا من نتائج التقييم مستفيدً  العضلي و الحركيللحاالت في المجال  ةاألولي اتإجراء التقييم .2

 .اغة التقارير التطورية للحاالت المقيمة بطريقة علميةالنفسي وصي ة/التشخيصي لألخصائي

 .في مجال اختصاصه في القسمللحاالت الملتحقة بناء الخطط العالجية  .1

في النماذج المعدة  الحالة، وذلكوما يطرأ على  ،ونتائج االختبارات ،تسجيل جميع البيانات .3

 .الحالة لذلك ووضعها في ملف

التي تعقد لتطوير الكادر الفني أو تدريب األسر في مجال المشاركة في الدورات التأهيلية  .4

 . اختصاصه

 .عند الحاجة وخارجها المؤسسةالمشاركة في النشاطات التعليمية والتربوية المختلفة داخل  .5

  .للعملللوائح والتعليمات المنظمة االلتزام بالقوانين وا .6

ؤتمرات في مجال واألبحاث، والدورات، والندوات، والم المشاركة في الدراسات .7

 .اختصاصه

 .  مجال اختصاصهالقسم في المشاركة في التقييمات النهائية للحاالت الملتحقة في  .8

 . والتأكد من استكمال ملفاتهم القسمفي  حاالتالمشاركة في لجنة قبول ال .9

  .البرامج المحددة لهافي  اوتوزيعه حاالت،المشاركة في تصنيف ال .21

 حسبالقسم المشاركين في األنشطة الداخلية والخارجية حاالت في المشاركة في توزيع  .22

 .اواحتياجاته اقدراته
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 .، وتوزيعها في القسمالجلسات الفرديةالخاصة بحاالت برامج جداول الالمساهمة في إعداد  .21

 . إلى أقصى درجة ممكنة اواالرتقاء بمستوياته القسم،في  حاالتمتابعة عملية تقويم ال .23

في  -لألجهزة التعويضية، والمعينات السمعية، والبصرية حاالتلمن مدى استخدام ا التأكد .24

 .حال وجودها

 .يدراسعام الوالوسائل التعليمية قبل بداية ال دواتالتأكد من توفر األ .25

 . في مجال اختصاصه تنفيذ البرامج التأهيلية للحاالت الملتحقة في القسم .26

 .ستوى األداء لديهم لتطوير م فريق العملالدورية لجتماعات االالمشاركة في  .27

 . في مجال اختصاصه ةالملتحق حاالتسر الأالمشاركة في تدريب  .28

 .تخصصه النشرات التثقيفية المتعلقة بإرشاد وتأهيل األسر في مجال إعداد المشاركة في .29

 . دارة الشؤون الفنية من تعليماتمن إتنفيذ كل ما يرد من اإلدارة العامة ومتابعة و .11

 .ى تسند إليه في مجال عملهأخر القيام بأي مهامٍ  .12

 

 :ألخصائ  الع   اللبيع  الع لات الوظيةية والتنظيمية

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم -1

 .(المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)العالقة مع فريق العمل  -2

من خالل سجالت  سري وتأهيل األسر والتواصليات اإلرشاد األالعالقة باألسر ضمن فعال -3

 .المتابعة اليومية

  : الع   اللبيع ألخصائ   الج سات التأهي يةنصاب 

هد وتحمل وصبر ومثابرة، وبحكم وجود التباين من ج الحاالتلما تتطلبه طبيعة العمل مع  ًرانظ     

لتعدد أنماط تقديم خدمات  الخاصة، ونتيجةً التربية في كل فئة من فئات  حاالتالكبير في احتياجات ال

على تعدد المهام المنوطة  استخدام أساليب تربوية متعددة، عالوةً التي تتطلب  التربية الخاصة

على النحو عالج الطبيعي ي الألخصائ بيحتساب النصاب التدريفإنه يتم اعالج الطبيعي، ي الخصائبأ

 : التالي

 .في اليوم الواحد كحد أقصىللحاالت جلسات تدريبية ( 9)عدد  تغطية .2
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لدى  في البرنامج الواحد الخدمات بنظام الجلسات الفردية تتلقى تيال لحاالتعدد ا يزيدأن ال  .1

 .حالة( 28) عناألخصائي الواحد 

 .دقيقة( 31) لجلسة التدريبية الواحدةالزمنية لمدة الأن ال تتجاوز  .3

ال تتجاوز مدة  ، بحيث(كحٍد أقصى) أن يتخلل الجلسات التدريبية استراحتين للموظف .4

  .دقيقة( 31) االستراحة الواحدة

 ،حاالتتقبال الالس ؛الغرف العالجية وتجهيز ،للتحضير الساعة األولى من الدوام رستكأن  .5

 .لتلقي الخدمات حاالتوتهيئة ال ،طابور الصباحيولل

المرتبطة بالعمل الفني المطلوبة المكتبية عمال األ إلنجازيعطى الموظف ساعات مكتبية أن  .6

  .ابمدة ال تقل عن ساعة واحدة يوميً 

 : ، حيث تتمثل مهامه  يما ي  الع   الوظية  أخصائ : خامًسا

 .بهدف التعرف على احتياجاته من خدمات العالج الوظيفي للطالب؛الشامل التقييم  -2

 للحاالتالفردية  العالجية خططوال امج التأهيليةالبر ومتابعة ،وتقييم ،وتنفيذ ،المشاركة في إعداد -1

 .في القسم

 .استخدام األدوات واألجهزة الوقائية التصحيحية بأساليب عمليٍة صحيحة -3

 .  في مجال اختصاصه في القسمالمشاركة في التقييمات النهائية للحاالت الملتحقة  -4

في النماذج المعدة لذلك ووضعها  حالةالاالختبارات وما يطرأ على  تسجيل جميع البيانات ونتائج -5

 .افي ملفه

 . والتأكد من استكمال ملفاتهم القسمالمشاركة في لجنة قبول الطالب في  -6

 .القسمالمشاركة في تصنيف الطالب وتوزيعهم في  -7

 اقدراتهحسب الخارجية المشاركين في األنشطة الداخلية والمشاركة في توزيع حاالت القسم  -8

 .اواحتياجاته

 .الحاالت داخل القسموتوزيع  ،الجلسات الفرديةحاالت برامج ي إعداد جداول المساهمة ف -9

 . واالرتقاء بمستوياتهم إلى أقصى درجة ممكنة القسمفي  يم الحاالتيمتابعة عملية تق -21
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لألجهزة التعويضية، والمعينات السمعية، والبصرية، في  حاالتالتأكد من مدى استخدام ال -22

 .وجودها حال

 . فريق عمل متعدد التخصصات العمل من خالل  -21

 .الدورية لتطوير مستوى األداء لديهم  اجتماعات فريق العمل المشاركة في -23

 .هالمشاركة في النشرات التثقيفية المتعلقة بإرشاد وتأهيل األسر في مجال -24

 . دارة الشؤون الفنية من تعليماتإمتابعة و تنفيذ كل ما يرد من اإلدارة العامة و  -25

واألبحاث، والدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال ، دراساتالمشاركة في ال -26

 .اختصاصه

  .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ   -27

 :ألخصائ  الع   الوظية  الع لات الوظيةية والتنظيمية

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم -1

 (.المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)العالقة مع فريق العمل  -2

سر والتواصل من خالل سجالت العالقة باألسر ضمن فعاليات اإلرشاد األسري وتأهيل األ -3

 .المتابعة اليومية

  :  الع   الوظية   ئألخصا الج سات التأهي يةنصاب 

من جهد وتحمل وصبر ومثابرة، وبحكم وجود  الحاالتلما تتطلبه طبيعة العمل مع  ًرانظ     

لتعدد أنماط  الخاصة، ونتيجةً التربية في كل فئة من فئات  حاالتالتباين الكبير في احتياجات ال

على تعدد  عددة، عالوةً استخدام أساليب تربوية متالتي تتطلب  تقديم خدمات التربية الخاصة

عالج ي الألخصائ بيفإنه يتم احتساب النصاب التدريعالج الوظيفي، ي الخصائبأالمهام المنوطة 

 : على النحو التاليالوظيفي 

 .في اليوم الواحد كحد أقصىللحاالت جلسات تدريبية ( 9)عدد  تغطية .2

 في البرنامج الواحد رديةالخدمات بنظام الجلسات الف تتلقى تيال لحاالتعدد ا يزيدأن ال  .1

 .حالة( 28)عن لدى األخصائي الواحد 

 .دقيقة( 31)لجلسة التدريبية الواحدةالزمنية لمدة الأن ال تتجاوز  .3
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ال تتجاوز مدة  ، بحيث(كحٍد أقصى) أن يتخلل الجلسات التدريبية استراحتين للموظف .4

  .دقيقة( 31) االستراحة الواحدة

 ،حاالتتقبال الالس ؛الغرف العالجية وتجهيز ،للتحضير وامالساعة األولى من الد رستكأن  .5

 .لتلقي الخدمات حاالتوتهيئة ال ،طابور الصباحيولل

المرتبطة بالعمل الفني المطلوبة المكتبية عمال األ إلنجازيعطى الموظف ساعات مكتبية أن  .6

 .ابمدة ال تقل عن ساعة واحدة يوميً 

 :أخصائ  التأهيل النةس حرك ، حيث تتمثل مهامه  يما ي  : سادَسا

التأهيل النفس من خدمات  ااحتياجاتهبهدف التعرف على للحالة التقويم الشامل إجراء عمليات  .2

 .حركي

 .العالجية للحاالت المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة الخطط .1

 .استخدام األدوات، واألساليب، واألجهزة المساندة بطريقٍة عليمة .3

 .  المشاركة في التقييمات النهائية للحاالت الملتحقة من قبل االخصائيين في مجال اختصاصه .4

 ،حالة في النماذج المعدة لذلكالجميع البيانات ونتائج االختبارات وما يطرأ على تسجيل  .5

 .اووضعها في ملفه

 . والتأكد من استكمال ملفاتهم  القسمالمشاركة في لجنة قبول الطالب في  .6

 .القسمالمشاركة في تصنيف الطالب وتوزيعهم في  .7

 اقدراتهحسب ة الداخلية و الخارجية المشاركة في توزيع حاالت القسم المشاركين في األنشط .8

 .اواحتياجاته

 . الحاالت داخل القسم وتوزيع ،الجلسات الفرديةحاالت برامج المساهمة في إعداد جداول  .9

 . ممكنةٍ  إلى أقصى درجةٍ  اواالرتقاء بمستوياته القسمفي  ييم الحاالتمتابعة عملية تق .21

والبصرية، في  ،، والمعينات السمعيةلألجهزة التعويضية حاالتالتأكد من مدى استخدام ال .22

 .حال وجودها

 . العمل من خالل فريق عمل متعدد التخصصات .21

 .الدورية لتطوير مستوى األداء لديهم  المشاركة في  اجتماعات فريق العمل .23
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 .هالمشاركة في النشرات التثقيفية المتعلقة بإرشاد وتأهيل األسر في مجال .24

 . دارة الشؤون الفنية من تعليماتإارة العامة و متابعة و تنفيذ كل ما يرد من اإلد .25

واألبحاث، والدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال  ،المشاركة في الدراسات .26

 .اختصاصه

   .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  .27

 :ألخصائ  التأهيل النةس حرك  الع لات الوظيةية والتنظيمية

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم  -1

 (.ا التنفيذيةالمتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاته)العالقة مع فريق العمل  -2

العالقة باألسر ضمن فعاليات اإلرشاد األسري وتأهيل األسر والتواصل من خالل سجالت المتابعة  -3

 .اليومية

  :  لنةس حرك  ا التأهيل  ألخصائ الج سات التأهي يةنصاب 

من جهد وتحمل وصبر ومثابرة، وبحكم وجود التباين  الحاالتلما تتطلبه طبيعة العمل مع  ًرانظ     

أنماط تقديم خدمات لتعدد  الخاصة، ونتيجةً التربية في كل فئة من فئات  حاالتالكبير في احتياجات ال

على تعدد المهام المنوطة  استخدام أساليب تربوية متعددة، عالوةً التي تتطلب  التربية الخاصة

تأهيل النفس حركي ي الألخصائ بيفإنه يتم احتساب النصاب التدريتأهيل النفس حركي، ي الخصائبأ

 : على النحو التالي

 .م الواحد كحد أقصىفي اليوللحاالت جلسات تدريبية ( 9)عدد تغطية  .2

لدى  في البرنامج الواحد الخدمات بنظام الجلسات الفردية تتلقى تيال لحاالتعدد ا يزيدأن ال  .1

 .حالة( 28)عن األخصائي الواحد 

 .دقيقة( 31) لجلسة التدريبية الواحدةالزمنية لمدة الأن ال تتجاوز  .3

ال تتجاوز مدة  بحيث ،(كحٍد أقصى) أن يتخلل الجلسات التدريبية استراحتين للموظف .4

  .دقيقة( 31) االستراحة الواحدة



 
 

50 
 

 ،حاالتتقبال الالس ؛الغرف العالجية وتجهيز ،للتحضير الساعة األولى من الدوام رستكأن  .5

 .لتلقي الخدمات حاالتوتهيئة ال ،طابور الصباحيولل

ل الفني المرتبطة بالعمالمطلوبة المكتبية عمال األ إلنجازيعطى الموظف ساعات مكتبية أن  .6

  .ابمدة ال تقل عن ساعة واحدة يوميً 

 

 :، حيث تتمثل مهامه  يما ي  المهن  أهيلخصائ  التأ: سابعًا

ا من نتائج ولي للحاالت في المجال النمائي والتربوي مستفيدً المشاركة في إجراء التقييم األ -2

التقييم التشخيصي لألخصائي النفسي وصياغة التقارير التطورية للحاالت المقيمة بطريقة 

 .علمية

 . المشاركة في تقييمات فريق العمل للحاالت الملتحقة في القسم -1

يتناسب مع ت الملتحقة في القسم، بما للحاال البرنامج التدريبي الفردي  ، وتنفيذإعداد، وناءب -3

 . اويلبي احتياجاته الحالةميول وقدرات 

المشاركة في الدورات التأهيلية التي تعقد لتطوير الكادر الفني أو تدريب األسر في مجال  -4

 .اختصاصه

مع الحاالت، والمقابالت مع أولياء  المقابالت األولية فيباقي الكوادر الفنية المشاركة مع  -5

 .للطالبفي اللجان ذات العالقة بالبرامج المهنية ها، وكذلك المشاركة أمور

التربوية الفردية  طالمشاركة في أعمال الفريق متعدد التخصصات، والمكلف بإعداد الخط -6

 . للحاالت

وإجراء التعديالت الضرورية عند  للحالةمدى فاعلية البرنامج التدريبي المستمر ليم يتقال -7

 . الحاجة

 . ، والتعاون معها لما فيه مصلحتهللحالة على برنامج التدريب المهني الحالةة أسر تعريف -8

  .داخلية والخارجية للحاالت الملحقة في القسمالمشاركة في األنشطة ال -9
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والدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال التدريب ، واألبحاث ،المشاركة في الدراسات  -21

 .المهني لذوي االحتياجات الخاصة

 اقدراتهحسب شاركة في توزيع حاالت القسم المشاركين في األنشطة الداخلية و الخارجية الم -22

 .ااحتياجاتهو

 .النشرات التثقيفية المتعلقة بإرشاد وتأهيل األسر في مجال اختصاصهالمشاركة في  -21

 . ة النفسية/برامج تعديل السلوك التي تبنى من قبل األخصائيفي المشاركة  -23

 .ات فريق العمل الدورية لتطوير مستوى األداء لديهمالمشاركة في اجتماع -24

 . والتأكد من استكمال ملفاتهم القسمفي  حاالتالمشاركة في لجنة قبول ال -25

  .القسمفي  اوتوزيعه حاالت،المشاركة في تصنيف ال -26

 . الصباحي الطابورفي الحاالت انتظام المشاركة في عملية  -27

الفصول حاالت برنامج وجداول  ،جلسات الفرديةالحاالت برامج المساهمة في إعداد جداول  -28

 . الدراسية

 . ممكنةٍ  واالرتقاء بمستوياتهم إلى أقصى درجةٍ  القسمفي  حاالتيم اليمتابعة عملية تق  -29

، والبصرية، في حال التعويضية، والمعينات السمعية لألجهزة حاالتالتأكد من مدى استخدام ال -11

  .اوجوده

  .يدراسعام السائل التعليمية قبل بداية الالمواد و الو التأكد من توفر -10

مع فئات  -عام بشكلٍ  -على مجموعة المهن والحرف األساسية التي تتناسب الحاالتتعريف  -11

 . المختلفة عاقةاإل

 . الخاصة التدريبية والتأهيلية لتدريب داخل الورشفي ا  الطالبمساعدة  -13

مراكز ، المدارس الفنية، س العامةالمدار :لحصول على تدريب من خاللالحاالت في امساعدة  -14

 . وغير ذلك ، المؤسسات والمصانع ،خدمة المجتمع

 . التي تتناسب مع قدراتها وإمكانياتها للوظيفة ، وتهيئة الحالةإعداد -15

الحالة بعد التوظيف؛ للتأكد من  متابعةالمناسبة لها، و على االلتحاق بالوظيفةالحالة مساعدة  -16

 .لعمل الذي التحقت فيهتكيفها وتوافقها في مجال ا
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 . دارة الشؤون الفنية من تعليماتإمتابعة و تنفيذ كل ما يرد من اإلدارة العامة و  -17

 .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  -18

 :ألخصائ  التأهيل المهن  الع لات الوظيةية والتنظيمية

 .القسم العالقة المباشرة مع رئيس -1

 .(المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)العالقة مع فريق العمل  -2

والتواصل من خالل سجالت  ،سري وتأهيل األسرعاليات اإلرشاد األالعالقة باألسر ضمن ف -3

 .المتابعة اليومية

 :األخصائ  الجتمال ، وتتمثل مهامه  يما ي  : ثامنًا

نظام القبول حسب )الجمعية البحث االجتماعي للحاالت الملتحقة بعد قبولها في  اجراء -2

 .(والتسجيل في الجمعية

والتنفيذية المتعلقة بعالج المشكالت االجتماعية واالقتصادية للحاالت  ،وضع الخطط الفردية -1

 .بالتعاون مع باقي أعضاء فريق العمل الفني وتنفيذها ،الملتحقة

والعمل على حل  الخاصة بهم،وتلقي المالحظات لحاالت، رصد الظواهر والمشكالت العامة ل -3

 .ومعالجة تلك القضايا

أو غير مباشر  مباشرٍ  وضع الحلول التنفيذية لعالج كل المعيقات االجتماعية التي تؤثر بشكلٍ  -4

 .المجتمعي الذي تعيش بهعلى تطور الحالة ضمن المحيط 

التواصل مع مقدمي و ،واالجتماعية ،والثقافية ،الترفيهية واألنشطة وضع البرامجالمشاركة في  -5

 .الخدمات

 .يةعتيادالطلبة في المدارس اال التفاعلية مع واألنشطة ،االجتماعية األنشطةتنظيم  -6

، األماكن الترفيهية ،تسوقأماكن ال: تنظيم الزيارات التدريبية لكل المصادر المجتمعية مثل -7

 .األماكن العامة األخرى

وإعداد خطة  جمعية،المسبق للزيارات التي تقوم الجهات األخرى لل والترتيب االستعداد -8

 .لزيارة مراكز الجمعية ومرافقها يةمؤسسات المجتمعالالستدعاء 
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 ،عمل على تنفيذهاوالالخاصة بالحاالت، المسبق لبرامج األنشطة االجتماعية والترتيب اإلعداد  -9

 .و خارجهاالجمعية أداخل  أكانت سواءً 

وتحديد األهداف  الكوادر الفنية في الجمعية،قوم بها تول للزيارات الخارجية التي اتنظيم جد -21

 .عنهاوإعداد تقارير مفصلة  ،المرجوة

ل حاترشادات لألسر حول المراكز و المؤسسات التربوية الخارجية التي تقديم المعلومات واإل -22

 .من قبل اللجة الفنية حالةليها الإ

في تلبية المقترحات التي تساهم  ةالفني الكوادرو ي األقسام،ومشرف ،كزاالمر اتدارإالتعاون مع  -21

 .والعمل بروح الفريق الواحد عمل الفني،البجودة 

 .المساهمة في التنظيم لبرنامج الدمج الجزئي، و ترتيب اإلجراءات اإلدارية لذلك -23

 .طي القيد الخاصة بذلك، ومتابعة حاالت نذاراتاإل متابعةو حاالت،ر و غياب المتابعة حضو -24

 . المساهمة في الكشف عن ميول الحاالت، و مهاراتها لالستفادة من البرامج المختلفة -25

من حيث نظافتها وأمور الصيانة الخاصة  المساهمة في متابعة األمور المتعلقة بمباني الجمعية -26

 .هيئتها للملتحقين والمراجعين، والمساهمة في تبها

 . المساهمة في متابعة األمور الخاصة بتغذية الحاالت، ونظافتها الشخصية -27

 .التوعية االجتماعية لألسرالعمل على تدعيم صلة المستفيدين بأسرهم، مع  -28

والكتيبات التوعوية والتثقيفية  ،والبرامج التدريبية ،لمطوياتاالنشرات وإعداد المشاركة في  -29

 .صاصهتوزيعها  ضمن اختو ،رشاديةواإل

 .يواءاإلوخالء اإلب الخاصة خططال متابعة -11

التنسيق والمتابعة مع المراكز والمؤسسات التأهيلية واالجتماعية التي تمت إحالة الحاالت إليها  -12

 . من قبل جمعية إرادة

 حاالتالتي تحتوي على أموٍر هامة تخص الو ،داد الملفات االجتماعية الخاصة بالحاالتإع -11

، تقارير اجتماعات أولياء للحاالت الخطة السنوية للجانب االجتماعي، األنشطة الالصفية: مثل

ية وأماكن وأزمنة حدوثها، وغيرها من نشطة المجتمعاأل، يناألمور، قياس رضا المستفيد

 . األمور

 . ماتدارة الشؤون الفنية من تعليمن إو أمتابعة و تنفيذ كل ما يرد من اإلدارة العامة  -13
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 .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  -14

   :لألخصائ  الجتمال  ظيميةالع لات الوظيةية والتن

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم -1

 (.المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)العالقة مع فريق العمل -2

العالقة مع األسر ضمن فعاليات اإلرشاد األسري وتأهيل األسر، والتواصل من خالل سجالت  -3

 .المتابعة اليومية

 :أخصائ  التغذية، حيث تتمثل مهامه  يما ي  : تاسعًا

 المحتاجة للرعاية حاالتالرصد و متنوعة،الالجمعية ببرامج  ةالملتحق لحاالتتقييم كل ا .2

التي تتطلب الدعم والتثقيف ، ولتدخل الغذائياالحاالت التي تستدعي  كذلك رصدو ،الصحية

 .األسري

ا دعم األسرة دوريً وإعداد وتنفيذ الخطط العالجية للحاالت التي تستدعي التدخل الغذائي،  .1

 .سرغذائي لألوتقديم اإلرشاد ال ،ادوريً  تحاالالومتابعة تطور 

التي تقدم لهم داخل الجمعية أو  سواءً  ،على وجبات الحاالت الصحية عامٍ  اإلشراف بشكلٍ  .3

 .ائرينالزالتي تحصل عليها الحاالت من أو  ا،التي تأتي بها الحاالت من منازله

 .بسبب طبيعة الحالة  لبعض األمراضرصد الحاالت التي قد تتعرض مستقباًل  .4

 .متقطعةٍ  على فتراتٍ  امتابعتهم دوريً وللتدخل الغذائي،  جحتاتال  تيال حاالتدعم ال .5

ا للحاالت التي يتم وبحسب ما يراه القسم مناسبً  ،تثقيف األسر والكادر بحسب احتياجاتهم .6

 .التعامل معها

 .ووضع األهداف للنشاط الغذائيالعالمي، تفعيل أسبوع الغذاء  .7

 .خصائيين في مجال اختصاصهقة من قبل اإلالمشاركة في التقييمات النهائية للحاالت الملتح .8

 ،حالة في النماذج المعدة لذلكالوما يطرأ على  ،تسجيل جميع البيانات ونتائج االختبارات .9

 .اووضعها في ملفه

  .والتأكد من استكمال ملفاتهم القسمالمشاركة في لجنة قبول الطالب في  .21
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 ا،قدراتهحسب داخلية و الخارجية األنشطة الفي  المشاركالقسم المشاركة في توزيع حاالت  .22

 .اواحتياجاته

 . ممكنة واالرتقاء بمستوياتهم إلى أقصى درجةٍ مجال التغذية،  في الحاالت مييتق .21

لألجهزة التعويضية، والمعينات السمعية، والبصرية، في  حاالتالتأكد من مدى استخدام ال .23

 .حال وجودها

 . العمل من خالل فريق عمل متعدد التخصصات .24

 .فريق العمل لتطوير مستوى األداء لديهمالدورية لجتماعات االاركة في  المش .25

 .هالمشاركة في النشرات التثقيفية المتعلقة بإرشاد وتأهيل األسر في مجال .26

واألبحاث، والدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال ، المشاركة في الدراسات .27

 .اختصاصه

 . دارة الشؤون الفنية من تعليماتإو ،مةمتابعة و تنفيذ كل ما يرد من اإلدارة العا .28

   .أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ  .29

 :ألخصائ  التغذية الع لات الوظيةية والتنظيمية

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم -1

 (.المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)العالقة مع فريق العمل  -2

ة والتواصل من خالل سجالت المتابع ،سري وتأهيل األسرعاليات اإلرشاد األالعالقة باألسر ضمن ف -3

 .اليومية

  :ه  يما ي  مهامالممرف، حيث تتمثل : لاشًرا

 دويةاأل اهئوإعطا ،(طارئة أو مزمنة)ي تعاني من أمراٍض معينة حاالت التالعناية بال  -2

 .وفق تعليمات الطبيب ة،المقرر

 .لمن يحتاجها من الحاالت الملتحقة في الجمعيةإجراء اإلسعافات األولية   -1

 .ممن لديهم حاالت مرضية دائمة الحاالتاتخاذ االحتياطات الالزمة لسالمة  -3

 .للتأكد من سالمتها من التلوث ؛دوري المياه بشكلٍ  التنسيق مع الجهات المختصة لفحص -4

 .والعمل على نشر الوعي الصحي الجمعية،تفقد األوضاع الصحية في  -5
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 .والتأكد من سالمة المأكوالت والمشروباتفي الجمعية، المشاركة في لجنة التغذية   -6

 . ومتابعة استكمالها الجمعية، إعداد الملفات الصحية لمنسوبي -7

الدراسات واألبحاث، والدورات، والندوات، والمؤتمرات في مجال المشاركة في  -8

 .اختصاصه

  . أخرى تسند إليه في مجال عمله القيام بأي مهامٍ   -9

 :ل ممرف الع لات الوظيةية والتنظيمية

 .العالقة المباشرة مع رئيس القسم -1

 (.المتعلق باجتماعات الخطة التأهيلية ومتابعاتها التنفيذية)العالقة مع فريق العمل  -2

ن خالل سجالت المتابعة العالقة باألسر ضمن فعاليات اإلرشاد األسري وتأهيل األسر، والتواصل م

 .اليومية
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 :العاشر الماد  

 راد ق جمعية الخدمات الت  تقدمها ألسا 

 

 : التدخل المبكر و التربية الخاصة لسم الخدمات الت  يقدمها : أولً 

مها األخصائيون في مجال الملتحقة التي يقدللحاالت المراجعة وخدمة التقييم الشامل  -2

 .اختصاصهم

 .حاالتاالكتشاف والتدخل المبكر لتقديم الخدمات المناسبة لل -1

الي و الذي على الح ئهلمعرفة مستوى أدا ؛بالبرنامج ااء التحاقهأثنو قبل حالةمستوى أداء التقييم  -3

 .التدريبي الفردي لهوي ومج التربتعديل البرناضوئه يتم تصميم و

 .للحاالت الملتحقة في القسم البرامج التأهيليةبناء الخطط وخدمة  -4

 .مقة في القسلية للحاالت الملتحالبرامج التأهيو تطبيق االستراتيجيات العالجيةتنفيذ وخدمة  -5

 .ايدً تنظيما ج حالةداول المنظمة للمهام التعليمية والترفيهية للتصميم الجو، بيئة التعلمتنظيم  -6

 .يلية للحاالت الملتحقة في القسمالبرامج التأهللخطط العالجية و خدمة التقييمات الدورية -7

تي يقررها الفريق لى المؤسسات التربوية الخارجية الإالمحالة  متابعة الحاالتخدمة إحالة و -8

 .الفني

 .حالةعاقة لدى الدرجة و طبيعة اإل  قدر المستطاع مع مراعاةتقديم الخدمة في أقل البيئات عزالً  -9

زيارات كال)والترفيهية المختلفة المحلي من خالل األنشطة التعليمية مجتمعالفي  حالةدمج ال -21

وتقديم الخدمات التربوية  ،(الخاصةالمؤسسات العامة وو الجهاتالميدانية لبعض المنشآت و

 .في البيئة الطبيعية قدر المستطاع  االتدريبية لهو

بهدف زيادة فعاليتها  ؛من مهارات حالةه التمنظم للحفاظ على ما اكتسبالتخطيط ال -22

 .الوظيفيةاستخداماتها و

  .تطبيق برامج تعديل السلوكاستخدام و -21

 .صيون في مجالهم رشاد والتأهيل األسري التى يقدمها االختصاخدمة اإل -23
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 . الخارجية للحاالت الملتحقة في القسم األنشطة الداخلية وخدمة  -24

 .من تغيرات او ما يطرأ عليه ،الصحي حالةمتابعة وضع ال -25

 . للمجتمع المحلي في مجال االختصاص خدمة البرامج التدريبية والمحاضرات المتنوعة -26

 

 : الحرك و لس  الع   اللبيع الخدمات الت  يقدمها : ثانيًا

تحديد مستوى ، والمدى الحركي للمفاصلو ،تقييم التشوهات المفصلية، والمشكالت العضلية .2

وردود  مقارنة مع التطور الحركي الطبيعي، وتقييم المنعكساتالتطور الحركي للحاالت بال

 .األفعال الالإرادية

تقييم البيئة المحيطة التي ، وتقييم المهارات والقدرات الوظيفية لألعضاء الحركية في الجسم .1

أداء االنضباط وعلى لسلوكية وامدى تأثير المشكالت الحركية ، وتعيش وتعمل فيها الحالة

 .نشاطات الحياة اليومية للحالة

تقييم القدرات و المهارات الحركية الكبرى ، وتقييم المشكالت الحسية الحركية للحالة .3

 .مهارات التآزر البصري الحركي ومهارات التوازن، وتقييم والصغرى للحالة

ية والحركية لألعضاء المرتبطة تحديد األهداف العالجية من خالل تحديد المشكالت الوظيف .4

 .بالحركة والتي تعاني منها الحالة، وتحديد مستوى األداء الحالي في هذه الجوانب 

 واألجهزة الوقائية والتصحيحية؛ وذلك من أجل استخدام األساليب العملية الصحيحة واألدوات .5

 .من التشوهات وقاية المفاصل واألوتار العضلية 

التنبيه الحسي بهدف زيادة  حة واألدوات واألجهزة المساندةلية الصحياألساليب العماستخدام  .6

ألعضاء  تحسين الوظائف الحركيةو ،زيادة كفاءة الجهاز العضلي الهيكلي، وبهدف كيالحر

 .الجسم المرتبطة بالحركة

تنبيه الجهاز العصبي  بهدف األساليب العملية الصحيحة واألدوات واألجهزة المساندةاستخدام  .7

ة ألعضاء الجسم تنمية الحركات التلقائية والسيطرة اإلراديبهدف ، ويزه وتخفيف اآلالموتحف

 .المرتبطة بالحركة
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تسهيل األوضاع  بهدف األساليب العملية الصحيحة واألدوات واألجهزة المساندةاستخدام  .8

وتسهيل الحركة وتطويرها حسب سلم التطور الطبيعي في المجال الحركي وبما يتناسب مع 

 . لقدرات الحركية للحالةا

الوصول بالحالة  بهدف األساليب العملية الصحيحة واألدوات واألجهزة المساندةاستخدام  .9

ألقصى درجة ممكنة من درجات االعتماد على النفس واالستقاللية في مجال الحركة والتنقل 

 .وبما يتناسب مع قدراته الحركية 

تصحيح التشوهات  بهدف ات واألجهزة المساندةاألساليب العملية الصحيحة واألدواستخدام  .21

 .المفصلية وتقويمها باستخدام األجهزة التعويضية

لناحية ا تحسين بهدف األساليب العملية الصحيحة واألدوات واألجهزة المساندةاستخدام  .22

 .نوعية الحياة للحالة لألعضاء المرتبطة بالحركة، وبهدف تحسينالوظيفية 

ومشكالت التواصل وتعزيز  الزائد المصحوب بعجز االنتباه ركيالح النشاطعالج مشكالت  .21

 .قدرة الحالة على االستمرارية في أداء المهام واألنشطة المختلفة

، وتحسين قدرات الحالة في التخطيط الحركي واإلحساس بالحركة وتحديد االتجاهاتتنمية  .23

 .من خالل برامج التكامل الحسيللحاالت دراك الحسي الحركي اإل

نمية المهارات الحركية الدقيقة وتقوية العضالت، لتسهيل التطور الطبيعي للحالة بما ت .24

التدريب على مهارات العناية الذاتية وتنميتها، لتحقيق أقصى ، ويتناسب مع قدراتها الحركية

 .درجة من االستقاللية في أداء نشاطات الحياة اليومية 

الجانب )  تنمية مهارات ما قبل المدرسة تأهيل الحالة للمهارات األكاديمية من خالل .25

 .(الوظيفي

وذلك لتسهيل وتعزيز تفاعل  ؛تعديل البيئة المحيطة بالحالة بما يتناسب مع قدراتها الوظيفية .26

 .الحالة مع البيئة

وعالقتها بالحركات  األجزاء جسمه الحالةمن خالل معرفة والزماني الوعي المكاني  تعزيز .27

على  مساعدة الحالة، وبحجم الفراغ وعالقته باألشياء الخارجية حالةمعرفة ال و المختلفة

 .اثقة بنفسه اوبالتالي إكسابه ،ستطيع القيام بهتوما  اذهنية لهيكلة جسمه ةتكوين صور
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تنمية مهارات التآزر البصري الحركي ، وتنمية المهارات الحركية الكبرى والصغرى للحالة .28

 .نصيحة واإلرشادات لذوي الحالةوالتقديم التدريب ، وومهارات التوازن

 : ية و التمريفلس  النلق و التغذالخدمات الت  يقدمها : ثالثًا

لطبي إذا استدعت تدخل فحص أداء أعضاء النطق  الوظيفي وحركتها وتكوينها والتحويل ا .2

 .طبي قبل التأهيل التخاطبي

إجراء اختبار اللغة المقنن حسب نوع اإلعاقة لقياس الجوانب اللغوية االستقبالية والتعبيرية  .1

المحيطة بالطفل، التفاعل في البيئة واستخدام اللغة بمختلف التراكيب والمعاني  للتواصل و

تقييم ، وإجراء اختبارات نطق األصوات حسب قدرات الطفل وعمره اللغوي والعقليو

 .ي للكالماضطرابات الصوت من حيث نوعية وطبقة الصوت والتنغيم واإلطار اللحن

 تخدم أثناء تناول الطعامتقييم اضطرابات المضغ والبلع والتحكم في العضالت التي تس .3

تقييم السعة التنفسية للطفل ومهارات ما قبل النطق مع األخذ في االعتبار بالمشاكل ، ووالكالم

 .والصحية وتأثيرها على الحالةوية العض

استخدام الوسائل الحديثة من أدوات تدريب وبرامج الكترونية وأجهزة خاصة بمجال النطق  .4

داف البرنامج العالجي الفردي إعداد وسائل عالجية تدريبية تتوافق مع أه، ووالتخاطب

في المنزل بإرشادات وتوجيه األخصائي والمتابعة م األسر على استخدا، وتدريب للحالة

 .حالة بتقديم تقارير تطورية لألهلالدورية لمستوى ال

 

ساب الحالة لحصيلة لغوية استقبالية تمكنها من إدراك البيئة المحيطة به وتنمية اللغة اك .5

عالج مخارج ا، وام اللغة بمستوياتها للتواصل والتفاعل مع المحيطين بهالتعبيرية واستخد

نطق األصوات حسب مراحل اكتسابها التطورية بما يتناسب مع تكوين أعضاء النطق لدى 

 .الحالة
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صوات وتتابع المقاطع في تقوية أعضاء النطق وتوافق حركتها ومرونتها أثناء نطق األ .6

الحساسية الفموية والتنبيه الحسي ألعضاء النطق من  عالج حاالت فرط ونقصالكلمات، و

 .خالل التدريبات الحسية و الحركية

، عالج ضعف السعه التنفسية وعدم انتظامها بما يتناسب مع نطق األصوات ووضوحها .7

 .تنمية مهارات المضغ والبلع ومهارات ما قبل النطق لدى الطفلو

ا وأيض   ،التي تستدعي للتدخل الغذائيالحاالت األوضاع الصحية للحاالت وتسجيل رصد  .8

 ، من خالل"األم والطفل"الحاالت التي تتطلب الدعم والتثقيف األسري مثل حاالت برنامج 

األم " وبرنامج  ،واألطفال الملتحقين بالجلسات الخارجية ،كل األطفال الملتحقين بالجمعيةتقييم 

  يتم ومن خالله" والطفل 

أو التي  ،التي تقدم لهم داخل الجمعية ت الحاالت الصحية سواء  عام على وجبا بشكل  اإلشراف  .9

 .التي تساهم بها بعض الجهات الزائرة للجمعيةأو  ا،تأتي بها الحاالت من منازله

وذلك من خالل البرامج  ،بناء العادات الصحية الغذائية السليمة داخل الجمعية وخارجها .21

 .األطفال الملتحقين وأسر  ،الجمعيةاإلرشادية التي تستهدف كوادر 

 ،ادعم األسرة دوري  وإعداد وتنفيذ الخطط العالجية للحاالت التي تستدعي التدخل الغذائي،  .22

األطفال الذين ال  ، ودعمسروتقديم اإلرشاد الغذائي لأل ،اومتابعة تطور حالة الطفل دوري  

 ،شكلة قد تظهرا  على فترات متقطعة لرصد أي ممتابعتهم دوري  ويحتاجون للتدخل الغذائي، 

 ..اودعمهم من خالل التحفيز لهم ولألسرة وتثقيفها أيض  

 .التنسيق مع الجهات المختصة لفحص المياه بشكل دوري للتأكد من سالمتها من التلوث .21

إعداد ، ووالعمل على نشر الوعي الصحيمراكز الجمعية، تفقد األوضاع الصحية في  .23

 .تابعة استكمالهاوم مراكز الجمعية،الملفات الصحية لمنسوبي 

 . لبعض األمراض المصاحبة للحالةال  رصد الحاالت التي قد تتعرض مستقب .24

 .تثقيف األسر و الكادر بحسب احتياجاتهم .25

 .العالج المقرر وفق تعليمات الطبيب اوإعطاؤه حاالتالعناية بال .26

 .الجمعية وحاالت مراكزإجراء اإلسعافات األولية إلصابات منسوبي  .27

 .ممن لديهم حاالت مرضية دائمة الحاالتت الالزمة لسالمة اتخاذ االحتياطا .28
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 : لس  التأهيل النةس الخدمات الت  يقدمها : رابعًا

 . في الجمعية الملتحقة، وللحاالت لنفسي الشامل للحاالت المراجعةخدمة التقييم والتشخيص ا .2

 . جمعيةالألسر الحاالت الملتحقة في  التي تقدمو خدمات اإلرشاد والتأهيل األسري .1

 . التخصصخدمة توجيه الكادر للطرق الصحيحة في التعامل مع الحاالت في مجال  .3

 . جمعيةلسلوك للحاالت الملتحقة في التعديل ا برامج خدمة التأهيل النفسي و .4

  :لس  الخدمة الجتماليةالخدمات الت  يقدمها : خامًسا

ت التي  تؤثر على وكل الضغوطات و المعوقا ،االقتصادية واالجتماعية األسردراسة مشكالت  -2

 .في المركز والمجتمع  حالةسير تأهيل ال

 . في الجمعيةرامج الدمج والمشاركة االجتماعية للحاالت الملتحقة تنظيم ب -1

مع المؤسسات التربوية ها والتنسيق نظيموت ،واالجتماعية ،والثقافية ،وضع البرامج الترفيهية -3

 .التواصل مع مقدمي الخدمات، وواالجتماعية

اشر أو غير مباشر مب وضع الحلول التنفيذية لعالج كل المعيقات االجتماعية التي تؤثر بشكلٍ  -4

 . من المحيط المجتمعي الذي تعيش بهعلى تطور الحالة ض

 ،األماكن الترفيهية ،أماكن التسوق: مثل توفير الزيارات التدريبية لكل المصادر المجتمعية -5

 .في البيئات الطبيعية للحاالت تدريبيةٍ  والتي تهدف إلى خلق فرٍص  ،األماكن العامة األخرى

 . مجال االختصاص للمجتمع المحلي في يبية والمحاضرات المتنوعةخدمة البرامج التدر -6

 : لس  التأهيل المهن الت  يقدمها الخدمات : سادًسا

مها األخصائيون في مجال الملتحقة التي يقد، والحاالت المراجعة التقييم الشامل للحاالت -2

 .اختصاصهم

 . للحاالت الملتحقة في القسم البرامج التأهيليةبناء الخطط و -1

 . ي القسمهيلية للحاالت الملتحقة فالبرامج التأو تطبيق االستراتيجيات العالجيةتنفيذ و -3

 .يلية للحاالت الملتحقة في القسمالبرامج التأهو التقييمات الدورية للخطط العالجية -4



 
 

63 
 

ا الفريق الفني في لى المؤسسات التربوية الخارجية التي يقررهإإحالة ومتابعة الحاالت المحالة  -5

 . مجال االختصاص

 .تى يقدمها االختصاصيون في مجالهمرشاد والتأهيل األسري الاإل -6

 .  الخارجية للحاالت الملتحقة في القسم  ، واالنشطةنشطة الداخليةاأل -7

 . للمجتمع المحلي في مجال االختصاص البرامج التدريبية والمحاضرات المتنوعة -8

 : الخدمات الت  يقدمها لس  اإلرشاد األسر : سابعًا

لفرد ذي اإلعاقة الكشف عن كل المعوقات االجتماعية واألسرية التي تقف عائقا أمام تطور ا -2

 . والعمل على حلها

الزمة من خالل تدريب نظري وتطبيقي مساعدة األب واألم على اكتساب المهارات الفنية ال -1

ألفراد األسرة على استخدام األساليب التربوية والتأهيلية التي تحقق أقصى درجات التطور لدى 

 .الفرد ذي اإلعاقة

تعديل التوجهات وإزالة االنطباعات السلبية لدى األسرة والمجتمع حول إمكانيات األفراد ذوي  -3

 .اإلعاقة

وجميع المواقف الحياتية اليومية لدعم  ،ار كل العوامل البيئيةمساعدة األسرة على استثم -4

 .الحالةتطور

 .مج جلسات اإلرشاد األسري الفرديةبرا -5

 .أمام األسرةجلسات تطبيقية يتم تنفيذها على الطفل مباشرة  -6

 .المحاضرات اإلرشادية الجماعية -7

 : ل بيةاألنشلة ال برنامجالخدمات الت  يقدمها : ثامنًا

 .يعلى مدار العام الدراسلجميع الطالب و التشغيلية لألنشطة الالصفيةالخطط و البرامج تنفيذ  -2

عن طريق إدارة )، ونشرهاحفظها بالملفاتبالصور والفيديو واألنشطة توثيق جميع البرامج و -1

 .اصل االجتماعي الخاصة بالجمعيةوسائل التوفي ( العالقات العامة

 .التي تقام في مدينة الجبيل األنشطةفي المعارض والفعاليات والمشاركة  -3
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المعالم ، الجامعات: المدارس، رياض األطفال: ملالتي تشتنظيم العديد من الزيارات الميدانية و -4

 .الموجودة في المنطقة أو المحافظةالمصانع  ، الحضارية

، والعمل على تطبيقها داخل اآلراء التطويرية لبرامج األنشطة الالصفيةالمقترحات واعداد  -1

 .ةالجمعي

 

 الحادية لشرالماد  

 ، ولرق تقديمهاراد قجمعية  تو رهاالت   التأهي يةالتربوية و البرامج

    

 ،التشخيصحسب نتائج التقييم وجمعية إرادة التربوية والتأهيلية للحاالت في  برامجالم دَ تقَ      

بذلك، حيث توجد ثالث برامج على قرارات اللجنة الفنية المعنية  وبناءً ة، قدرات كل حالحسب و

 :تأهيلية باإلمكان أن تلتق الحالة بها

الحاالت وتدريبها من خالل تأهيل  حيث يكون: الفصول التأهيل الشامل بنظامبرنامج  .2

 -تتلقى فيها الخدمات التربوية فضاًل عن خدمات التأهيل المساند ، نسةمجموعات صفية متجا

 .اساعات يوميً  (5)عن  فترته ال تقل منتظم بدوامٍ  -حسب احتياج الحالة 

حيث يكون تأهيل وتدريب الحالة من  :بنظام الجلسات الفردية التأهيل الشاملبرنامج  .1

بواحدة أو  ا،جلسة فرديه أسبوعيً  (21) ردية مكثفة بحيث ال يقل عددها عنجلسات فخالل 

 .  الجمعيةات التأهيلية التي تقدمها مراكز أكثر من الخدم

حيث يكون تأهيل وتدريب الحالة من : التأهيل بنظام الجلسات الفردية الجزئيةبرنامج  .3

 (22)بواحدة أو أكثر من الخدمات التأهيلية، والتي ال يزيد عددها عن جلسات فردية خالل 

 .اهيلية أسبوعيً جلسة تأ

هي  ٍ  رد  يقد  لها حسب األنظمة من برنامجٍ تأوكل حالة ت تحق بأحد البرامج الث ثة ل بد لها 

 :الث ثة السابقة
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  :الةرد  التأهي   محتويات البرنامج

التكيف االجتماعي، المهارات االستقاللية، : جميع المجاالت فيالحالة ألداء المستويات الحالية  -2

 .نقاط ضعفالمهارات األكاديمية، وغيرها، وذلك على شكل نقاط قوة و ،حركيةالمهارات ال

 في نهاية العام أو الفصلعلى الحالة تحقيقها التي يراد ( التربويةالخطة )هداف العامة األ -1

 .الدراسي

 (.الخطة التربوية)التي تشتق من( يميةالتعل الخطة)األهداف قصيرة المدى -3

التي تحتاجها لك الوسائل و األدوات كذو ،المباشرةالمباشرة وغير  الخدمات التربوية والتأهيلية -4

 .الحالة

 .مدة تقديم تلك الخدماتلموعد الزمني لبدء تقديم الخدمات التي تحتاجها الحالة، وكذلك ا -5

يرة الجداول الزمنية لتحديد مدى تحقيق األهداف قصو التقييمية، والمعاييراإلجراءات  -6

 . (األهداف التعليمية)المدى

  .البرنامج الفردي التأهيلياألشخاص المسؤولين عن تنفيذ  -7

 :الةرد التأهي   البرنامج لداد قمراحل 

 :ل حالةتحديد مستوى األدا  الحال  : أولً 

لتحديد نقاط القوة  ؛تقييم مستوى األداء الحاليخاصة بن خالل استخدام قوائم واستمارات م وذلك     

؛ ، حيث تعد هذه المعلومات األساس لوضع أهداف الخطة التربوية الفرديةالضعف لدى الحالةنقاط و

، تالمقابال، االختبارات :عن الحالة من خاللجمع المعلومات ويتم  .والتخاذ القرارات المالئمة

 .وغيرها من الوسائل ،المالحظات

 :ةالخلة التربوية الةردي لدادقبنا  و: تانيًا

وضوابط  المتوقع تحقيقها وفق معايير، بحيث تشمل كل األهداف وهي المنهاج الفردي للحالة     

 :هامة منها

 . اعتماد بناء الخطة التربوية الفردية على فريق عمل متنقل التخصصات -2
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تقارير التقييم نتائج التشخيص والقياس، و على بناءً لكل حالة  إعداد الخطة التربوية الفردية -1

 .، وبناًء على احتياجات الحالة المحددة في مستوى أدائه الحاليبدئيالم

في جميع  الخطة التربوية الفرديةإعداد، وتنفيذ، وتقييم، ومتابعة راك األسرة في تاش -3

 . مراحلها

 .إعداد الخطة التربوية الفردية بفترةٍ زمنيٍة محددةٍ  -4

 .أقصى كحدٍ  ة العام الدراسيبدايمن خالل شهر  الفردية البدء بتنفيذ الخطة التربوية -5

 . والوسائل واألساليب الالزمة إلنجاح الخطة التربوية الفردية نات،تسخير جميع اإلمكا -6

 .للتقويم المستمرالفردية خضوع الخطة التربوية  -7

من خالل خطة  (وغيرها ،برامج ترفيهيةت، حفالت، رحال) الالمنهجية تنفيذ األنشطة -8

 .محدة

 :مكونات الخلة التربوية الةردية

 :ل  تشمل و( بيانات لامة لن الحالة) المع ومات لن الحالة -أ 

 .، وتأريخ ميالدها، ورقم ملفهاالرباعي اسم الحالة -2

 .د الخطة التربوية الفردية للحالةعداإتأريخ  -1

 .تحقة به الحالةبرنامج الملنوع ال، واسم المركز الملتحقة به الحالة -3

 .الدراسي للخطة التربوية الفردية العاموتأريخ الفصل  -1

لمل  ريق  لن لريقالةردية  خلة التربويةيت  قلداد ال، حيث  ريق الخلة التربوية الةردية -ب

 :يشملمتعدد التخصصات 

 .(بإشراف من رئيس قسمه)التدخل المبكر/ التربية الخاصة  أخصائي .2

أخصائي / أخصائي النطق والتخاطب : )من تحتاج خدمته الحالة من التخصصات التاليةا .1

ي التغذية أخصائ/ أخصائي العالج الوظيفي/ أخصائي العالج الطبيعي / التأهيل النفس حركي 

 (.، األخصائي النفسيأخصائي التأهيل المهني/ 

 .ولي أمر الحالة .3
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 .الخدمات المساند مات التربوية وتحديد الخد - د

 .نهاية تنةيذ الخلةتحديد بداية و - ذ

 .متابعة الخلةوتقوي  ووتنةيذ  لدادتحديد المشاركين    ق - ر

 :التربوية الةرديةالخلة  مجالت ومهارات

 (.اللغة االستقبالية والتعبيرية)مهارات التواصل  -أ 

 .المهارات االجتماعية -ب 

 .(لدقيقةالكبرى وا)المهارات الحركية  -ج 

 .المعرفية/ اإلدراكية المهارات  -د 

 .المهارات األكاديمية -ه 

 .(العناية الذاتية) المهارات االستقاللية -و 

 .المهارات المهنية -  

 :الخلة التنةيذية الةردية وية أالةرد ةالخلة التع يمي: ثالثًا

 في الخطة التربوية ينبغي أن  عامٍ  ، فكل هدفٍ يةالتنفيذي للخطة التربوية الفردالجانب  يه

ة من عن طريق صياغة أهداف قصيرة المدى مشتق ،مستقاًل  افرديً  اتعليميً  اله برنامجً  وضعيُ 

 .األهداف العامة طويلة المدى

 في ي األخصائ فيما يلتزم ،(8)معلم التربية الخاصة بتعبة نموذج فني رقم /يلتزم أخصائي

 ( .9)ألخرى بتعبئة نموذج فني رقم الخدمات المساندة ا

 ينيجب أن يتم رصد جميع البيانات التالية في النموذج : 

الحالة، اسم المركز الملتحقة فيه الحالة، نوع اسم : لومات عامة عن الطالب تتمثل فيمع -أ 

 .الخطة نهايةبداية وتأريخ  الحالة، برنامج

 .(ف العاموهو المجال الذي ينتمي اليه الهد)تحديد المجال  -ب 

 .المدى قصيراألهداف السلوكية شتق منه الهدف العام الذي سيُ  تحديد -ج 

 .تدريب الحالة عليها المراداألهداف قصيرة المدى  تحديد -د 

 .المستخدمة لتحقيق الهدف قصير المدى الوسائل و األدواتتحديد  -ه 



 
 

68 
 

 . فنيات التدريب على الهدف قصير المدى طرق و تحديد -و 

 .الهدف على تدريبالأليام التي يتم فيها تقييم المتابعة لجميع ا -ز 

 .رصد أي مالحظات في المكان المخصص لذلك -ح 

 .األخصائي المسؤول عن تحقيق األهداف  اسم وتوقيع -ط 

 .(لمسؤول المباشر لألخصائيا)اسم وتوقيع رئيس القسم -ي 

 .ل برنامج التأهي   الةرد  ، السنو الشهر ، الةص  : التقيي  الدور : رابعًا

 .التقريرالشهر 

يقوم األخصائي  بحيث ،التي تم إنجازها نهاية كل شهر أداء الحالة في األهداف وصفو وه     

نموذج تقرير متابعة  –المعد لذلك نموذج باستخدام ال دوريٍ  بشكلٍ  ،تقرير شهري لذلك بعمل

 :جميع البيانات التالية رصدحيث يجب  –( 22)شهري رقم 

 اسم البرنامج و المركزية ونهاية التقرير، اتأريخ بداسم الحالة، : ت العامة عن الحالةالبيانا -أ 

  .الحالةالملتحقة فيه 

 .لشهرعليها خالل ا التي تم تدريب الحالة( طويلة المدى)جميع األهداف العامة  -ب 

ن اتق، وبيان مدى إعليها خالل الشهر م تدريب الحالةالتي ت المدى قصيرةجميع األهداف  -ج 

  .الحالة لهذه األهداف من عدمه، أو بيان احتياج الحالة الستمرار التدريب على هذه األهداف

 .المسؤول عن التقريراألخصائي وتوقيع اسم  -د 

 .(عن األخصائيالمباشر المسؤول )رئيس القسم وتوقيع  اسم -ه 

 .ر الحالةتوقيع ولي أمات ومالحظ -و 

 .الةص   التقرير

فصل دراسي، بحيث يقوم أداء الحالة في األهداف التي تم إنجازها نهاية كل  وصفهو و      

 .شكٍل دوريٍ باستخدام النموذج المعد لذلكاألخصائي بعمل تقرير فصلي لذلك، ب

 

 



 
 

69 
 

  .التقرير السنو 

عام دراسي، بحيث يقوم أداء الحالة في األهداف التي تم إنجازها نهاية كل  وصفهو و     

 .األخصائي بعمل تقرير سنوي لذلك، بشكٍل دوري باستخدام النموذج المعد لذلك

تقييم المتابعة  -( 21)الفني رقم نموذجصائي اليستخدم األخ( الفصلي والسنوي)وفي التقريرين     

 :حيث يجب رصد جميع البيانات التالية -الدوري

اسم الطالب، تأريخ التقييم، التشخيص، تأريخ الميالد، العمر، : البيانات العامة عن الحالة -أ 

 .العام الدراسي، اسم البرنامج والمركز الملتحقة فيه الحالة

 (.ويفصلي أو سن: )نوع التقييم -ب 

، مع ذكر تخصصاتهم ،بحيث يكتب أسماء جميع المشاركين في التقييم :لجنة التقييم اعتماد -ج 

 .توقيعاتهمو

 .اسمه، وتوقيعهتدوين ، و(الملتحقة فيه الحالة) اعتماد رئيس القسم  -د 

 . مالحظات ولي األمر، واسمه، وتوقيعه -ه 

 .يقها على الحالةية والتأهيلية التي تم تحقجميع األهداف التربو -و 

، (حسب المعايير التي تم رصدها في األهدف العامة)النسب المئوية لتحقيق األهداف  -ز 

 .واستخراج المتوسط العام لتلك النسب

 .اسم، وتوقيع األخصائي المسؤول عن تحقيق األهداف -ح 

 (.المسؤول المباشر عن األخصائي)اسم، وتوقيع رئيس القسم -ط 
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 لشر ةالثالثالماد  

 ل برامج الةنية    جمعية قراد  مست  مات المكانية والتجهي يةال

 

 : الةصل التع يم 

 اتشابه فيما بينهت حاالتلذي يضم مجموعة متجانسة من الالمكان ا" ويقصد به في جمعية إرادة      

و . شدة السلوك، عاقةشدة اإل، عاقةنوع اإل، العمر العقلي، العمر الزمني :بعدة خصائص من حيث

 .حالةواكتساب المعرفة لكل  المتنوعة، لمهاراتلتدريس التدريب والتم في هذا الفصل ي

 

 : (الةصل الدراس ) مواصةات البيئة الصةيةلناصر و

 عن مساحة الفصل العادي مع وجود نافذة زجاجية ذات اتجاه واحد الفصل مساحة  أن ال تقل

 .باب الفصل في

 لتوفير البيئة التعليمية المناسبة  في غرفة الدراسة ،التهوية، اإلضاءة، التكييف :من كاًل  مالءمة

 . للطالب

  حاالتتياجات الوسائل التعليمية الالزمة الحالتوفر.  

 وال يزيد عدد في الفصل الواحد  حاالت( 6)للتعلم على  ةالقابل حاالتأن ال يزيد عدد ال ،

 . في الفصل الواحد( 5) ب علىللتدري ةالقابل حاالتال

 ت في الحاال غيابحضور و ، بيان من الرزنامة: من نكوي تتالت الجدارية الرئيسية اللوحةتوفر

، حيث تهدف هذه اللوحة إلى موضوع الوحدة أو المهارةل، قوانين الفص، حالة الطقسالفصل، 

 . رعرض اللقاء األخيا، راجعة المهارات المكتسبة سابقً م، عرض مهارات الحلقة الصباحية

 

  بطاقات ، اسم الركنتبين لوحة ، أركان خشبية: التي تتكون من األركان التعليميةتوفر

الذي  جدول دخول الطالب، مختلفة باختالف مجاالت األركانأدوات ، األركان دخول

وسائل تعليمية  ،تدريب الطالب على مجموعة من المهارات التي يخدمها الركنيهدف إلى 
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هذه الوسائل في تحفظ  حاالت، بحيثقدرات ال متناسبة معو ،أهداف الركن متناسبة مع

 . سيلةوويلصق عليها رمز ال ،ق شفافةصنادي

 

 توي على المواد األساسية التاليةيحالمناسب بحيث  األثاثوفر ت: 

 .دوات التدريبيةاألخاصة بالوسائل التعليمية وآمنة، ومنظمة تخزين وحدة  -

  .ألخصائيل الشخصيةدوات ألين خاصة لوحدة تخز -

 صورةاسم و ، بحيث يلصق عليهااحتياجاتهم الخاصةو حاالتين لحقائب الوحدة تخز -

ساحة الفصل في لالستفادة من م ؛يفضل أن تكون خارج الفصل بجوار البابو حالة،ال

 .األركان التعليمية

 .مكانية التحكم بالضوءإبستارة مع نافذة مزودة  -

 .حاالتسبورة خاصة لتدريب ال -

 . حاالتم الاحجأمع  و كراسي بحجم يتناسب ،ة للعمل الجماعيمنضد -

 

 .داول األخصائيينخاصة بأوراق و ج عالناتإلوحة  -

تحتوي على و ،أبواب الفصول ال بد أن تكون جذابة للطالب تحفزهم لدخول البيئة التعليمية -

 . أسمائهم وصورهمو عدد الطالبو ،اسم األخصائيو  ،اسم الفصل

صندوق لبريد و الحاالت المتغيبة، ءلوحة صغيرة بالقرب من باب الفصل لحصر أسما -

 .الفصل

 .ريقة آمنةأرضية الفصل مبطنة بط -

 . (لون األبيض أو بألوان الباستيليفضل الصبغ بال)لون الفصل هادئ  -

 . خاصة بالحاالت لوحة تعزيز -

 . سجادة دائرية للحلقة الصباحية -

 . ةعاقو نوع اإل للحاالت ى وفق القدرات العقليةأدن ثالثة أركان تدريبية كحدٍ  -

 .ارج الفصلبمتابعة سير العمل من خيسمح  ،وسط البابيتجزء زجاجي  -

 . لوحة ألعمال الطالب  -
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  حاالت، والتي يجب أن ل المؤدية الى اكتساب المهارات والخبرات التعليمية للجميع الوسائتوفر

 :تحتوي على عدة شروط منها

لخاصة بالوسيلة التعليمية تدون األهداف ا" األداة واضحة الهدف أن تكون الوسيلة و -

 ."بالخلف

 .الحالة نتباهال أن تكون محفزة و مثيرة -

 .أن يكون لها أماكن حفظ مخصصة -

 .حالةب الخطة الفردية لكل األدوات شاملة تلبي جميع جوانوأن تكون الوسائل  -

 .وسيلةومساحة محددة الستخدام كل  أن تكون هناك أماكن خاصة -

 .معايير األمن والسالمةتوفر فيها أن ت -

 .حاالتون مناسبة لمستوى و قدرات الأن تك -

 .متوفرة بعدد مناسب لعدد الحاالت  أن تكون -

 . أن يتم استبدال األدوات مع كل هدف و وحدة تعليمية جديدة  -

 

  حالة، الت لحفظ الوثائق الخاصة بكل هي سجو: للحاالتالملفات الفنية / السجالت التعليمية توفر

هامة متعلقة  جوانب فنيةلمتابعة ، األسرة، األخصائيرئيس القسم،  ،دارةاإل: من لكلٍ وهي مرجع 

ة، التقييمات التتبعية، التقارير الدورية، يالتنفيذ/ الخطة التربوية، الخطط التعليمية: لحالة مثلاب

 .وغيرها أوراق العمل،

، بحيث يكون لكل حالة ملفها المستقل، الذي بالحاالت الملتحقةالملفات تكون خاصة / وهذه السجالت

 : أجزاءيقسم لخمسة  ي، والذالصورة الشخصيةشتمل على االسم وي

 تمارة تقييم مستوى األداء الحالياسللحالة، و ةساسيالبيانات األويشتمل على  األول جزءال -

 .للحالة

 .الخطة التربوية الفرديةويشتمل على  الثاني جزءال -
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ة لألهداف الموضوعة في الخطة التربوية التتبعي اتالتقييمجزء الثالث ويشتمل على ال -

 .للحالة

 الخاصة بالحالة( السنوي ،الفصلي، الشهري) ورية التقارير الدويشتمل على  ابعالر جزءال -

 . الخاصة بالحالة( وأوراق العملة، الواجبات المنزلي)الجزء الخامس ويشتمل على األنشطة  -

 : األمن والس مة    البيئات التدريبية

  الحاالت، وتوفير جميع احتياجات لقدرات والوسائل واألدوات الكهربائية واإللكترونية مالئمة

  .االحتياطات الالزمة لتفادي أي خطٍر يمكن حدوثه

 توفر أدوات إطفاء الحريق حسب تعليمات الدفاع المدني. 

 توفر جرس اإلنذار الخاص بالحريق. 

 توفر صناديق اإلسعافات األولية. 

  بيئات مختلفة تتفاعل التدريب المستمر لحاالت على كيفية تفادي األخطار المتوقع حدوثها في

 .معها الحاالت

  (.حسب قدرات الحالة)التدريب المستمر للحاالت على كيفية استخدام بعض االدوات الحادة 

 االجهزة والوسائل  مهنيًا على استخدامالحاالت  اف المستمر والمتابعة أثناء تدريباإلشر

 .الهامة للتدريب

 ت، والخاصة بالجهات المسؤولة عن استقبال توفر قائمة بأرقام الهواتف الخاصة بأسر الحاال

 .أي حالة، عند حدوث أي إصابة

  و األرفف بزوايا آمنة و مستديرة مقاعد الدراسية والمناضد،الأن تكون. 

 تعيق األرفف و الحواجز حركة الحاالتأن ال  . 

  آمن بغطاءٍ  كهرباءمقابس التزويد. 

  قفلةفي أماكن تخزين م رةاألدوات الحادة و الخطيحفظ. 

  حاالتحتى ال تؤذي الاألدوات والوسائل، وعدم رداءتها؛ جودة. 

 حاالت يُعتقد أنها تتأثر في حال عدم تفعيل في حال وجود دران الفصول والممرات تبطين ج

 .ذلك
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 ديةتسملا تابجاوو قوقح
 

ة ، /مصلحة الطالب تقتضيهلك وفقا لما الحق في تغيير نوعية البرنامج ، وذالمركز إلدارة  -2

 .الخاصة بمتطلبات توفير الخدمة المركزإمكانيات  و تغييرأ

االنسحاب من البرنامج يجب تقديم طلباً خطياً إلدارة المركز وااللتزام  الرغبة فيفي حال  -1

ة  في البرنامج حسب جدول الرسوم المعتمد /بدفع المستحقات عن الفترة التي قضاها الطالب

 .من اإلدارة

عن طريق فريق العمل الفني ة يتم /عدد الجلسات التي يحتاجها الطالبتحديد نوع البرنامج و -3

تتضمن  (األخصائيين) لفريق العمل الفني تنفيذ أي توصيات  المركزإلدارة  ، ويحق

دون إجراء أي تعديل على ) ،  ة/الطالبتعديالت على الخدمات التأهيلية التي يتلقاها 

ة عن /ة التي يتلقاها الطالب، إال في حال اختالف إجمالي عدد الجلسات الفردي( الرسوم 

بالنسبة للملتحقين ببرنامج التأهيل الشامل  وذلك ،( يا جلسة أسبوع 21)  الحد األدنى

 .جلسات فردية 

، أما إذا كان ملتحقا بمركز ( سنة  21)  من المركز إذا تجاوز عمره ة/الطالبيتم طي قيد   -4

، ( سنة  لإلناث  41للذكور و   سنة 21) متالزمة داون فيتم طي قيده إذا تجاوز عمره 

المعتمدة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية في مراكز ذلك حسب آلية شروط القبول و

 .الرعاية النهارية 

  -:ة ، وذلك  في الحاالت التالية /إيقاف الخدمات التأهيلية عن الطالب للمركزيحق  -5

حضور  عدم واجبات والتدريبات المنزلية ، أومن األسرة في متابعة التكرار التقصير  -أ 

 .حضور المحاضرات اإلرشادية   عدمأو  االجتماعات مع الفريق الفني ،

عدد أيام أي فصل تأهيلي بدون عذر ، وعند من % (  35) ة /غياب الطالب زذا تجاوإ -ب 

 .ة ، بعذر يجب عليه تقديم ما يثبت ذلك /غياب الطالب

، فترة تجريبية يتم من خاللها تقرير استمرار  ة/الطالبيعتبر الشهر األول من التحاق  -ج 

، وفي حال تقرير عدم القبول فإن فترة  المركزقاف قبوله في خدمات ، أو إية/الطالب

 . التجربة تعتبر مجانية

 رغي والمركز، لفصول الدراسية بنظام ا للملتحقين خدمات النقل المدرسييوفر المركز  -2

 . تمكن ذلكبتوفير خدمة النقل في حال عدم  ملزم
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ة لفترة تجريبية لمدة ثالثة أسابيع من تأريخ التحاقه بالحافلة ، لتقرير مدى /يخضع الطالب -1

تعاد رسوم الحافلة  االستمرارإمكانية استمراره في خدمة النقل ، وفي حال تقرر عدم 

 .  السنوية لألسرة

 .الوقت المحدد النتظار الحافلة  أمام  المنزل دقيقتان فقط  -3

ة الجوالت عند بوابة الحافلة واستالمه من بوابة /ة يداً بيد لمشرف/يجب تسليم الطالب -4

 الستالمة مطلقاً بالنزول من الحافلة ، /ة الجوالت غير ملزم/الحافلة عند العودة ، ومشرف

 (.الطالب المتواجدين بالحافلة حفاظاً على سالمة)بوابة المنزل  عند ة/أو تسليم الطالب

ه للحافلة وتنتهي بدأ من استالمه باليد وإدخالة ، /الطالبعن  ة الحافلة/تبدأ مسؤولية مشرف -5

 .ة /من تسليمه باليد لذوي الطالب ، ة/مسؤولية المشرف
  

  -:إيقاف خدمة النقل في الحاالت التالية  للمركزيحق  -6

 .وأصبح المكان الجديد ال يتوافق مع خط سير الحافالت ، ة/الطالبإذا تغير سكن أسرة  -أ 

ة جولة الحافالت /سلوكية حادة خارجة عن سيطرة مشرفمشكالت ، ة/الطالبإذا طرأ على  -ب 

 .بالحافلة ، ة/الطالبأو مشكالت صحية تعيق استمرار خدمة 

ة الجوالت أو الحضور الستالمه عند /لمشرف ة/الطالببتسليم  األسرةإذا تكرر تأخر  -ج 

 .العودة 

  
بالوقت المحدد حسب جدول ه ة الى المركز بالوقت المحدد واستالم/الطالب إحضار -7

 .ة المسلم لألسر في حال التحاق الطالب بنظام الجلسات الفردية فقط /الطالب

 .  للمركزة وترتيب هندامه قبل إحضاره /بنظافة الطالب االلتزام -8

 .عدم الدخول إلى الفصول أو األخصائيين أثناء جلساتهم دون تنسيق مسبق  -9

عن أي انتقادات  بيرباالحترام المتبادل والتعااللتزام بالتعامل مع جميع الموظفين  -21

 .ألي موظف من خالل التواصل مع مشرف الموظف المعني 

 المركز ة وتزويد/عن الطالبها إدارة المركز ت التي تطلبإجراء الفحوصا -22

 . بتقاريرها

لمأكوالت التي يتحسس منها ة مع إخبار المركز بكل ا/إحضار وجبة صحية للطالب -21

 .لديه حساسية من بعض أصناف الطعام ة في حال/الطالب

على دفاتر التواصل وأوراق صائي االخمتابعة التدريبات الالزمة التي يوصي بها  -23

 .العمل والكتب المدرسية

 .حضور برامج التدريب األسري الجماعية والفردية التي تستدعى لها األسر  -24

طفال وكذلك أي حضور االجتماعات األسرية الخاصة بمناقشة التقارير الفصلية لأل -25

 . الفريق الفني أو المركزاجتماع فني تطلبه إدارة 
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االلتزام باألنظمة واللوائح المعمول بها في الجمعية وااللتزام بالتعهدات المطلوبة ،   -26

 .ت المناسبةاالقرار تخاذبافللجمعية الحق  وفي حال اإلخالل بذلك

 تطلب ة/الطالبأي وثائق أخرى مرتبطة بحالة وكل الوثائق المطلوبة لفتح الملف توفير  -07

 .من إدارة المركز

ة بدفع الرسوم السنوية كاملة إذا كان الدفع بنظام تأمين الشركات /الطالبر يلتزم ولي أم -28

 .أما إذا كان الدفع بنظام األفراد فيتم دفع الرسوم السنوية على دفعتين للسنة الدراسية

لتواصل ومتابعة التدريبات المرسلة من قبل ة على دفاتر ا/متابعة حالة الطالب -29

 .األخصائيين

ة بما فيها اجتماع مناقشة /لباجتماعات فريق العمل مع األسرة لمتابعة حالة الطا رحضو -11

 .الخطة السنوية واجتماع التقارير الفصلية 

 . جلسات االرشاد والتأهيل االسري رحضو -12

مرض يمنع من استفادته أو إصابته لمركز في حال إصابته بأي لة /الطالبعدم إحضار  -11

 .بمرٍض معٍد حتى شفاؤه

أخذ الموافقة اإلدارية ،  فيجبلفترة زمنية معينة ،  ة/الطالبفي حال طلب األسرة تغييب  -13

 . بدفع الرسوم  يجب االلتزاموفي حال الموافقة  

 


