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مقدمة
لقد أولت حكومتنا الر�صيدة حفظها اهلل اهتمامًا خا�صًا باأبنائنا ذوي الإعاقة والرقي باخلدمات املقدمة لهم وال�صعي بت�صهيل 
كافة الإجراءات للو�صول بهم الى اأف�صل م�صتوى ممكن من الإ�صتقاللية وجعلهم اأع�صاء نافعني وعاملني باملجتمع واإيجاد بيئة 

تعليمية منا�صبة وتقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية لهم يف اأقل البيئات التعليمية تقييداً.

التعليم  لتطوير  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  م�صروع  بتطويرها  قام  التي  املهمة  الأدوات  كاإحدى  الدليل  هذا  وياأتي 
املعاهد  ، وميكن  والإدارية  التنظيمية  الأعمال  ال�صعوبات، ويحدد  الغايات ويذلل  التعليم ليحقق  العام)تطوير( ووزارة 
الرتبوية  الأهداف  لتحقق  وظائفها  اأداء  من  اخلا�صة  الرتبية  لربامج  املطبقة  واملدار�ص  امل�صاندة  اخلدمات  ومراكز 

والتعليمية املرجوة منها.

ولقد اأعد هذا الدليل من جمموعة من الخت�صا�صيني الرتبويني ومن اخلرباء الإداريني، ومتت مراجعته من م�صرفني 
تربويني وم�صرفات تربويات ومعلمني ومعلمات وخمت�صني من معهد الإدارة، وكذلك مت الرجوع يف اإعداد هذا الدليل اإلى 

جمموعة من املراجع ذات العالقة بتنظيم اأعمال الرتبية اخلا�صة من لوائح واأدلة وتعليمات.

كما اإن تطبيق هذا الدليل من الزمالء والزميالت مديري املعاهد ومراكز اخلدمات امل�صاندة واملدار�ص املطبقة لربامج 
الرتبية اخلا�صة �صيعمل على تي�صري العمل ويحدد امل�صوؤوليات وي�صتثمر املوارد  الب�صرية واملادية.

وزير التعليم

عزام بن حممد الدخيل
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أهداف الدليل التنظيمي
يهدف هذا الدليل اإلى حتقيق الآتي:

ت�صكيل بناء موؤ�ص�صي يلبي احتياجات الطالب واملجتمع من خدمات الرتبية اخلا�صة.  •

حتديد الإرتباطات التنظيمية واملرجعية الإدارية جلميع املوارد الب�صرية يف املعاهد و املدار�ص املطبقة لربامج الرتبية  •
اخلا�صة ومراكز اخلدمات امل�صاندة .

حتديد وتوزيع وتوثيق املهام وامل�صوؤوليات على جميع العاملني يف املعاهد واملراكز واملدار�ص املطبقة لربامج الرتبية اخلا�صة. •

ومراكز  • الرتبية اخلا�صة  املطبقة لربامج  املدار�ص  و  املعاهد  العاملني داخل  العمل بني  تنظم  التي  العالقات  حتديد 
اخلدمات امل�صاندة .

تنمية الوعي باأهمية عملية التنظيم الإداري لدى من�صوبي املعاهد و املدار�ص املطبقة لربامج الرتبية اخلا�صة ومراكز  •
اخلدمات امل�صاندة .

كفاءة  • رفع   امل�صاندة من  ومراكز اخلدمات  اخلا�صة  الرتبية  لربامج  املطبقة  املدار�ص  و  املعاهد  الإ�صهام يف متكني 
وفاعلية العنا�صر العاملة فيها.

تعزيز التعاون بني من�صوبي املعاهد و املدار�ص املطبقة لربامج الرتبية اخلا�صة ومراكز اخلدمات امل�صاندة .وامل�صتفيدين  •
من خدماتها.

له وتنمية قدراتهم  • املنا�صبة  لتهيئة كافة الظروف  الإعاقة  اإلى الطالب ذوي  املقدمة  امل�صاهمة يف تنظيم اخلدمات 
وحتقيق احتياجاتهم التعليمية والرتبوية.
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المصطلحات
اأهداف  لتحقيق  الالزمة  والأن�صطة  الأعمال  خمتلف  توؤدي  التي  العنا�صر  ويحدد  يو�صح  ر�صم  التنظيمي:  الهيكل 

املعهد / املدر�صة وينظم العالقات داخلها ويحدد مهامها وارتباطاتها.

الوصف الوظيفي: و�صف مكتوب للعمل الذي يوؤديه املوظف ويتكون ب�صكل عام من معلومات اأ�صا�صية عن العمل تت�صمن 

العملية،  واخلربات  العلمية،  واملوؤهالت  للوظيفة،  واخلارجية  الداخلية  العالقات  الإ�صراف،  نطاق  الوظيفي،  امل�صمى 
واملعارف واملهارات والقدرات، وال�صمات ال�صخ�صية، وملخ�ص الوظيفة الذي يتمثل بالهدف العام الذي يجب على املوظف 

حتقيقه، وعبارات تف�صيلية عن واجباته ومهامه.

ين�صقون  م�صرتكة  اأهداف  ولهم  متكاملة  ومهارات  وقدرات  معارف  ميتلكون  املخت�صني  من  جمموعة  العمل:  فريق 

ويتعاونون فيما بينهم لتحقيقها بكفاءة.

أساليب التقويم الرسمية: اأ�صاليب مقننة ت�صتخدم جلمع البيانات واملعلومات عن الطالب.

أساليب التقويم غير الرسمية: اأ�صاليب ت�صتخدم جلمع البيانات واملعلومات عن الطالب با�صتثناء الأ�صاليب املقننة.

البدائل المكانية التربوية: البيئات التعليمية واأمناط تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة.

غرفة المصادر: غرفة باملدر�صة يلتحق بها الطالب ذو الإعاقة لفرتة ل تزيد عن ن�صف اليوم الدرا�صي بغر�ص تلقي 

خدمات تربوية وتعليمية خا�صة من قبل معلم مادة متخ�ص�ص، وهي تختلف يف طبيعتها وخدماتها عن مركز م�صادر التعلم .

برامج التربية الخاصة: برامج متخ�ص�صة يف الرتبية اخلا�صة موجهة للطالب ذوي الإعاقة املطبقة يف مدار�ص التعليم 

العام .

التأهيل:  عملية من�صقة لتوظيف اخلدمات الطبية والجتماعية والنف�صية والرتبوية واملهنية مل�صاعدة ذوي الإعاقة على 

حتقيق اأق�صى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية بهدف متكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والجتماعية 
وكذلك تنمية قدراته لالعتماد على نف�صه وجعله ع�صوا منتجا يف املجتمع ما اأمكن.

التربية الخاصة:  جمموعة الربامج واخلطط وال�صرتاتيجيات امل�صممة خ�صي�صا لتلبية الحتياجات الرتبوية اخلا�صة 

اخلدمات  تقدمي  اإلى  بالإ�صافة  خا�صة  ومعدات  وجتهيزات  واأدوات  تدري�ص  طرائق  على  وت�صتمل  الإعاقة  ذوو  للطالب 
امل�صاندة الالزمة.

تعديل السلوك:  عملية منظمة تهدف اإلى تعزيز وتنمية �صلوك مرغوب فيه اأو ت�صكيل �صلوك غري موجود اأو تخفي�ص 

اأو اإيقاف �صلوك غري مرغوب فيه.

التواصل الكلي:  جمموعة من طرق التوا�صل متمثلة يف : لغة الإ�صارة ، واأبجدية الأ�صابع والكالم ال�صفهي والكالم املكتوب.
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الخدمات المساندة: الربامج ال�صرورية للنمو الرتبوي للطالب ذوي الإعاقة مثل: العالج الطبيعي والوظيفي وت�صحيح 

عيوب النطق والكالم وخدمات الإر�صاد النف�صي.

الدمج: تعليم الطالب ذوو الإعاقة يف مدار�ص التعليم العام  مع تزويدهم بخدمات الرتبية اخلا�صة.

ديسبل: وحدة قيا�ص خا�صة تعرب عن حدة ال�صوت وت�صتخدم لقيا�ص ال�صمع.

السلوك التكيفي: مدى فاعلية الفرد وقدرته على حتقيق م�صتوى منا�صب من الكتفاء الذاتي وامل�صئولية الجتماعية 

بدرجة متاثل امل�صتوى املتوقع ثقافيًا ممن هم يف مثل �صنه.

طريقة برايل: اأ�صلوب يتم من خالله متثيل نظام اخلط العادي برموز نقطية ملمو�صة ت�صتخدم من قبل الأ�صخا�ص املكفوفون 

يف القراءة والكتابة.

غرفة درا�صية يف مدر�صة التعليم العام  تتلقى فيها فئة حمددة من الطالب ذوي الإعاقة براجمها  الفصل الخاص: 

معظم اأو كامل اليوم الدرا�صي.

معاهد التربية الخاصة: مدار�ص داخلية اأو نهارية تخدم الطالب ذوي الإعاقة.

معلم التربية الخاصة: معلم متخ�ص�ص يف الرتبية اخلا�صة وي�صرتك ب�صورة مبا�صرة يف تدري�ص الطالب ذوي الإعاقة. 

معلم التعليم العام: املعلم املتخ�ص�ص يف جمال حمدد ويقوم بتدري�ص مادة معينة كالريا�صيات اأو جمموعة من 

املواد املت�صلة ببع�صها مثل مواد اللغة العربية، املواد الدينية.

اأو اأكرث من ذوي الإعاقات يف اأكرث من  معلم متخ�ص�ص يف الرتبية اخلا�صة يقوم بتعليم طالب   المعلم المتجول: 

مدر�صة تعليم عام بحيث يقوم بالتنقل بني تلك املدار�ص وفق خطة زمنية حمددة ومعتمدة.

المعلم المستشار: معلم متخ�ص�ص يف الرتبية اخلا�صة يقوم بتقدمي الن�صح وامل�صورة ملعلمي ف�صول التعليم العام 

يف مدار�ص التعليم العام التي يوجد فيها طالب اأو اأكرث من ذوي الإعاقة الذين لي�ص لديهم اإعاقة بالقدر الذي ي�صتدعي 
وفق خطة زمنية  العام  التعليم  اأكرث من مدر�صة من مدار�ص  ويتنقل يف   . الرتبية اخلا�صة  وبرامج  اإحلاقهم يف معاهد 

حمددة ومعتمدة.

المعينات البصرية: و�صائل ت�صتخدم من قبل الطالب املعوقني ب�صريًا بغر�ص ال�صتفادة مما لديهم من قدرات ب�صرية.

المعينات السمعية: و�صائل ت�صتخدم من قبل الطالب املعوقني �صمعيا بغر�ص ال�صتفادة مما لديهم من قدرات �صمعية.

المالحظة: امل�صاهدة الهادفة بغر�ص و�صف ال�صلوك وتف�صريه.
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أهمية التربية الخاصة
تكمن اأهمية الرتبية اخلا�صة يف كونها نوعًا من اأنواع التعليم الذي يتم ت�صميمه بطريقة خا�صة مراعيًا الفروق الفردية بني الطالب 
املعوقني بهدف اإ�صباع حاجاتهم والتعرف على قدراتهم وتنميتها جنباً اإلى جنب مع التعليم العام من خالل التعاون وامل�صوؤولية امل�صرتكة.

أهداف المعاهد و المدارس المطبقة لبرامج التربية الخاصة: تهدف الرتبية اخلا�صة اإلى تربية وتعليم وتاأهيل 

الطالب ذوي الإعاقة بفئاتهم املختلفة، كما تهدف اإلى تدريبهم على اكت�صاب املهارات املنا�صبة ح�صب اإمكاناتهم وقدراتهم 
ووفق خطط مدرو�صة وبرامج خا�صة بغر�ص الو�صول بهم اإلى اأف�صل م�صتوى واإعدادهم للحياة العامة والندماج يف املجتمع. 

وميكن حتقيق هذه الأهداف من خالل ما يلي:
الك�صف عن الطالب ذوي الإعاقة وت�صميم برامج تربوية خا�صة تت�صم بالفردية وال�صمولية بح�صب احتياج كل طالب  •

�صاملة جلميع جوانب الق�صور لديهم . 

توفري بيئة تعليمية داعمة للطالب ذوي الإعاقة من خالل اأقل البيئات تقييدًا . •

توفري الربامج النتقالية امل�صممة بح�صب قدرات كل طالب مبا ي�صمن حتقيق انتقالهم ب�صكل �صهل ومي�صر اإلى احلياة  •
العامة و العي�ص با�صتقاللية . 

ا�صتخدام و�صائل امل�صاعدة وطرق التوا�صل البديلة مل�صاعدة الطالب على التعلم ب�صكل مي�صر  •

م�صاركة اأولياء الأمور يف ت�صميم الربامج التعليمية الفردية ومتابعة تنفيذها يف املنزل .  •

المرتكزات

 مت العتماد على جمموعة من املرتكزات  لدى اإعداد الدليل التنظيمي للمعاهد واملراكز واملدار�ص املطبقة لربامج الرتبية 

اخلا�صة وهي :
توثيق  • الدولة على  العا�صرة حتر�ص  املادة  ال�صعودية، وفق ما ن�صت عليه  العربية  الأ�صا�صي للحكم يف اململكة  النظام 

لتنمية  املنا�صبة،  الظروف  وتوفري  اأفرادها،  جميع  ورعاية  والإ�صالمية،  العربية  قيمها  على  واحلفاظ  الأ�صرة،  اأوا�صر 
نفو�ص  الإ�صالمية يف  العقيدة  اإلى غر�ص  يهدف  التعليم  اأن  الثالثة ع�صرة على  وقدراتهم، كما ن�صت يف مادته  ملكاتهم 
الن�صء واإك�صابهم املعارف واملهارات وتهيئتهم ليكونوا اأع�صاء نافعني يف بناء جمتمعهم حمبني لوطنهم معتزين  بتاريخهم.

الأنظمة والقرارات والتوجيهات ال�صامية املتعلقة بالعملية الرتبوية والتعليمية يف اململكة. •
م�صروع ا�صرتاتيجية تطوير التعليم العام يف اململكة العربية ال�صعودية.  •
ال�صيا�صات واللوائح والأدلة املختلفة من قطاعات الوزارة. •
القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة1422 هـ . •
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الدليل التنظيمي والدليل الإجرائي ملدار�ص التعليم العام يف اململكة العربية ال�صعودية. •
اخلطط التنموية يف اململكة العربية ال�صعودية. •
الأنظمة والت�صريعات الدولية املقننة للرتبية اخلا�صة. •
التفاقية الدولية حلقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. •
العقد العربي للمعوقني. •
الأ�ص�ص العلمية الرتبوية لتنظيم �صوؤون الرتبية اخلا�صة. •
املعاهد واملدار�ص احلائزة على اجلوائز. •
املمار�صات والتجارب الناجحة يف امليدان الرتبوي يف اململكة العربية ال�صعودية. •
درا�صات وجتارب دولية يف جمال الرتبية اخلا�صة. •
الأ�ص�ص العلمية والعملية للتنظيم الإداري. •
الت�صكيالت املدر�صية للعام 1433هـ. •

فئات التربية الخاصة:
تتكون فئات الرتبية اخلا�صة من الآتي:

العوق السمعي: هو م�صطلح عام تندرج حتته - من الناحية الإجرائية - جميع الفئات التي حتتاج اإلى برامج وخدمات 

الرتبية اخلا�صة ب�صبب وجود نق�ص يف القدرات ال�صمعية، والت�صنيفات الرئي�صة لهذه الفئات هي: 
الأ�صم: هو الفرد الذي يعاين من فقدان �صمعي يبداأ بـ 70 دي�صبل فاأكرث، بعد ا�صتخدام املعينات ال�صمعية مما يحول دون 

اعتماده على حا�صة ال�صمع يف فهم الكالم.

�صعيف ال�صمع: هو ال�صخ�ص الذي يعاين من فقدان �صمعي يرتاوح بني  35 َو69 دي�صبل بعد ا�صتخدام املعينات ال�صمعية، 

العوق ال�صمعي. •

العوق الب�صري. •

العوق العقلي •

�صعوبات التعلم. •

تعدد العوق.  •

ا�صطراب التوحد.  •

ال�صطرابات ال�صلوكية و النفعالية.  •

العوق اجل�صمي و ال�صحي. •

ا�صطرابات اللغة والكالم. •

فرط احلركة وت�صتت النتباه. •

ال�صم املكفوفني •
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مما يجعله يواجه �صعوبة يف فهم الكالم بالعتماد على حا�صة ال�صمع فقط.

العوق البصري: هو م�صطلح عام تندرج حتته - من الناحية الإجرائية - جميع الفئات التي حتتاج اإلى برامج وخدمات 

الرتبية اخلا�صة ب�صبب وجود نق�ص يف القدرات الب�صرية ، والت�صنيفات الرئي�صة لهذه الفئات هي: 
الكفيف: هو ال�صخ�ص الذي تقل حدة اإب�صاره باأقوى العينني بعد الت�صحيح با�صتخدام النظارة عن 60/6 مرتًا )200/20 

قدما( اأو يقل جماله الب�صري عن زاوية مقدارها )20( درجة.

باأقوى  ــ 70/20 قدم(  مـــرتًا )200/20  َو 60/6  اإب�صاره بني 24/6  الذي ترتاوح حدة  ال�صخ�ص  �صعيف الب�صر: هو 

العينني بعد اإجراء الت�صحيحات املمكنة.

العوق العقلي: انخفا�ص ملحوظ يف م�صتوى الأداء العقلي العام يف  مرحلة النمو وي�صحبه عجز وا�صح يف جمالني اأو 

اأكرث من جمالت ال�صلوك والتكيف الآتية:

اللغة  التي تت�صمن فهم وا�صتخدام  النف�صية الأ�صا�صية  اأكرث من العمليات  اأو  ا�صطرابات يف واحدة   : التعلم  صعوبات 

والتعبري،  )الإمالء،  والكتابة  والقراءة،  والكالم،  والتفكري  ال�صتماع  ا�صطرابات  يف  تبدو  والتي  املنطوقة  اللغة  اأو  املكتوبة 
واخلط( والريا�صيات والتي ل تعود اإلى اأ�صباب تتعلق بالعوق العقلي اأو ال�صمعي اأو الب�صري اأو غريها من اأنواع العوق اأو ظروف 

التعلم اأو الرعاية الأ�صرية.

تعدد العوق : وجود اأكرث من عوق لدى الطالب من الفئات امل�صنفة �صمن برامج الرتبية اخلا�صة مثل العوق العقلي 

وال�صمم، اأو كف الب�صر و العوق العقلي ...اإلخ.
اأنواع  لنوع واحد من  التعليمية املعدة خ�صي�صا  التعامل معها من خالل الربامج  ويتطلب احتياجات تربوية متنوعة ل ميكن 

العوق.

اضطراب طيف التوحد : العجز امل�صتمر يف التوا�صل الجتماعي والتفاعل الجتماعي عرب �صياقات متعددة وذلك من 

خالل مايلي : 
1- العجز يف التبادل الجتماعي والعاطفي .

2- العجز يف �صلوكيات التوا�صل غري اللفظي امل�صتخدمة يف التوا�صل الجتماعي .

1- التوا�صل.

2- العناية الذاتية.

3- احلياة املنزلية.

4- املهارات الجتماعية.

5- ا�صتخدام امل�صادر املجتمعية.

6- التوجيه الذاتي.

7- ال�صحة وال�صالمة.

8- املهارات الأكادميية الوظيفية.

9- وقت الفراغ ومهارات العمل.
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3- العجز يف تطوير و�صيانة وعالقات التفاهم .

العوق الجسمي والصحي : عوق يحرم الطالب من القدرة على القيام بوظائفه اجل�صمية واحلركية ب�صكل طبيعي 

مما ي�صتدعي توفري خدمات متخ�ص�صة متكنه من التعلم. ويق�صد بالعوق هنا اأي اإ�صابة �صواء كانت ب�صيطة اأو �صديدة 
ت�صيب اجلهاز الع�صبي املركزي اأو الهيكل العظمي اأو الع�صالت اأو احلالت ال�صحية التي ت�صتدعي خدمات خا�صة.

اضطرابات اللغة والكالم : ا�صطرابات ملحوظة يف اللغة )التعبريية اأو ال�صتقبالية( اأو الكالم  )النطق، الطالقة، 

ال�صوت( الأمر الذي يجعل الطالب بحاجة اإلى برامج عالجية اأو تربوية خا�صة.
ا�صطرابات الكالم: ال�صطرابات التي ت�صيب اجلهاز الكالمي لدى الإن�صان وتوؤدي اإلى �صعوبة اأو عدم مقدرة الفرد 

على اإنتاج الكالم بطريقة مقبولة ووا�صحة للمحيطني به، ويعترب الكالم م�صطربًا اإذا انحرف عن كالم النا�ص الآخرين 
اإلى درجة اأ�صبح معها لفتًا لالنتباه ومعيقًا لعملية التوا�صل وم�صببًا لل�صغط بالن�صبة للم�صتمع واملتحدث. 

ا�صطرابات اللغة: خلل اأو ق�صور يف تطور اأو منو وفهم وا�صتخدام الرموز املنطوقة واملكتوبة للغة، وال�صطراب ميكن 

اأن ي�صمل اأحد اأو جميع جوانب اللغة.

ا�صطرابات ع�صبية و�صلوكية ،تظهر يف �صورة ت�صتت النتباه وعدم   : اضطرابات تشتت االنتباه وفرط الحركة 

القدرة على الرتكيز مدة كافية لتنفيذ املهمة املطلوبة كما قد يظهر فرط احلركة على �صكل �صلوك يت�صم بحركة زائدة 
ون�صاط مفرط غري هادف يعيق تعلم الطالب وقد تقرتن هاتان الظاهرتان معا .

االضطرابات السلوكية واالنفعالية : ا�صطرابات �صلوكية وانفعالية حتدث لدى الطالب وتظهر من خالل واحدة 

اأو اأكرث من اخل�صائ�ص التالية بدرجة وا�صحة وملدة من الزمن وتوؤثر �صلبا على العملية التعليمية ومن هذه اخل�صائ�ص: 
عدم القدرة على التعلم وهي ل تعود لأ�صباب عقلية اأو ح�صية اأو �صحية. •

عدم القدرة على بناء عالقات �صخ�صية ُمر�صية مع الآخرين وعدم القدرة على املحافظة على هذه العالقات اإن وجدت.  •

ظهور اأمناط �صلوكية غري منا�صبة يف املواقف العادية.  •

مزاج عام من الكاآبة واحلزن.  •

امليل لإظهار اأعرا�ص مر�صية ج�صمية، اآلم، اأو خماوف مرتبطة مب�صكالت �صخ�صية ومدر�صية. •

الصم - المكفوفون : طالب لديهم اإعاقة ح�صية مزدوجة حيث يعانون من اإعاقة �صمعية واإعاقة ب�صرية معا،الأمر 

الذي ينتج عنه م�صكالت توا�صلية و منائية وتربوية تتطلب تعديالت خا�صة بالتعليم يف كل النماذج ال�صمعية و الب�صرية 
للح�صول على اأف�صل تعليم .
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أسس تنظيم القياس والتشخيص

القيا�ص و الت�صخي�ص جمموعة الإجراءات التي يتم من خاللها جمع املعلومات باأدوات ر�صمية وغري ر�صمية عن كل طالب 
من ذوي الإعاقة ، و حتليلها و تف�صريها للتعرف على نوعية الحتياج للخدمات واملكان الرتبوي املنا�صب .

أواًل: تقوم عملية القيا�ص والت�صخي�ص على اأ�صا�ص جمع املعلومات الت�صخي�صية من عدة م�صادر متنوعة وهي )الأ�صرة  - 

املعلم  - الطالب -  م�صادر اأخرى متوفرة يراها الفريق املخت�ص(. 

ثانيًا: تتم عملية القيا�ص والت�صخي�ص من قبل فريق متعدد التخ�ص�صات وي�صكل يف مراكز اخلدمات امل�صاندة و املعاهد 

واملدار�ص املطبقة لربامج الرتبية اخلا�صة  وفقًا للحاجة التي ت�صري اإليها نتائج امل�صح الأولية اأو طبيعة امل�صكلة لدى الطالب.

ثالثًا: ت�صكيل فريق للقيا�ص والت�صخي�ص يف املدر�صة/املعهد وفقًا للحاجة ويت�صمن:

قائد املعهد / املدر�صة. •

وكيل �صوؤون الطالب. •

معلم الرتبية اخلا�صة . •

معلم التعليم العام . •

املر�صد الطالبي اأو الأخ�صائي الجتماعي. •

املخت�صون ح�صب الفئة ) معلم تدريبات �صلوكية ، اأخ�صائي ب�صريات ، معلم تدريبات نطق ، اأخ�صائي عالج  •
وظيفي ،  ......... (

الطبيب ) املمر�ص ( اإن وجد . •

ويل اأمر الطالب اإن اأمكن. •

من ت�صتدعي حالة الطالب م�صاركته. •

وتتمثل مهام فريق القيا�ص والت�صخي�ص يف الآتي:

اختيار الو�صائل والأدوات امل�صتخدمة يف الت�صخي�ص والقيا�ص ومدى مالءمتها.  •

درا�صة وحتليل البيانات واملعلومات التي مت جمعها عن الطالب واإعداد التقارير اخلا�صة به.  •

حتديد اأهلية الطالب خلدمات الرتبية اخلا�صة.  •

حتديد نوع ودرجة العوق لدى الطالب .  •

حتديد امل�صتوى احلايل لأداء الطالب واحتياجاته وتقدمي التو�صيات ب�صاأنه.  •
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ت�صنيف الطالب وفقًا لأدائهم واحتياجاتهم.  •

تقدمي تقرير نهائي مبني على التقارير التف�صيلية املقدمة من اأع�صاء الفريق عن و�صع الطالب وو�صع  جميع التقارير يف ملفه. •

حتديد املكان الرتبوي والأ�صلوب املنا�صب لتقدمي اخلدمة للطالب ذي الإعاقة. •

رابعًا : تكون املقايي�ص والأدوات والأ�صاليب  امل�صتخدمة يف عملية القيا�ص والت�صخي�ص وفق الآتي:   

تطبيق الأدوات واملقايي�ص املعتمدة من قبل وزارة التعليم.  •
يف حال عدم توفر مقايي�ص من وزارة التعليم يجب اأن تكون املقايي�ص والأدوات امل�صتخدمة منا�صبة ومالئمة وتعليماتها  •

وا�صحة للفاح�ص واملفحو�ص. 
يجب ا�صتخدام اأ�صاليب واأدوات متنوعة )ر�صمية مو�صوعية( وغري ر�صمية )تقديرية( عند قيا�ص و ت�صخي�ص كل حالة.  •
اأن تكون الختبارات واملقايي�ص الر�صمية - يف حالة ا�صتخدامها - مقننة تت�صف بال�صدق والثبات ومالئمة  •  يجب 

لبيئة الطالب. 
 عدم الكتفاء بنتائج مقيا�ص واحد عند حتديد اأهلية الطالب خلدمات الرتبية اخلا�صة.  •
يجب اأن يتم تطبيق وتف�صري اأ�صاليب واأدوات القيا�ص من قبل متخ�ص�صني موؤهلني.  •

خامسًا : 

تتم عملية القيا�ص والت�صخي�ص بعد اآخذ موافقة ويل الأمر خطيًا وبعد اإ�صعاره ر�صميًا باإجراءاتها.  •
يقوم ويل اأمر احلالة ) من يعوله �صرعًا ( بالرد باملوافقة اأو عدمها على اإجراءات عملية القيا�ص والت�صخي�ص خالل  •

مدة زمنية ل تتجاوز ) 14( يومًا من تاريخ الإ�صعار اخلطي.
ويف حال عدم ا�صتالم  اإجابة من قبل  ويل اأمر الطالب خالل املدة امل�صار لها �صابقا  فيعترب ذلك اإذنًا باملوافقة على  •

عملية القيا�ص والت�صخي�ص واإجراءاتها. 

سادسًا : يجب اأن يو�صع الطالب حتت املالحظة - عند احلاجة - ملدة ف�صل درا�صي كامل وذلك بغر�ص التحقق من 

�صحة نتائج القيا�ص والت�صخي�ص لو�صع الطالب يف املكان الرتبوي املنا�صب.

سابعًا : يجب اأن يعاد ت�صخي�ص الطالب ذوي الإعاقة بعد عملية الت�صخي�ص الأولى مبا ل يقل عن 6 اأ�صهر ول يتجاوز 18 

�صهرًا للتاأكد من نتيجة القيا�ص والت�صخي�ص وميكن اإعادة القيا�ص والت�صخي�ص لحقًا اإذا دعت احلاجة .

ثامنًا : يجب املحافظة على �صرية معلومات القيا�ص والت�صخي�ص .



ا�صدار ا�ول - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 14

التدخل المبكر

الإعاقة   ذوي  من  الأطفال  مل�صاعدة  وذلك  ال�صعوبات  ظهور  قبل  العاجل  التدخل  هو   : المبكر  التدخل  مفهوم 

واأ�صرهم، فهو نظام خدمات تربوي وعالجي ووقائي يقدم لالأطفال منذ الأيام اأو الأ�صابيع الأولى بعد ولدتهم، وخا�صة 
ملن هم يف خطر ح�صب املنظور العلمي الذي يعتمد على التاريخ الأ�صري وم�صار احلمل وحالة الولدة وما بعدها لتحديد 

ذلك .

خدمات التدخل المبكر:

تقدم خدمات التدخل املبكر يف جهتني : 

ب- مدار�ص ريا�ص الأطفال اأ - مراكز الرتبية اخلا�صة امل�صاندة      

1-خدمات الرتبية اخلا�صة: التقييم الرتبوي النمائي وتطوير املنهج واإعداد اخلطة التعليمية الفردية واختيار الو�صائل 

التعليمية وتكييفها، وت�صميم ال�صرتاتيجيات التعليمية .

2- اخلدمات ال�صحية العامة: كالعالج والفحو�صات الطبية والتنظيم الغذائي واخلدمات التمري�صية والت�صخي�صية 

الدقيقة وتتحدد هذه اخلدمات فيما يلي :

- العالج الوظيفي . - العالج الطبيعي.    

- القيا�ص الب�صري .    . - الربامج الغذائية 

- القيا�ص ال�صمعي. - العالج اللغوي.    

 3- اخلدمات النف�صيـة:  اخلدمات التي تتم عن طريق التقييم النف�صي والعالج باللعب ، الإر�صاد النف�صي وتعديل ال�صلوك 

4- اخلدمات الأ�صرية: اخلدمات التي تتم من خالل الزيارات املنزلية والإر�صاد الأ�صري وتاأهيل الأ�صرة لتقبل الإعاقة 

وكيفية التعامل معها والتدريب والتوعية بطبيعة الإعاقة والإحتياجات الالزمة من الأجهزة التعوي�صية واخلدمات امل�صاندة.

5- اخلدمات الجتماعية: اخلدمات التي تتم للدفاع عن حقوق الطفل املعوق ودرا�صة احلالة والدعم. 

الفئات المستهدفة في برامج التدخل المبكر:

اأ-الأطفال املتاأخرون منائًيا: وهم الأطفال الذين لديهم تاأخر يف النمو يف  واحد اأو اأكرث من املجالت التالية )املجال 

املعريف، واملجال احلركي، واملجال اللغوي، واملجال الجتماعي - النفعايل، وجمال العناية بالذات(. ويكون هذا التاأخر 
بواقع انحرافني معياريني دون املتو�صط يف اثنني اأو اأكرث من املجالت املذكورة، اأو بن�صبة مقدارها 25% مقا�صه بالقوائم 

النمائية التي ت�صتخدم الدرجات من هذا النوع اأو مالحظة مظاهر منائية اأو اأمناط �صلوكية غري عادية.
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)ا�صطرابات  من:  يعانون  الذين  الأطفال  وهم  عقلية:  اأو  ج�صمية  اإعاقة  حالت  من  يعانون  الذين  ب-الأطفال 

جينية، ا�صطرابات ع�صبية، اأمرا�ص معدية، ت�صوهات خلقية، ا�صطرابات ح�صية وا�صطرابات يف عملية الأي�ص، وحالت 
الت�صمم(. 

ج-الأطفال الذين هم يف حالة خطر: وهم الأطفال الذين تعر�صوا ملا ل يقل عن ثالثة عوامل خطر بيئية )مثل عمر 

الأم عند الولدة ، تدين م�صتوى الدخل، عدم ا�صتقرار الو�صع الأ�صري، وجود اإعاقة لدى الوالدين، ا�صتخدام العقاقري 
اخلطرة (، اأو بيولوجية ) مثل اخلداج والنزيف الدماغي( .

د-اأولياء اأمور الأطفال الذين يعانون من حاجات خا�صة اأو تاأخر منائي اأو الذين لديهم قابلية للتاأخر اأو الإعاقة.

املكان الرتبوي :   

اأ- مراكز خدمات الرتبية اخلا�صة امل�صاندة ) من �صن 3 �صنوات فما دون (
ب- مدار�ص ريا�ص الأطفال ) من �صن 3 اإلى 6 �صنوات (

القبول و األهلية

 جمموعة من ال�صوابط املنظمة لقبول الطالب يف معاهد و برامج الرتبية اخلا�صة والتي تو�صح مدى اأهليته و ا�صتحقاقه 

للخدمات الرتبوية و التعليمية املطبقة فيها.  

اأول: املكان الرتبوي والتعليمي لذوي الإعاقة : املعاهد واملدار�ص واملراكز التي تقدم خدمات الرتبية اخلا�صة للطالب 

من ذوي الإعاقة يف البيئة الرتبوية الأقل عزًل وتقييدًا وفق الآتي : 

اأ- ف�صل التعليم العام مع خدمات املعلم امل�صت�صار .
ب- ف�صل التعليم العام مع خدمات املعلم املتجول . 
ج- ف�صل التعليم العام مع خدمات غرفة امل�صادر .

د- الف�صل اخلا�ص يف مدار�ص التعليم العام .
هـ- معاهد الرتبية اخلا�صة ) داخلي ـ نهاري (.

و- يقابل كل طالب من ذوي الإعاقة 3 طالب من التعليم العام *.
ز- ل يزيد عدد طالب التعليم العام عن ) 25 طالبا ( يف ف�صول الدمج الكلي مبرحلة ريا�ص الأطفال والتعليم العام.

ح- اأن ل يزيد عدد طالب ذوي الإعاقة عن 25% من اإجمايل عدد طالب التعليم العام يف ف�صول الدمج الكلي مبرحلة 
ريا�ص الأطفال والتعليم العام .

* يراعى يف ذلك الت�صكيالت املدر�صية وامليزانيات الت�صغيلية للمهعد / املدر�صة واإعانات املدار�ص الأهلية للرتبية اخلا�صة . 
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ط- ليزيد عدد الطالب ذوي الإعاقة عن ) 10 طالب ( يف الف�صل الواحد باملعاهد والف�صول اخلا�صة املدجمة يف 
مدار�ص التعليم العام ) دمج مكاين (**

ي- ليزيد عدد طالب التوحد عن ) 5 طالب ( يف الف�صل الواحد مبعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة

التكييف  اإجراء  مع  التعليمية  املراحل  جميع  على  العام  التعليم  مناهج  تطبق   : الدرا�صية  واخلطط  املراحل  ثانيًا: 

والتعديل مبا يتالءم مع احتياجات وقدرات الطالب وفق اخلطة التعليمية الفردية .

ثالثًا : الأهلية العامة خلدمات طالب الرتبية اخلا�صة تتحدد الأهليةالعامة للخدمات وفق ما يلي: 

 ل يزيد العمر الزمني للطفل عن 6 �صنوات للقبول يف برامج التدخل املبكر )ريا�ص اأطفال (. ١
الإلتزام بال�صن النظامي الوارد يف لئحة القبول والت�صجيل يف ال�صف الأول البتدائي . ٢
ال�صن الأعلى للقبول يف املرحلة املتو�صطة 16 �صنه واملرحلة الثانوية 19 �صنه ويزداد �صنة لكل �صف درا�صي اأعلى.. ٣
العمل با�صتثناء طالب الرتبية اخلا�صة عند القبول مبا ل يزيد عن 3 �صنوات �صريطة األ يرتتب على هذا ال�صتثناء هدر . ٤

حلقوق الطالب الآخرين يف املعاهد و الربامج  ممن اأعمارهم يف ال�صن النظامي اأو حرمان من هم اأحق باللتحاق . 
يف حال جتاوز الطالب �صن القبول يف املراحل الثالث يتم حتويله ملدار�ص تعليم الكبار )نهاري، م�صائي ، ليلي ( . ٥

وفق ال�صوابط املعتمدة .
اأن يكون قد مت ت�صخي�ص الطالب من قبل فريق متخ�ص�ص اأو لديه تقرير من جهة خمت�صة معتمدة . . ٦
يقبل الطالب املحول من التعليم العام يف ال�صف املالئم لقدراته وت�صمم له خطة تعليمية فردية تلبي احتياجاته الرتبوية اخلا�صة .. ٧
اأو . ٨ العام  التعليم  الب�صري املدجمة مبدار�ص  العوق  اإعاقة ب�صرية منفردة يف  برامج  يقبل الطالب الذي يعاين من 

مدر�صة التعليم العام الأقرب ل�صكنه مبا�صرة مع تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة وفق ما تقت�صيه م�صلحة الطالب.
موافقة اللجنة اخلا�صة بقبول الطالب التي يراأ�صها القائدو ينوب عنه الوكيل لل�صوؤون الطالبية وي�صرتك فيها كل من:. ٩

معلم الرتبية اخلا�صة . •
معلم التعليم العام . •
املر�صد الطالبي اأو الأخ�صائي الجتماعي. •
املخت�صون ح�صب الفئة ) معلم تدريبات �صلوكية ، اأخ�صائي ب�صريات ، معلم تدريبات نطق ، اأخ�صائي عالج وظيفي ... ( •
ويل اأمر الطالب اإن اأمكن. •

يحول الطالب اإلى املكان الرتبوي املنا�صب بعد انتهاء فرتة املالحظة وفق النتائج التي مت التو�صل اإليها .. ١٠

** اأن ل يرتتب على هذا العدد اإق�صاء للطالب اأو وجود قوائم انتظار .
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 رابعًا : الأهلية اخلا�صة وفق فئات الرتبية اخلا�صة

تتحدد الأهليةاخلا�صة للخدمات وفق ما يلي: 

األهلية لخدمات ذوي العوق السمعي

1-الطالب ال�صم:

اأ-اأن تكون درجة فقد �صمع الطالب من 70 دي�صبال فاأكرث يف اأف�صل الأذنني مع ا�صتخدام املعينات ال�صمعية مبوجب تقرير 
من جهة خمت�صة معتمدة.

ب- اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي.

2-  الطالب �صعاف ال�صمع: 

اأ- اأن يكون درجة فقد �صمع الطالب بني 35 اإلى 69 دي�صباًل يف اأف�صل الأذنني مع ا�صتخدام املعينات ال�صمعية مبوجب تقرير 
من جهة خمت�صة معتمدة.

ب- اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي.

األهلية لخدمات ذوي العوق البصري 

حتدد اأهلية ذوي العوق الب�صري وفق الآتي:

1- الطالب املكفوفون:

اأ- اأن تكون درجة حدة اب�صار الطالب باأقوى العينني بعد الت�صحيح ) ٦٠/٦ مرتًا ( ) ٢٠٠/٢٠ قدمًا ( باأقوى العينني بعد 
اإجراء الت�صحيحات املمكنة مبوجب تقرير طبي من جهة خمت�صة معتمدة .

ب- اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي.

2- الطالب �صعاف الب�صر: 

أ- اأن تكون درجة حدة اإب�صار الطالب بأقوى العينني بني )٢4/٦ َو  ٦٠/٦ مرتًا ( ) ٢٠٠/٢٠ - ٧٠/٢٠ قدمًا ( بعد اإجراء 

الت�صحيحات املمكنة مبوجب تقرير طبي من جهة خمت�صة معتمدة.
ب- اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي.

األهلية لخدمات ذوي العوق العقلي : تتحدد اأهلية ذوي العوق العقلي وفق الآتي:

اأ- اأن ل تزيد درجة ذكاء الطالب عن 75 درجة ح�صب اختبار وك�صلر، اأو 69 على اختبار �صتانفورد بينيه )ال�صورة 
اخلام�صة(، اأو ما يعادل اأيًا منهما من اختبارات الذكاء املقننة الأخرى.

ب- اأن ي�صاحب تدين القدرة العقلية ق�صور يف جمالني على الأقل من جمالت املهارات التكيفية ح�صب اختبارات 



ا�صدار ا�ول - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 18

ال�صلوك التكيفي الر�صمية اأو غري الر�صمية مبوجب تقرير من قبل جلنة خمت�صة معتمدة.

ج- اأن ل حتول درجة �صدة الإعاقة العقلية من ا�صتفادة الطالب من الربنامج التعليمي .

د- اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي.

األهلية لخدمات ذوي صعوبات التعلم: 

تتحدد اأهلية ذوي �صعوبات التعلم وفق الآتي:

التالية: اجلوانب  اأحد  يف  الأكادميي  حت�صيله  وم�صتوى  قدراته  م�صتوى  بني  وا�صح  تباين  الطالب  لدى  يكون  اأن   اأ. 
التعبري اللفظي، الإ�صغاء، ال�صتيعاب اللفظي، الكتابة، القراءة، ا�صتيعاب املادة املقروءة، العد، ال�صتدلل الريا�صي، 

اأو اأن يكون لديه ا�صطراب يف اإحدى العمليات النف�صية مثل الذاكرة، النتباه، التفكري و الإدراك.

ب.  اأن ل تكون ال�صعوبات ناجتة عن عوق عقلي اأو ا�صطراب �صلوكي اأو اأ�صباب ح�صية اأو اأية اإعاقات اأخرى لها عالقة 
بعدم مالءمة ظروف التعلم اأو الرعاية الأ�صرية.

ج. اأن يثبت اأن اخلدمات الرتبوية يف التعليم العام غري مالئمة اأو قليلة الفاعلية يف تعليم هوؤلء الطالب مما يتطلب 
توفري خدمات تربوية خا�صة.

د. اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي.

األهلية لخدمات ذوي إضطراب طيف التوحد : تتحدد اأهلية ذوي اإ�صطراب طيف التوحد وفق الآتي: 

الأداء  ذوي   ( الب�صيط  التوحد   اإ�صطراب طيف  امل�صادر حالت  مع خدمات غرفة  العام  التعليم  ف�صل  يقبل يف  اأ. 
العايل( التي ميكن دجمها يف املراحل الثالث ) ابتدائي ، متو�صط ، ثانوي (.

ب. يقبل يف الف�صول اخلا�صة امللحقة مبدار�ص التعليم العام حالت اإ�صطراب طيف التوحد املتو�صطة امل�صاحبة للعوق 
العقلي و التي ل ميكن دجمها يف �صف التعليم العام مع مراعاة  توفر عوامل النجاح للدمج املكاين . 

ال�صديدة امل�صاحبة  و  التوحد املتو�صطة  اإ�صطراب طيف  التوحد ومعاهد الرتبية الفكرية حالت  ج. يقبل يف معاهد 
للعوق العقلي و التي ل ميكن دجمها يف مدار�ص التعليم العام .

د. اأن ل حتول درجة التوحد ال�صديد دون ا�صتفادة الطالب من الربنامج التعليمي.
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ال�صلوكية  ال�صطرابات  ذوي  اأهلية  تتحدد   : واالنفعالية  السلوكية  االضطرابات  ذوي  لخدمات  األهلية 

والنفعالية وفق الآتي: 
اأ.  اأن يظهر لدى الطالب ا�صطراب �صلوكي اأو انفعايل يحتاج اإلى تدخل وفق تقرير معتمد  .

ب . اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي. 

األهلية لخدمات ذوي اضطراب فرط الحركة و تشتت االنتباه: تتحدد اأهلية ذوي ا�صطراب فرط احلركة و 

ت�صتت النتباه وفق الآتي: 
اأ.  اأن يكون لدى الطالب فرط حركة اأو ت�صتت انتباه اأو كالهما مما يحتاج  اإلى تدخل وفق تقرير معتمد.

ب . اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي.

األهلية لخدمات ذوي العوق الجسمي والصحي: تتحدد اأهلية ذوي العوق اجل�صمي وال�صحي وفق الآتي: 

اأ. اأن يكون لدى الطالب م�صكلة ج�صمية اأو �صحية حتتاج اإلى تدخل  .
ب.  اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي. 

األهلية لخدمات ذوي اضطرابات اللغة والكالم : تتحدد اأهلية ذوي ا�صطرابات اللغة والكالم وفق الآتي: 

اأ. يقبل الطالب ذوي ا�صطرابات النطق والكالم يف ف�صل التعليم العام مع تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة ويف�صل 
املدار�ص التي يوجد بها برامج العوق ال�صمعي .

ب. اأن يكون لدى الطالب م�صكلة يف النطق اأو الكالم حتتاج اإلى تدخل .

ج. اأن ل يوجد لدى الطالب عوق اآخر يحول دون ا�صتفادته من الربنامج التعليمي. 

األهلية لذوي الصم المكفوفين :  تتحدد اأهلية ذوي ال�صم املكفوفني وفق الآتي:

اأ.  اأن تكون درجة فقد �صمع الطالب من 70 دي�صبل فاأكرث يف اأف�صل الأذنني مع ا�صتخدام املعينات ال�صمعية مبوجب 
تقرير من جهة خمت�صة معتمدة.

ب . اأن يكون لدى الطالب كف ب�صر مبوجب تقرير طبي يحدد درجة فقدان الب�صر وجماله معد من قبل جهة خمت�صة معتمدة.

ج. يحدد املكان التعليمي املنا�صب من قبل فريق القيا�ص والت�صخي�ص.

األهلية لخدمات ذوي تعدد العوق:   تتحدد اأهلية ذوي تعدد العوق وفق الآتي:

اأ. اأن يكون لدى الطالب اأكرث من عوق بحيث ل ميكن ا�صتفادته من الربامج التعليمية املعدة خ�صي�صا لذوي العوق الواحد. 
ب. يحدد املكان الرتبوي لتعدد العوق ح�صب العوق الرئي�ص ) و�صيلة التوا�صل ( مثال الطالب الأ�صم و لديه اإعاقة عقلية 

تقدم له اخلدمات الرتبوية �صمن برامج تعدد العوق مبعاهد وبرامج العوق ال�صمعي . 
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آلية التقويم لطالب التربية الخاصة
تطبق املذكرة التف�صريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقومي الطالب للعام 1435هـ ال�صادرة مبوجب تعميم �صاحب ال�صمو 
امللكي وزير الرتبية والتعليم بالرقم 3638637 يف 1436/2/19هـ ، على طالب معاهد ومدار�ص الرتبية اخلا�صة وطالها 
املذكرة  هذه  من  ع�صرة  الثانية  القاعدة  يف  ورد  ما   بالعتبار  وياأخذ  املذكرة  هذه  على  يطراأ  الذي  والتحديث  التعديل 

التف�صريية والقواعد التنفيذية لالئحة تقومي الطالب للعام 1435 هـ .

مفهوم التقويـــم: اإجراء يتم من خالله معرفة م�صتوى اأداء الطالب يف جمال املعلومات واملهارات وال�صلوكات امل�صتهدفة 

والتي قد مت تدري�صه وتدريبه عليها.

اأهداف التقومي:  تتمثل اأهداف التقومي الرتبوي فيما يلي:

العام . ١ الدرا�صية خالل  املواد  امل�صتهدفة يف  وال�صلوكيات  واملهارات  املعلومات  الطالب يف جمال  اأداء  م�صتوى  حتديد 
الدرا�صي اأويف نهاية اخلطة التعليمية الفردية. 

التعرف على مدى تقدم الطالب نحو حتقيق الأهداف املحددة �صمن برناجمه التعليمي الفردي امل�صتمد من خطته . ٢
التعليمية الفردية. 

التاأكد من م�صتوى ا�صتقرار اأداء الطالب وم�صتوى تقدمه من خالل املتابعة والتقومي امل�صتمرين. . ٣
اأثناء عملية التقومي . ٤ تطوير برنامج الطالب وحت�صني م�صتوى اخلدمات املقدمة له بناء على املعلومات التي يتم جمعها 

باأنواعه.
قواعد واأ�ص�س التقومي: 

نهاية . ١ حتى  املبكر  التدخل  مرحلة  من  بدًءا  اخلا�صة  الرتبية  جمال  يف  وم�صتمرة  و�صرورية  اأ�صا�صية  عملية  التقومي 
مراحل التعليم املحددة لكل فئة من فئات الطالب. 

تتميز عملية التقومي يف جمال الرتبية اخلا�صة بخ�صو�صيتها التي تنفرد بها يف �صوء خ�صائ�ص واحتياجات كل طالب. . ٢
األ تكون اأ�صاليب التقومي ، اأو اإجراءاته ، اأو ممار�صاته ، اأو اأدواته ، اأو نتائجه م�صدر قلق يوؤثر �صلبا على عملية التعلم. . ٣
اأن تكون اأدوات التقومي �صادقة وممثلة ملا يتوقع من الطالب تعلمه من املعارف واملهارات ، مبينة على مدى متكنه من . ٤

املادة الدرا�صية ، وما ي�صتطيع اأداءه ، يف �صوء ما تعلمه منها بحيث تقي�ص قدرته على حل امل�صكالت والتفكري ال�صليم 
والتعلم الذاتي ، والتعليم امل�صتمر وغريها من القدرات الذهنية اإ�صافة اإلى معرفة احلقائق وتذكرها. 

اأن توفر اأدوات التقومي معلومات عن العمليات التي يحدث بها التعلم مثل: مدى ا�صتفادة الطالب من ا�صتخدام بع�ص . ٥
خطط التعلم حلل امل�صكالت والتو�صل اإلى الإجابات ال�صحيحة ، واملراقبة الذاتية مل�صتوى التقدم وتعديله ، اإ�صافة 
اإلى معلومات من �صاأنها م�صاعدة املعلمني ووا�صعي املنهج على حت�صني تعلم الطالب ورفع كفاية اأ�صاليب التدري�ص، 

وخا�صة ما يتعلق بتو�صيح املهارات وحتديدها واملعارف التي يجب اأن تركز عليها عملية التدري�ص. 
النظر يف نتائج اأدوات التقومي ، �صمن تقومي �صامل لظروف التعلم ، وبيئته ، وتقدم هذه الأدوات معلومات م�صتمرة . ٦
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 ، التدري�ص واملنهج ، وحفزه على بذل املزيد من اجلهد  اأ�صاليب  عن م�صتوى تقدم الطالب ي�صتفاد منها يف تطوير 
لالإفادة من اخلربات التعليمية. 

اأن تتوافر يف  اأ�صاليب التقومي ، واأدواته ، وظروف تطبيقه ، والقرارات املرتتبة على نتائجه فر�ص متكافئة جلميع الطالب. . ٧
عدم ا�صتخدام نتيجة الطالب على نحو يوؤثر يف قرارات اأخرى لي�ص لها عالقة بالغر�ص الأ�صلي لأداة التقومي اأو حمتواها. . ٨
اأن تعد نتيجة الطالب يف التقومي م�صاألة تخ�صه ، وويل اأمره ، والقائمني مبا�صرة على تعليمه ، ول يجوز ا�صتخدامها . ٩

بطريقة توؤدي اإلى معاملة الطالب معاملة ت�صيء اإلى تفاعله مع نف�صه ، اأو مع الآخرين. 
اأن تبتعد املدر�صة واملعلمون عن اإطالق امل�صميات اأو الأو�صاف التي تنبئ �صلبا عن حت�صيل الطالب يف درا�صته عند . ١٠

خماطبته اأو الإ�صارة اإليه. 
اأن تبنى اأدوات التقومي وفق الأ�ص�ص العلمية املتبعة ويف �صوء معايري حتددها اجلهات التعليمية بالتن�صيق فيما بينها . ١١

للم�صتويات املقبولة ، مما هو متوقع تعلمه، واكت�صابه من اأهداف التعلم ونواجته ، وتطور اجلهات التعليمية بالتن�صيق 
فيما بينها الأدلة والإر�صادات الالزمة لبناء اأدوات التقومي والتاأكد من �صدقها وثباتها. 

اأن تتولى اجلهات التعليمية ذات العالقة بالتن�صيق فيما بينها و�صع التنظيم الإداري املنا�صب لالختبارات وتنقيحها ، . ١٢
وتطبيقها ، وت�صحيحها ، ور�صد نتائجها وحتليلها ، وحفظ اأ�صئلتها، وا�صرتجاعها ، واإعادة ا�صتخدامها ، والتبليغ عن 
نتائجها ، واإجراء اختبارات ال�صدق والثبات الالزمة عليها وتطويرها مبا يتالءم وا�صتخداماتها ، واملقومات الالزمة 
لتح�صني م�صتواها مبا ي�صمن تكافوؤ الفر�ص بني الطالب واإيجاد الأدوات املوحدة التي ميكن على �صوئها مقارنة النتائج. 

اأن تخ�صع عمليات التقومي واإجراءاته واأ�صاليبه ملراجعة م�صتمرة لتطويرها وتعديلها من قبل اجلهات التعليمية بالتن�صيق فيما بينها. . ١٣
اأن تتولى اجلهات التعليمية بالتن�صيق فيما بينها تطوير اأدوات التقومي واأ�صاليبه للطالب ذوي الإعاقة.. ١٤
ي�صمل هذا التنظيم جميع مراحل التعليم يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة. . ١٥
يطبق هذا التنظيم على مواد اخلطة الدرا�صية جميعها با�صتثناء املواد التي ترى اجلهات التعليمية بالتن�صيق فيما . ١٦

بينها ، �صرورة اإيجاد تنظيم خا�ص لتقوميها. 
ينق�صم العام الدرا�صي اإلى ف�صلني ، يوزع بينهما مقرر املادة الدرا�صية ويراعى يف ذلك ما ياأتي: . ١٧

اأ. املوازنة بني ما يعر�ص يف مقرر املادة من حيث املحتوى والوقت يف كل ف�صل. 
ب. توزيع مقرر املادة يف ال�صفوف املبكرة من املرحلة البتدائية وفقا ملا تتطلبه املهارات الأ�صا�صية من وقت لتعلمها. 
اأن تكون درا�صة كامل منهج بع�ص املواد  ج. يجوز - ا�صتثناًء - بقرار من اجلهة التعليمية املعنية بالرتبية اخلا�صة 

الدرا�صية خالل ف�صل واحد ، اأو جتزئته على اأكرث من ف�صلني درا�صيني.
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أدوات وأساليب التقويم العامة : 

ت�صتخدم الختبارات الكتابية وال�صفهية والعملية لقيا�ص اأداء الطالب يف جمال املعلومات امل�صتهدفة. . ١
ت�صتخدم اأ�صاليب املالحظة باأنواعها املختلفة وقوائم ال�صطب وتقدير ال�صلوك لقيا�ص اأداء الطالب يف جمال املهارات . ٢

وال�صلوكيات املطلوبة وفق احتياجاته. 
توظيف الختبارات باأنواعها املختلفة للتاأكد من م�صتوى اأداء الطالب وتقدمه اأو ا�صتقراره وفق اأ�صلوب املتابعة والتقومي املطلوبني. . ٣
تطبيق اأدوات واأ�صاليب عملية التقومي للطالب ذوي الإعاقة تتميز بخ�صو�صيتها وفقا لطبيعة احتياجات كل فئة. . ٤
يعطى الطالب ذو الإعاقة الزمن الكايف الذي يتنا�صب وقدراته واإمكاناته الكتابية اأو القرائية اأثناء عملية التقومي الرتبوية. . ٥
ميكن اأن جترى عملية التقومي يف اأماكن منا�صبة للطالب  ذوي الإعاقة واأن يوؤدوا الختبارات ب�صكل فردي اأو جماعي، . ٦

وفقًا لحتياجاتهم وخ�صائ�صهم. 
ميكن اأن تتم عملية التقومي للطالب ذوي الإعاقة بتجزئة و تق�صيم املادة العلمية اإلى اأجزاء �صغرية ح�صب قدرات . ٧

واإمكانات كل طالب .
يف حالة ال�صرورة فاإنه ميكن عدم اللتزام مبواعيد وفرتات الختبارات املحددة يف تقومي الطالب ذوي الإعاقة على . ٨

اأن يتم التن�صيق يف ذلك مع اإدارة املدر�صة. 
ميكن اأن تتم عملية التقومي للطالب ذوي الإعاقة وفقًا لأ�صلوب التقومي امل�صتمر كل ح�صب قدراته واإمكاناته. . ٩

يف حالة تعذر ا�صتخدام الأدوات والأ�صاليب املحددة يف هذا التنظيم فاإنه ميكن للمعلم تقومي طالبه بالطريقة التي . ١٠
يراها منا�صبة خل�صائ�صهم واحتياجاتهم وتوزيع درجات التقومي مبا يتالءم مع ذلك على اأن يتم ذلك بالتن�صيق مع 

اإدارة املدر�صة.
يف حالة تعدد وتنوع احتياجات الطالب فاإنه ينبغي مراعاة اأ�صاليب التقومي املنا�صبة وذلك وفقًا ملواد التقومي اخلا�صة بكل . ١١

فئة كاأن يكون الطالب كفيفًا ويعاين من �صعوبات يف التعلم اأو يكون اأ�صمًا ومعوقا عقلًيا ويعاين من ا�صطرابات يف التوا�صل.
يتم تقومي الطالب متعددي العوق ح�صب قدراتهم و احتياجاتهم .. ١٢
مراعاة األ يخترب الطالب ذو الإعاقة  يف اأكرث من مادة حتريرية يف اليوم الواحد مع اإعطائه الزمن املنا�صب لالإجابة . ١٣

على اأ�صئلة الختبار و تقدمي الدعم املنا�صب.
التعليمية . ١٤ تقوميه يف حمتوى اخلطة  يتم  فاإنه  العام  التعليم  له يف ف�صل  يقدم  الطالب مما  ا�صتفادة  يف حالة عدم 

الفردية ويتم و�صع الأ�صئلة من قبل معلم الرتبية اخلا�صة بالتن�صيق مع معلم املادة.
يف جميع حالت التقومي يتولى معلم الرتبية اخلا�صة الإ�صراف على الختبارات و التقومي بالتعاون مع معلم التعليم العام .. ١٥
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أدوات وأساليب التقويم الخاصة:

اأوًل: العوق الب�صري  : 

تنا�صب اأ�صاليب واأدوات التقومي مع اخل�صائ�ص احل�صية املتوفرة لدى الطالب ذوي العوق الب�صري والتي تعتمد يف . ١
املقام الأول على اللم�ص ، ال�صمع ، والبقايا الب�صرية. 

تتم الختبارات التقوميية للطالب ذوي العوق الب�صري بواحد اأو اأكرث من الأ�صاليب الآتية: الكتابة والقراءة باأ�صلوب . ٢
برايل ، اأو بالأ�صلوب ال�صفهي ، اأو عن طريق ت�صجيل اأ�صئلة الختبار والإجابة عنها بالو�صائل املنا�صبة كاأ�صرطة الت�صجيل 
واحلا�صب الآيل اأو عن طريق ال�صتعانة بقارئ كاتب مب�صر وكذلك ال�صتفادة من املعينات الب�صرية ل�صعاف الب�صر 
مثل: العد�صات املكربة والطباعة املكربة ... اإلخ ، وذلك يف �صوء اخل�صائ�ص والحتياجات املحددة لكل طالب معوق 

ب�صريا يف برناجمه. 
ت�صكل جلنة برئا�صة قائداملدر�صة اأو من ينوب عنه وع�صوية املخت�ص بالرتجمة من واإلى طريقة برايل ومعلم املادة كل . ٣

فيما يخ�صه  يف كل مدر�صة يوجد بها برنامج دمج للمعوقني ب�صريا. 
يكون ت�صكيل هذه اللجنة قبل اأ�صبوعني من موعد الختبارات على الأقل لتتمكن من الآتي: . ٤

اأ. جتهيز الأ�صئلة بالطريقة املنا�صبة للمعوقني ب�صريا )برايل للمكفوفني، وخط مكرب ل�صعاف الب�صر(. 
ب. نقل اإجابات الطالب املكفوفني من طريقة برايل اإلى اخلط العادي ليتمكن معلم املادة من ت�صحيحها. 

ت�صتخدم نف�ص الأ�صئلة ذاتها التي تعد لختبارات بقية الطالب، ويف حالة وجود خرائط اأو ر�صومات اأو جداول يف تلك . ٥
الأ�صئلة فعلى معلم املادة الت�صاور مع املعلم املخت�ص بالرتجمة ملعرفة اإمكانية اإخراج ذلك بطريقة برايل اأو تعذره ، 

فاإذا تعذر ذلك فعلى معلم املادة و�صع بديل منا�صب. 
يوفر لهذه اللجنة ما ميكنها من اأداء عملها مع املحافظة على �صرية الختبارات واإجابات الطالب. . ٦
العام املرونة من حيث املوازنة بني حداثتهم يف تعلم بع�ص . ٧ التعليم  تراعى عند تقومي الطالب املحولني حديثا من 

املهارات مثل القراءة والكتابة بطريقة برايل ومتطلبات بع�ص املواد الدرا�صية كالإمالء واملطالعة بحيث يتم تقومي كل 
طالب ح�صب م�صتوى اكت�صابه املهارة.

يف حال عدم ا�صتفاده الطالب مما �صبق يتم تقومية وفق قدراته واحتياجاته .. ٨

ثانًيا: العوق ال�صمعي

تنا�صب اأ�صاليب واأدوات التقومي مع اخل�صائ�ص احل�صية املتوفرة لدى الطالب ذوي العوق ال�صمعي والتي تعتمد يف املقام . ١
الأول على حا�صة الب�صر، والبقايا ال�صمـعية. 

٢ . - التلميح  لغة  الكالم(  )قراءة  ال�صفاه:  قراءة  مـــثل:  املختلفة  التوا�صل  بطرائق  للطالب  التقوميية  الختبارات  تتم 
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الكالم املرمز -اللفظ املنغم ، لغة الإ�صارة ، اأبجدية الأ�صابع الإ�صارية اأو بطريقة التوا�صل الكلي بالإ�صافة اإلى الأ�صاليب 
الكتابية العادية واأ�صاليب التقنية احلديثة كاحلا�صب الآيل ، كل ح�صب قدراته واإمكاناته. 

ا�صتخدام الأ�صئلة املو�صوعية املبا�صرة والوا�صحة والبتعاد عن الأ�صئلة املقالية واملركبة والكلمات الغام�صة واملجردة . ٣
والأ�صئلة اللفظية التي حتتاج اإلى بقايا �صمعية اأو ح�صيلة لغوية .

يراعى عند احلاجة ترجمة ال�صوؤال بلغة الإ�صارة لل�صم لإي�صال املعنى املطلوب يف بع�ص الأ�صئلة التي ي�صعب فهمها.. ٤

ل يتاأثر التقومي بالرتكيب البنائي للغة املكتوبة من الأ�صم وتنميقه لل�صياغات وخا�صة يف املواد الأدبية والجتماعية، . ٥
وعدم حما�صبته على الأخطاء الإمالئية اأو النحوية اإل اإذا كان الختبار يقي�ص م�صتوى الطالب يف مادة الإمالء.

ل يتاأثر التقومي ب�صالمة و�صحة نطق احلروف وخمارج الأ�صوات يف الختبارات ال�صفهية وميكن ا�صتبدالها كتابيا اأو . ٦
اإ�صاريًا يف حال تعذر التقومي.

يف حال عدم ا�صتفاده الطالب مما �صبق يتم تقومية وفق قدراته واحتياجاته .. ٧

ثالثًا: العوق العقلي

تنا�صب اأ�صاليب واأدوات التقومي مع اخل�صائ�ص اجل�صمية والعقلية والنف�صية للطالب ذوي العوق العقلي والتي تعتمد يف . ١
املقام الأول على التكامل احل�صي. 

املختلفة . ٢ التقومي  اأ�صاليب  من  العديد  تطبيق  خالله  من  ميكن  الذي  امل�صتمر  للتقومي  وفقًا  الطالب  تقومي  عملية  تتم 
واملتنوعة كالختبار الكتابي اأو ال�صفهي كل ح�صب قدراته البدنية واحلركية اأو اختبارات املالحظة.

وم تقوميا يتنا�صب مع قدراته .. ٣ يف حال تعذر ا�صتفادة الطالب ذي العوق العقلي مما قدم له يف الف�صل  فيقَّ
يف حال عدم ا�صتفاده الطالب مما �صبق يتم تقومية وفق قدراته واحتياجاته .. ٤

رابعًا: ا�صطراب طيف التوحد

مع . ١ التوحد  طيف  ذوو  للطالب  وال�صلوكية  والجتماعية  التوا�صلية  اخل�صائ�ص  مع  التقومي  واأدوات  اأ�صاليب  تتنا�صب 
الرتكيز على اأ�صاليب التكامل احل�صي. 

ت�صتخدم الأ�صاليب التوا�صلية املختلفة مع الطالب التوحديني مثل: الكتابة والقراءة ولوحة التوا�صل... اإلخ اأثناء تقوميهم . ٢
وذلك ح�صب خ�صائ�ص واإمكانات واحتياجات كل طالب على حدة. 

ميكن جتزئة حمتويات الختبار اإلى فرتات ق�صرية تتنا�صب مع خ�صائ�ص وقدرات واحتياجات كل طالب على حدة.. ٣

يف حال �صعوبة تقومي الطالب التوحدي وفق ما ُقدم له يف ف�صل التعليم العام فيتم تقوميه وفق حمتوى اخلطة التعليمية الفردية .. ٤

يف حال عدم ا�صتفاده الطالب مما �صبق يتم تقومية وفق قدراته واحتياجاته  .. ٥
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خام�صًا: ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية

تتنا�صب اأ�صاليب واأدوات التقومي مع اخل�صائ�ص ال�صلوكية والنفعالية للطالب ذوي ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية. . ١

يقوم معلم الرتبية اخلا�صة بتوزيع حمتوى الختبار على فرتات زمنية ق�صرية تتنا�صب مع م�صتوى النتباه والرتكيز لدى الطالب. . ٢

ي�صمح للطالب بالتوقف والتحرك اأثناء اأداء الختبار وذلك ح�صب م�صتواه وقدرته على املكوث يف املقعد. . ٣

ي�صمح للطالب بالختبار يف ركن خا�ص بعيدًا عن امل�صتتات.. ٤

يف حال عدم ا�صتفاده الطالب مما �صبق يتم تقومية وفق قدراته واحتياجاته  .. ٥

�صاد�صًا: العوق اجل�صمي وال�صحي

والأجهزة . ١ والو�صائل  وال�صناعية  الطبيعية  الأطراف  ا�صتخدام  لديه عوق حركي بدين احلق يف  الذي  للطالب  يحق 
التعوي�صية املختلفة اأثناء عملية التقومي. 

يحق للطالب الذي ت�صتدعي ظروفه ال�صحية اأن يوؤدي الختبار يف املكان والزمان املنا�صبني حلالته. . ٢

ميكن للطالب اأن يخترب مع طالب التعليم العام كلما كان ذلك ممكنًا.. ٣

ميكن جتزئة الختبار الواحد على فرتات ق�صرية تبعًا لظروف الطالب البدنية وال�صحية.. ٤

يخترب الطالب الذي ل ي�صتطيع الكتابة باأ�صئلة يتم الإجابة عنها �صفهًيا ويكلف قائداملدر�صة اأحد من�صوبي املدر�صة . ٥
ممن تتوفر فيه الأمانة و حتمل امل�صوؤولية بالكتابة عن الطالب .

يعفى الطالب من الختبار يف املواد العملية و اخلط .. ٦

يكون الختبار يف مادة الإمالء على �صكل اأ�صئلة حتريرية يجيب عليها الطالب �صفهًيا .. ٧

يف حال عدم ا�صتفاده الطالب مما �صبق يتم تقومية وفق قدراته واحتياجاته .. ٨

�صابعًا: ا�صطرابات اللغة والكالم

مراعاة ا�صطرابات النطق والكالم التي يعاين منها الطالب وعدم مقارنته- اأثناء التقومي - بالطالب العادي وعدم . ١
حما�صبته على الأخطاء الناجتة عن تلك ال�صطرابات. 

 ميكن للمعلم ا�صتبدال الختبارات ال�صفهية باختبارات حتريرية اإذا دعت احلاجة اإلى ذلك وفق ما تراه جلنة اخلطط . ٢
التعليمية ميكن للمعلم ال�صتعانة مبعلم تدريبات النطق والكالم )اإخ�صائي ا�صطرابات التوا�صل( اأثناء عملية التقومي.

يتم تقومي الطالب وفق قدراته و احتياجاته الفردية.. ٣
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ثامنًا: �صعوبات التعلم

برامج . ١ وفق  التعلم  فئة �صعوبات  ت�صنيفهم �صمن  و  ت�صخي�صهم  الذين مت  العام  التعليم  الطالب يف  ي�صتفيد جميع 
الت�صخي�ص املعتمدة من اأدوات و اأ�صاليب التقومي اخلا�صة بهذه الفئة .

يتم اللتزام بتطبيق اأدوات القيا�ص و التقومي للطالب من فئة �صعوبات التعلم الذين مت ت�صخي�صهم �صمن هذه الفئة . ٢
و مل تقدم لهم اخلدمات امل�صاندة لعدم توفر برامج �صعوبات تعلم يف مدار�صهم باملراحل التعليمية الثالث )ابتدائي 

، متو�صط ، ثانوي ( .
يتم تطبيق اأدوات القيا�ص و التقومي ب�صكل فردي وفق احتياجات كل طالب و يوثق ذلك يف اخلطة التعليمية الفردية للطالب .. ٣
يف جميع حالت التقومي يتولى معلم �صعوبات التعلم الإ�صراف على اختبارات التقومي للطالب يف املواد التي يتلقون . ٤

فيها خدمات الرتبية اخلا�صة. 
يجب تقومي الطالب الذي لديه �صعوبات تعلم بالو�صيلة التي تنا�صب قدراته واحتياجاته وذلك وفقا لالآتي: . ٥

قراءة الأ�صئلة  للطالب يف حال كون امل�صكلة لديه هي القراءة مع التاأكد من فهمه للمطلوب قبل الإجابة.  أ.  
ب. يتم تقومي الطالب �صفويا اأو تكتب له الإجابة اأو ت�صجل على �صريط ح�صب ما تقت�صيه م�صلحة الطالب، يف حال 

كانت الكتابة م�صكلة لديه.
التعليمية  على اخلطة  بناًء  يتعلمه  وما  الف�صل  الطالب يف  يتعلمها  التي  املادة  كمية  مع  الأ�صئلة  توزيع  يتنا�صب  ج. 

الفردية. 
د. يتم تقومي الطالب بالتعاون بني معلم املادة ومعلم الرتبية اخلا�صة وذلك باختيار الطريقة التي تنا�صب قدرات 
الطالب واحتياجاته يف حالة تاأثري �صعوبات التعلم لدى الطالب على اأدائه يف مواد اأخرى ل يتلقى فيها خدمات خا�صة 

كتاأثري �صعوبات التعلم يف القراءة على اأدائه يف العلوم اأو القراآن الكرمي .
ه. تقومي الطالب ب�صكل فردي بعيدا عن اأي م�صدر ت�صتيت لالإنتباه يف حالة وجود م�صكلة يف النتباه لدى الطالب 

بالإ�صافة اإلى �صعوبات التعلم .
و. يعطى الطالب فرتات راحة اأثناء التقومي تبعًا لقدرته على الرتكيز وال�صتمرار يف اأداء املهمة. 

ز.  ال�صماح للطالب باحلركة والقيام من املقعد وامل�صي ثم اجللو�ص مرة اأخرى يف حالة وجود ن�صاط زائد لدى الطالب 
بالإ�صافة اإلى �صعوبات التعلم.

ح. تقومي الطالب بتجزئة مادة احلفظ الى اأجزاء ق�صرية تتنا�صب وقدرته على احلفظ ويتم تقوميه يف كل جزء بعد 
م�صاعدته يف حفظه قبل التقومي بفرتة وجيزة ويف حال تعذر ذلك فاإنه يتم اإعفائه من احلفظ والكتفاء بتقوميه يف 

اإدراكه للمفاهيم العامة للمو�صوع وذلك يف حال كون الطالب يعاين من �صعوبة يف احلفظ. 
ط. جتزئة املوا�صيع وتقومي الطالب يف كل مو�صوع على حدة اأو �صم اأكرث من مو�صوع مع بع�صها البع�ص ح�صب قدرة 

الطالب وذلك يف حال كون تعدد املوا�صيع يف املادة الواحدة ي�صبب م�صكلة للديه . 
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 يتم تقومي الطالب يف حمتوى اخلطة التعليمية الفردية ويتم و�صع الأ�صئلة من قبل معلم الرتبية اخلا�صة بالتن�صيق مع . ٦
معلم املادة يف حال عدم ا�صتفادة الطالب مما يقدم له يف ف�صل التعليم العام .

يتم تقومي الطالب يف حمتوى اخلطة التعليمية الفردية وحمتوى املوا�صيع التي يتعلمها يف ف�صل التعليم العام يف مادة . ٧
معينة يف حال ا�صتفادة الطالب مما يقدم له يف ف�صل التعليم العام يف تلك املادة  ويراعى يف ذلك اأن تو�صع الأ�صئلة 

بالت�صاور بني معلم املادة ومعلم الرتبية اخلا�صة

يتم الرتكيز على املفاهيم الأ�صا�صية اأثناء التقومي يف املواد ذات الكثافة يف املحتوى .. ٨

يف حال عدم ا�صتفاده الطالب مما �صبق يتم تقومية وفق قدراته واحتياجاته  .. ٩

الخطط التعليمية :

اأطراف العملية التعليمية )الطالب - فريق  اأ�صا�صية وُملزمة مكتوبة بني  هي وثيقة   : التعليمية  مفهوم الخطط 

العمل املدر�صي - الأ�صرة( والأفراد واجلهات املن�صو�ص عليها يف برنامج الطالب جلميع اخلدمات الرتبوية واخلدمات 
امل�صاندة التي تقت�صيها احتياجات كل طالب من ذوي الإعاقة - مبني على نتائج الت�صخي�ص والقيا�ص - ومعد من قبل 

فريق العمل يف املوؤ�ص�صة التعليمية.

أهداف الخطط التعليمية : ت�صعى اخلطط التعليمية اإلى حتقيق الأهداف التالية: 

حماية و�صمان حق الطالب ذي الإعاقة يف احل�صول على اخلدمات الرتبوية والتعليمية واخلدمات امل�صاندة التي تلبي . ١
جميع احتياجاته .

�صمان حق الأ�صرة يف تلقي الرعاية املنا�صبة لطفلها. . ٢

حتديد نوعية وكمية اخلدمة الرتبوية والتعليمية وامل�صاندة املطلوبة لحتياجات كل طالب على حدة. . ٣

حتديد الإجراءات ال�صرورية لتقدمي اخلدمات الرتبوية والتعليمية واخلدمات امل�صاندة لكل طالب على حدة. . ٤

حتديد الأن�صطة التدريبية و الطرق التعليمية و الو�صائل املتنوعة التي �صيتم ا�صتخدامها.. ٥

املنا�صبة . ٦ القرارات  و�صع  ملناق�صة  والأ�صرة  الطالب  خلدمة  املعنية  اجلهات  بني  امل�صرتك  والتعاون  التوا�صل  حتقيق 
واملتعلقة باحتياجاته وتفعيلها. 

قيا�ص مدى تقدم الطالب يف الربنامج. . ٧

تقدمي تعليم خمطط ومنظم لتحقيق التدري�ص اجليد و الفاعل .. ٨

حت�صني عملية التوا�صل بني اأع�صاء الفريق متعدد التخ�ص�صات و خا�صة بني املعلم و اأولياء الأمور.. ٩
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أنواع الخطط التعليمية:

ت�صتمل اخلطط التعليمية على :

1- خطة تعليمية فردية : تلك اخلطة التي ت�صمم ب�صكل خا�ص لطالب معني ح�صب نوع اإعاقته وطبيعتها لكي تقابل 

حاجاته الرتبوية والتعليمية وت�صتمل على الأهداف املتوقع حتقيقها وفق معايري معينة ويف فرتة زمنية حمددة وتختلف 
من طالب لآخر .

2- خطة اأ�صرية : تت�صمن خطة خدمة الأ�صرة الفردية اخلدمات التي تقدم لالأطفال يف �صن مبكرة )اخلم�ص �صنوات 

التعليمية  الأخ�صائيني يف الربامج  املبكر، وتعمل هذه اخلطة على توجيه عمل  التدخل  اأ�صرهم يف مرحلة  و  الأولى( 
على  الآباء  يح�صل  و  معًا  الآباء  و  الأخ�صائيني  من  كل  يعمل  خاللها  ومن  الإعاقة،  ذوي  الأطفال  اأ�صر  مع  اخلا�صة 

اإر�صادات من املتخ�ص�صني ويتلقون التدريبات على كيفية خدمة الطفل .

اأخرى )  اإلى  بيئة  اأو من  الإعاقة لالنتقال من مرحلة  الفرد ذي  اإعداد  العمل على  اإلى  3- خطة انتقالية: تهدف 

املراحل الدرا�صية الثالث ،ما بعد املرحلة الثانوية درا�صيًا اأو مهنًيا ، بيئات العمل العامة ( ، و تدرج الربامج النتقالية 
�صمن  اخلطة التعليمية الفردية املعدة لكل طالب ويقوم معدو اخلطة بتحديد طبيعة هذه الربامج وكيفية تقدميها 

ومدتها ومدى ا�صتفادة الفرد منها.

مرتكزات الخطط التعليمية الفردية  ترتكز اخلطط التعليمية الفردية على مايلي:
اأوًل: العتبارات الأ�صا�صية:

اإعداد خطة تعليمية فردية لكل طالب من ذوي الإعاقة اأيا كان نوع ومكان وزمان اخلدمة املطلوبة. 	. 
ت�صخري جميع الإمكانات املادية والب�صرية واملكانية والو�صائل والأ�صاليب الالزمة لإجناح اخلطة تعليمية الفردية. 	. 
يتم اإعداد اخلطة التعليمية الفردية بناء على نتائج الت�صخي�ص والقيا�ص لكل طالب على حدة. 	. 
تعتمد عمليات اخلطة التعليمية الفردية على الو�صف الدقيق املكتوب للربنامج التعليمي. 	. 
ه يتم اإعداد اخلطة التعليمية الفردية بناء على احتياجات الطالب املحددة يف م�صتوى اأدائه احلايل. 	.
تعتمد اخلطة التعليمية الفردية على عمل الفريق املتعدد التخ�ص�صات. 	. 
م�صاركة الأ�صرة يف اإعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة و اعتماد اخلطة التعليمية الفردية يف جميع مراحلها. 	. 
يقرتن عمل اخلطة التعليمية الفردية بفرتة زمنية حمددة لبداية ونهاية اخلدمات املطلوبة. 	. 
تخ�صع اخلطة التعليمية الفردية للتقومي امل�صتمر والنهائي.	. 
الحتفاظ باخلطة التعليمية الفردية يف نهاية كل عام درا�صي يف ملف الطالب.	. 
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ثانًيا:  حمتويات اخلطط التعليمية الفردية : 

ينق�صم حمتوى اخلطة التعليمية الفردية اإلى ق�صمني رئي�صني: 

- الق�صم الأول املعلومات الأولية عن الطالب وت�صمل: ال�صم ، تاريخ امليالد ، ا�صم املعهد/املدر�صة، ال�صنة الدرا�صية، 

الف�صل و ال�صف الدرا�صي  ، فئة الرتبية اخلا�صة ، معلومات و تواريخ تتعلق باإعداد اخلطة، تاريخ اللتحاق باملعهد / 
املدر�صة ، ملخ�ص تاريخ احلالة ، �صورة �صخ�صية ، جدول الطالب .

- الق�صم الثاين عنا�صر اخلطة التعليمية الفردية وهي: 

م�صتوى الأداء احلايل : و�صف يحدد م�صتوى الأداء احلايل لنقاط القوة و مواطن الحتياج ب�صكل دقيق و مبا 	. 

يكفي ل�صياغة الأهداف الأ�صا�صية ، وي�صتخل�ص هذا امل�صتوى من نتائج التقييم الر�صمية اأو غري الر�صمية ، ويحتوي 
على جميع املهارات اخلا�صة بالفئة امل�صتهدفة  .

الأهداف طويلة املدى : اأهداف يتم و�صعها بحيث تتوافق مع احتياجات الطالب و ت�صمل املنظور الكامل لالأهداف 	. 

ق�صرية املدى يف كل جمال ، ول بد اأن تكون قابلة للقيا�ص و ت�صف الأداء الذي يهدف لتحقيقه مع نهاية الف�صل اأو العام 
الدرا�صي.

و 	.  اإجرائية قابلة للقيا�ص و تربط بني م�صتوى الأداء احلايل  الأهداف ق�صرية املدى : و�صف الأهداف بطريقة 

الأهداف الف�صلية اأو ال�صنوية .

الأهداف التدري�صية : اأهداف �صلوكية تعرب بدقة و و�صوح عن التغري يف �صلوك الطالب والذي يتوقع حدوثه نتيجة 	. 

مروره باخلربات التعليمية يف املواقف املختلفة بعد فرتة من الوقت و ي�صتمل الهدف ال�صلوكي على ثالثة عنا�صر 
اأ�صا�صية وهي الأداء و املعايري و الظروف .

ه حتديد اخلدمات : بيان للخدمات و املواد اخلا�صة املقدمة للطالب ومن يقوم بتدري�صه و املحتوى الذي ي�صتمل 	.

عليه الربنامج التعليمي ، بالإ�صافة  اإلى حتديد اخلدمات التاأهيلية و الرتبوية املبا�صرة وغري املبا�صرة و اخلدمات 
امل�صاندة )نف�صية ، اجتماعية ، تقنية .... ( و الأ�صخا�ص امل�صوؤولني عنها .

مواعيد اخلدمات : املواعيد املقررة للبدء يف الربامج التعليمية الفردية و املدة املتوقعة للخدمات .	. 

التقومي : حتديد املعايري املو�صوعية و الإجراءات التقوميية و اجلداول الزمنية التي �صيتم اعتمادها لتحديد مدى 	. 

حتقيق الأهداف و مواعيدها الدورية ) يومية - اأ�صبوعية - �صهرية - �صنوية (. 

حتديد امل�صاركني يف فعاليات اخلطة التعليمية الفردية اإعـدادًا وتنفيـذًا و تقوميـًا  و متابعة.	. 
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التعليمية  اخلطط  اإعداد  متطلبات  تتحدد  الفردية  التعليمية  اخلطط  وتقومي  وتنفيذ  اإعداد  متطلبات   : ثالثًا 

الفردية يف العمليات التالية:

1-إعداد الخطة: 

أ. يتم ت�صكيل فريق اخلطة التعليمية الفردية برئا�صة فائد املعهد/املدر�صة�ص وينوب عنه وكيل املدر�صة لل�صوؤون التعليمية                    
وع�صوية كل من :

معلم الرتبية اخلا�صة. •
معلم التعليم العام . •
املر�صد الطالبي اأو الأخ�صائي الجتماعي . •
املخت�صون ح�صب احلاجة )معلم تدريبات �صلوكية ،معلم تدريبات نطق ، اأخ�صائي ب�صريات ..........(. •
ويل اأمر الطالب اأو من ينوب عنه . •
الطالب قدر الإمكان وحني يكون جاهزًا للم�صاركة ) الن�صج العمري و العقلي(. •

ب. يتم جمع معلومات كاملة عن الطالب بالرجوع للملفات الر�صمية و القيام باملقابالت الالزمة وا�صتخدام املالحظة و 
تطبيق املقايي�ص املعتمدة و الختبارات املنهجية غري الر�صمية .

ج. يتم حتديد مواعيد اجتماعات فريق اخلطة التعليمية الفردية ب�صكل دوري اأو بناء على احلاجات املتغرية للطالب .
د. يتم بناء واإعداد اخلطة التعليمية الفردية لكل طالب من قبل فريق اخلطة التعليمية الفردية بالرجوع للمعلومات التي 

مت جمعها و تو�صيات فريق الت�صخي�ص والقيا�ص. 
هـ.  تعد اخلطة التعليمية الفردية خالل فرتة ل تتجاوز اأ�صبوعني من نهاية اإجراءات الت�صخي�ص.

2- تنفيذ الخطة: 

يتم البدء يف تنفيذ اخلطة التعليمية الفردية خالل فرتة ل تتجاوز اأ�صبوعا من اإعدادها. 	. 

يتم تنفيذ اخلطة التعليمية الفردية من قبل كل من له عالقة بتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها يف اخلطة. 	. 

يجب التن�صيق بني الأع�صاء القائمني بتنفيذ اخلطة. 	. 

3-تقويم الخطة: 

يتم توثيق و ت�صجيل تقدم الطالب نحو حتقيق الأهداف من خالل التقومي امل�صتمر ب�صكل منتظم بعد نهاية كل هدف 	. 
�صلوكي تعليمي .

يتم تقومي مدى تقدم اأداء الطالب نحو حتقيق الأهداف ق�صرية املدى ب�صكل م�صتمر.	. 
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يتم تقومي اخلطة التعليمية الفردية لتحديد مدى فاعليتها يف حتقيق احتياجات الطالب يف نهاية كل ف�صل درا�صي. 	. 
يجب اأن يقوم فريق اخلطة التعليمية الفردية مبراجعة اخلطة �صنوًيا اأو ن�صف �صنوًيا و التعديل عليها يف حال عدم 	. 

حتقق التقدم املن�صود من الطالب اأو عند تغري حاجاته اأو حدوث تقدم اأكرث من املتوقع .

4-جوانب الخطة التعليمية الفردية : 

اأوًل-اخلدمات الأكادميية :

ت�صمل اأحد املجالت  الأكادميية الرئي�صة أو جميعها وهي :

-  الريا�صيات          - القراءة          - الإمالء    

- اخلط      - اأو مادة التعرث وحتدد  - التعبري التحريري               

ثانيًا -اخلدمات املهارية : 

ت�صمل جمموعة من املهارات يتم و�صعها وفق الحتياجات الرتبوية اخلا�صة للطالب وهي :

املهارات ال�صتقاللية ) مهارات احلياة اليومية ، مهارات العناية بالذات ( •

املهارات احلركية ) حركية عامة ، حركية دقيقة (. •

املهارات اللغوية ) ا�صتقبالية ، تعبريية ( . •

املهارات املهنية . •

مهارات ال�صالمة . •

املهارات القت�صادية . •

املهارات احل�صية ) ال�صتماع ، اللم�ص ، ال�صم ، التذوق (. •

مهارات احلركة و التنقل . •

مهارات التوا�صل . •

- النتباه       - الذاكرة         - الإدراك         - التفكري .     • املهارات النمائية  وهي :  

مهارات �صبط النفعالت ال�صلبية اأو الإيجابية . •

مهارات حتليل امل�صكلة والو�صول اإلى احلل . •

مهارات ما قبل التطور اللفظي ) الأ�صوات وفئات الأ�صوات وفق الت�صل�صل الطبيعي ( . •

مهارات اللغة املبكرة  ) التعبري بكلمة اأو كلمتني ( . •
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مهارات اللفظ ) اإ�صدار الأ�صوات بو�صوح (  . •

مهارات اللغة ) قواعد ت�صكيل الكلمات و اجلمل والبناء اللغوي(. •

مهارات معاجلة املعلومات ال�صمعية ) متييز الأ�صوات ، تذكر الأ�صوات ( . •

مهارات ال�صوت ) ال�صتخدام ال�صحيح لل�صوت ( . •

مهارات الطالقة . •

املهارات ال�صمعية و النطقية و ال�صفهية )ال�صمعية  تهدف ل�صتخدام القدرة ال�صمعية املتبقية ، النطقية تهدف اإلى تعليم  •
خمارج احلروف، ال�صفهية ت�صتمل على قراءة ال�صفاه و تعابري الوجه(.

مهارات التوا�صل الكلي و تركز على التوا�صل مع جميع اأفراد املجتمع  •

 مهارات ثنائية اللغة / الثقافة وتركز على تعليم ذوي الإعاقة ال�صمعية لغتني يف وقت واحد : لغة الإ�صارة للتعبري املبا�صر  •
و اللغة العادية للقراءة و الكتابة .

ثالثًا -اخلدمات امل�صاندة : حتتوي على :

اخلدمات الجتماعية : ت�صمل املهارات التي ت�صاعد على تكيف الطالب يف املجتمع و املعهد/املدر�صة و ترفع م�صتوى 	. 

الكفاءة الجتماعية .

اخلدمات النف�صية : ت�صمل على مهارات ت�صاعد على رفع م�صتوى تقدير الذات و الثقة بالنف�ص بالإ�صافة اإلى مهارات 	. 

توجيه وتعديل ال�صلوك و اتباع القواعد والتنظيمات.

خدمات التقنية : تركز على حتديد التقنية امل�صاعدة للطالب و التي متكنه من حت�صني قدراته الأدائية و ت�صاعده 	. 

يف التغلب على م�صكالته .

اخلدمات الطبية : تو�صح مدى احتياج اأو ا�صتخدام الطالب لأي تدخالت طبية اأو اأدوية .	. 

رابعًا -الت�صهيالت : ت�صمل كل الت�صهيالت التي يحتاج اإليها الطالب يف املنهج و الواجبات و الختبارات .

الأهداف  اإلى  للو�صول  لآخر  العمل  فريق  اأع�صاء  اأحد  يقدمها  التي  ال�صت�صارات  جميع  :ت�صمل  -ال�صت�صارة  خام�صًا 

املو�صوعة للطالب .
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الشراكة بين المدرسة واألسرة :    
         تعد الأ�صرة �صريكا هاما واأ�صا�صيا يف تربية وتعليم اأبنائها الذين يحتاجون خلدمات الرتبية اخلا�صة وهي من اأف�صل 
امل�صادر يف تقومي الطالب  والتعرف على احتياجاته واأكرب عون للمعلم يف املواقف التعليمية والأن�صطة الال�صفية، كما 
اأن الأ�صرة توفر تغذية راجعة عن مدى ا�صتفادة ابنها اإ�صافة اإلى اأنها ت�صاهم يف احل�صول على الدعم العام للربنامج 

التعليمي، لذلك يجب توطيد العالقة بني املعهد/املدر�صة والأ�صرة وتفعيلها من خالل التاأكيد على ما يلي:

اأول: واجبات املدر�صة نحو الأ�صرة

متكني ويل الأمر من زيارة املعهد/املدر�صة والطالع على كل ما يتعلق بربنامج ابنه ومالحظته يف مكانه الرتبوي . ١
بالتن�صيق مع الإدارة.

احل�صول على اإذن ويل الأمر لغر�ص الت�صخي�ص واإعداد الربنامج و اإقرار اأي تعديالت تطراأ عليه اأثناء اأو بعد التنفيذ . ٢
وكذلك يف حالة اإلغائه.

اإ�صراك الأ�صرة يف الت�صخي�ص واإعداد الربامج ومالحظة �صري العمل يف برنامج الطالب والتقومي النهائي.. ٣
احلفاظ على �صرية جميع املعلومات املتعلقة بالطالب واأ�صرته.. ٤
�صرح حالة الطالب لالأ�صرة بلغة مفهومة والتاأكد من اأن املعلومات �صحيحة ووا�صحة ووافية.. ٥
اإعادة ت�صخي�ص الطالب اإذا راأت الأ�صرة اأنه مل يو�صع يف الربنامج املنا�صب بناء على ت�صخي�صه ال�صابق يف حالة طلبها . ٦

ذلك و وفق اللوائح و الأنظمة .
اإر�صادية . ٧ ن�صرات  وبتوزيع  لالأ�صرة  تدريب موجهة  برامج  بتقدمي  وذلك  الطالب  الفاعل مع  للتعامل  الأ�صرة  م�صاندة 

مب�صطة.
تب�صري الأ�صرة بحقوق ال�صخ�ص املعوق التي كفلتها اللوائح والأنظمة.. ٨
اإ�صعار الأ�صرة خطيًا قبل حتويل ابنها من برنامج الرتبية اخلا�صة اإلى التعليم العام دون اأخذ موافقتها، واإ�صعارها . ٩

خطيًا واأخذ موافقتها عند حتويل الطالب من التعليم العام للرتبية اخلا�صة .

ثانًيا : واجبات الأ�صرة نحو املدر�صة

ال�صتجابة لدعوة املعهد/املدر�صة لال�صرتاك يف الت�صخي�ص واإعداد وتنفيذ وتقومي اخلطط التعليمية، ومتابعة �صري درا�صة الطالب.. ١
التعاون مع املعهد/املدر�صة باإعطاء الإذن لإجراء الت�صخي�ص واإعداد الربامج واإحالة الطالب اإلى جهة متخ�ص�صة . ٢

اأخرى اإذا لزم الأمر ويكون لها احلق يف الرف�ص يف حالت ميكن اأن ت�صتوجب ذلك.
تنفيذ ما تطلبه املعهد/املدر�صة من متطلبات يف البيت كم�صاعدة الطالب يف اأداء واجبات معينة اأو املحافظة على �صلوك . ٣

معني.
اطالع املعهد/املدر�صة على اأي تغري يطراأ على الأ�صرة اأو الطالب ميكن ال�صتفادة منه ل�صالح الطالب.. ٤
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ويتم العمل مع الأ�صرة من خالل:

م�صاركة ويل الأمر يف اجتماعات جلنة اخلطط التعليمية .. ١

الجتماعات الفردية بني فريق العمل متعدد التخ�ص�صات .. ٢

الجتماع باأولياء الأمور على م�صتوى املدر�صة.. ٣

لقاءات اليوم املفتوح.. ٤

جمل�ص اأولياء الأمور.. ٥

الت�صالت الهاتفية واملالحظات الكتابية.. ٦

ثالًثا: العالقة التبادلية بني املعلمني و الأ�صرة 

اأهمية املعلمني لالأ�صرةاأهمية الأ�صرة للمعلمني
التي  ال�صخ�صية  باملعلومات  املعلمني  بتزويد  الأ�صرة  تقوم 

ميكن تف�صر بع�ص ال�صلوكيات .
توؤكد على مدى  التي  املوثقة  بالأدلة  الأ�صرة  املعلمون  يزود 

تقدم و تطور الطالب  اأو اإخفاقه .
و  اخللفية  عن  مبعلومات  املعلمني  بتزويد  الأ�صرة  تقوم 

التاريخ الطبي و املر�صي للطالب.
تعليم  يف  الفاعلة  امل�صاركة  على  الأ�صرة  املعلمون  ي�صاعد 

اأبنائهم .
تقوم الأ�صرة بتعزيز ما يعلمه املعلمون للطالب و خا�صة ما 

يتعلق بالواجبات املنزلية .
اأبنائهم  حاجات  على  التعرف  يف  الأ�صرة  املعلمون  ي�صاعد 

الأكادميية و ال�صلوكية .

ت�صاعد الأ�صرة املعلمني يف حتديد اهتمامات الطالب مما 
ي�صهم يف حتقيق الأهداف الرتبوية و العمل على حتقيقها.

يقوم املعلمون بتحديد املعلومات الرتبوية و املجتمعية الهامة التي 
ت�صاعد الأ�صرة يف التعرف على الفر�ص املختلفة لأبنائهم.

و  للطالب  القوة  اكت�صاف جوانب  املعلمني يف  الأ�صرة  ت�صاعد 
احتياجاتهم مما ميكن من و�صع الأهداف الرتبوية املنا�صبة.

التي ت�صهم يف  يو�صح املعلمون لالأ�صرة املهارات الجتماعية 
م�صاركة اأبنائهم باملجتمع و ت�صاعدهم على التفاعل معه .

ميكن لالأ�صرة اأن تزود املعلمني باملعلومات عن اأمناط النظام و 
ا�صرتاتيجيات التعلم التي ميكن اأن تفيد الطالب بدرجة اأف�صل.

و  اأ�صاليب  على  تعريفهم  يف  الأ�صرة  املعلمون  ي�صاعد 
ا�صرتاتيجات التعليم التي تنا�صب اأبناءهم .
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التشكيالت الوظيفية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة:
الت�صكيالت الوظيفية :  تنظيم يو�صح حاجة املعاهد و املدار�ص املطبقة لربامج الرتبية اخلا�صة من الكوادر الب�صرية التي 

ت�صهم يف جناح العملية الرتبوية و التعليمية من خالل القيام باملهام و الواجبات املوكلة بهم .

عدد الف�صول/الطالب/ احل�ص�صعدد الوظائفالوظيفة
-1مدير

وكــيل
 83 طالب فاأقل1
84 - 166 طالب 2
167 طالب فاأكرث 3

40 طالب فاأكرث بن�صاب 9 ح�ص�صاملعلم امل�صرف - تربية خا�صة

مر�صد طالبي
 83 طالب فاأقل1
84 - 166 طالب 2
167 طالب فاأكرث 3

-1رائد ن�صاط
2 ف�صل فاأكرث1اأمني م�صادر تعلم

حم�صر خمترب
2 - 6 ف�صول1
7 ف�صول فاأكرث2

م�صجل معلومات
 133 طالب1
134 طالب  فاأكرث2

-1�صكرتري

امل�صاعد الإداري
16 - 83 طالب1
84 - 166 طالب2
167 طالب فاأكرث 3

يحدد وفق اخلطط الدرا�صية و معلم  تعليم عام   )ف�صل/معلم مادة (
عدد الف�صول

18 ح�صة
معلم الرتبية اخلا�صة )معلم ف�صل (

معلم الرتبية اخلا�صة ) معلم غرفة م�صادر(.
ابتدائي : معلم لكل400 طالب

ل يقل عن 12 حالة مبعدل16- 18 
ح�صة

متو�صط و ثانوي : معلم لكل 
300 طالب

مبعدل 10 حالت ا�صبوعًيا ل تقل عن )12( جل�صة تدريبية.معلم الرتبية اخلا�صة ) معلم متجول(.
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عدد الف�صول/الطالب/ احل�ص�صعدد الوظائفالوظيفة
مبعدل 10 معلمني اأ�صبوعًيامعلم الرتبية اخلا�صة ) معلم م�صت�صار(.

لكل ف�صل1م�صاعد معلم.
لكل 15 حالة1معلم تدريبات النطق .

معلم التدريبات ال�صلوكية .
لكل 12 ف�صل فاأقل1
13 ف�صل فاأكرث2

-1اأخ�صائي العالج الطبيعي.

-1اأخ�صائي العالج الوظيفي.
-1اأخ�صائي التدريب املهني.

-1اأخ�صائي قيا�ص ال�صمع.
-1اأخ�صائي ب�صريات.

لكل 15 حالة1معلم التوجه واحلركة.
-1احلار�ص

لكل 30 طالب1عامل خدمات
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نماذج الخرائط التنظيمية لمعاهد التربية الخاصة
فيما يلي مناذج اخلرائط التنظيمية ملعاهد الرتبية اخلا�صة:

أواًل / الخريطة التنظيمية لمعاهد التربية الخاصة بثالث وكالء

»HÓ£dG OÉ°TQE’G »HÓ£dG •É°ûædG

Úª∏©ŸG ¢ù∏›

OÉ°TQE’Gh ¬«LƒàdG áæ÷

»°SQóŸG ¥hóæ°üdG áæ÷

á«∏gC’Gh ∫ƒÑ≤dG áæ÷

á°UÉÿG á«HÎdG ó¡©e óFÉbó¡©ŸG ¢ù∏›

á«©ªàéŸGh ájô°SC’G ácGô°ûdG áæ÷

IOƒ÷Gh õ«ªàdG áæ÷

áeÓ°ùdGh øeC’G áæ÷

á«ª«∏©àdG §£ÿG áæ÷

ájQÉJôµ°ùdG

á«°SóŸGh á«ª«∏©àdG ¿hDƒ°ûdG π«chÜÓ£dG ¿hDƒ°T π«ch

á«ª«∏©àdG ¿hDƒ°ûdGá«°SQóŸG ¿hDƒ°ûdG

* يف حال وجود وكيلني يف املعهد ت�صند مهام نقل الطالب واملكافاآت والإعا�صة وال�صكان الداخلي... اإلخ لوكيل املعهد ل�صوؤون الطالب

ثانيًا / الخريطة التنظيمية لمعاهد التربية الخاصة بوكيلين

Úª∏©ŸG ¢ù∏›

OÉ°TQE’Gh ¬«LƒàdG áæ÷

»°SQóŸG ¥hóæ°üdG áæ÷

á«∏gC’Gh ∫ƒÑ≤dG áæ÷

á«°SQóŸG ¿hDƒ°ûdG π«ch

á°UÉÿG á«HÎdG ó¡©e óFÉbó¡©ŸG ¢ù∏›

á«©ªàéŸGh ájô°SC’G ácGô°ûdG áæ÷

IOƒ÷Gh õ«ªàdG áæ÷

áeÓ°ùdGh øeC’G áæ÷

á«ª«∏©àdG §£ÿG áæ÷

ájQÉJôµ°ùdG

IófÉ°ùŸG äÉeóÿG

º∏©àdG QOÉ°üe

äGÈàîŸGh πeÉ©ŸG

ÜÓ£dG ¿hDƒ°T  π«ch

π«é°ùàdGh ∫ƒÑ≤dG

»HÓ£dG •É°ûædG

á°UÉÿG á«HÎdG ƒª∏©e

á«°SGQódG OGƒŸG ƒª©∏e

ÚHƒgƒŸG ájÉYQ

á«ª«∏©àdG ¿hDƒ°ûdG π«ch

»HÓ£dG OÉ°TQE’G
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* دمج املجال�ص واللجان يف معاهد الرتبية اخلا�صة - عند احلاجة - الوادرة يف الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة - عدا جمل�ص املعهد  
وجلنة التوجيه والإر�صاد - مبا ليوؤثر مهامها وتخت�ص باملعاهد التي يكون عدد املعلمني فيها خم�صة ع�صر معلمًا فاأقل

* دمج املجال�ص واللجان يف معاهد الرتبية اخلا�صة - عند احلاجة - الوادرة يف الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة - عدا جمل�ص املعهد  
وجلنة التوجيه والإر�صاد - مبا ليوؤثر مهامها وتخت�ص باملعاهد التي يكون عدد املعلمني فيها خم�صة ع�صر معلمًا فاأقل

ثالثًا / الخريطة التنظيمية لمعاهد التربية الخاصة بوكيل

Úª∏©ŸG ¢ù∏›

OÉ°TQE’Gh ¬«LƒàdG áæ÷

»°SQóŸG ¥hóæ°üdG áæ÷

á«∏gC’Gh ∫ƒÑ≤dG áæ÷

á«ª«∏©àdG ¿hDƒ°ûdGá«°SQóŸG ¿hDƒ°ûdG»HÓ£dG OÉ°TQE’G»HÓ£dG •É°ûædG

á°UÉÿG á«HÎdG ó¡©e óFÉbó¡©ŸG ¢ù∏›

á«©ªàéŸGh ájô°SC’G ácGô°ûdG áæ÷

IOƒ÷Gh õ«ªàdG áæ÷

áeÓ°ùdGh øeC’G áæ÷

á«ª«∏©àdG §£ÿG áæ÷

ó¡©ŸG π«ch

        á°UÉÿG á«HÎdG ó¡©e óFÉb

Úª∏©ŸG ¢ù∏›

OÉ°TQE’Gh ¬«LƒàdG áæ÷

»°SQóŸG ¥hóæ°üdG áæ÷

á«∏gC’Gh ∫ƒÑ≤dG áæ÷

á«ª«∏©àdG ¿hDƒ°ûdGá«HÓ£dG ¿hDƒ°ûdGá«°SQóŸG ¿Dhƒ°ûdG

        á°UÉÿG á«HÎdG ó¡©e óFÉbó¡©ŸG ¢ù∏›

á«©ªàéŸGh ájô°SC’G ácGô°ûdG áæ÷

IOƒ÷Gh õ«ªàdG áæ÷

áeÓ°ùdGh øeC’G áæ÷

á«ª«∏©àdG §£ÿG áæ÷
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المجالس واللجان:
أواًل : مجلس المعهد / المدرسة 

هدف املجل�ص : تنمية العالقة بني املعهد / املدر�صة واملجتمع وتعزيزه مبا يحقق ر�صالة املعهد / املدر�صة ويدعم خططه 
التطويرية الهادفة لرفع م�صتوى جودة العملية الرتبوية والتعليمية وي�صجع اأوجه الإبداع والتميز ويرعاها.

ت�صكيل املجل�س : 

اأ. يتكون جمل�ص املعهد / املدر�صة من :

6-   معلم التدريبات ال�صلوكية1-  قائد املعهد / املدر�صة .

7-   ثالثة من اأولياء الأمور .2-  وكالء املعهد / املدر�صة.

8-   اأحد املتخرجني من املعهد / املدر�صة .3-  املر�صد الطالبي.

9-   ع�صو من القطاع اخلا�ص .4-  رائد الن�صاط الطالبي.

5-   معلم متميز .

ب. يكون قائد املعهد / املدر�صة  رئي�صًا للمجل�ص ويتم اختيار النائب من بني الأع�صاء على اأن يكون مقرر املجل�ص اأحد 
العاملني باملعهد / املدر�صة.

عام،  كل  املدر�صة   / املعهد  ينظمه  عام  اجتماع  على  بناًء  واملعلمني  الطالب  اأمور  اأولياء  من  املجل�ص  اأع�صاء  يختار  ج. 
وبح�صور اأولياء اأمور الطالب واملعلمني يف بداية العام الدرا�صي.

د. ي�صدر قائد املعهد / املدر�صة  قرارًا بت�صكيل املجل�ص .

مهام املجل�س:

 تتمثل مهام املجل�ص فيما يلي:

درا�صة ومراجعة خطة املعهد / املدر�صة وتقومي نتائجها.. ١

بحث ودرا�صة احتياجات املعهد / املدر�صة من الأثاث والتجهيزات والو�صائل واملرافق وبحث اآليات توفريها.. ٢

بحث نتائج الت�صخي�ص والتقومي والختبارات ومناق�صتها وتقدمي التو�صيات الالزمة ملعاجلة ال�صلبيات.. ٣

لالأنظمة . ٤ وفقًا  املدر�صة   / املعهد  يف  والتعليمية  الرتبوية  العملية  تدعم  التي  والأن�صطة  الربامج  اإقامة  يف  امل�صاركة 
والتعليمات.

امل�صاركة يف رعاية �صلوك الطالب يف املعهد / املدر�صة وبحث الظواهر ال�صلوكية وتقدمي املقرتحات لعالجها.. ٥
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ر�صد اجتاهات الطالب نحو املعهد / املدر�صة للتح�صني وللتطوير.. ٦

تقدمي التو�صيات والقرتاحات واملبادرات الهادفة اإلى تطوير العمل الرتبوي والتعليمي وحت�صني بيئة املعهد / املدر�صة.. ٧

التفاق مع القطاع اخلا�ص لرعاية برامج املعهد / املدر�صة مبا ين�صجم مع الأهداف الرتبوية وفق النظام واللوائح والتعليمات الر�صمية.. ٨

بناء �صراكات مع اجلهات احلكومية والأهلية املرخ�صة لتطوير العملية الرتبوية والتعليمية.. ٩

درا�صة املالحظات والقرتاحات الواردة للمعهد وتقدمي التو�صيات املنا�صبة ب�صاأنها.. ١٠

امل�صاركة يف بناء �صيا�صات املعهد / املدر�صة واإجراءاته الرامية لتجويد العملية التعليمية.. ١١

تنمية �صاأن املعهد / املدر�صة يف املجتمع وتقوية مكانتها الرتبوية والثقافية والجتماعية.. ١٢

بناء ال�صراكة مع القطاع اخلا�ص لدعم اأوجه الإبداع والتميز ورعاية امل�صابقات والحتفالت والإجنازات والحتفاء بها.. ١٣

تعزيز م�صاركة اأولياء الأمور يف حل م�صكالت الطالب مبختلف و�صائل الت�صال احلديثة، وتاأ�صي�ص قنوات ات�صال فاعلة . ١٤
مع العاملني يف املعهد / املدر�صة والطالب واأولياء الأمور واملجتمع املحلي.

درا�صة الق�صايا واملوا�صيع التي حتال من اإدارة املعهد / املدر�صة اأو اجلهات املعنية للمجل�ص لتخاذ الإجراءات الالزمة . ١٥
اأو تقدمي التو�صيات املتعلقة ب�صاأنها.

دمج جمال�ص وجلان  املعهد / املدر�صة - عند احلاجة - الواردة يف الدليل التنظيمي للرتبية اخلا�صة - عدا جمل�ص املعهد / املدر�صة . ١٦
وجلنة التوجيه والإر�صاد - ومبا ل يوؤثر على مهامها وتخت�ص باملعاهد و املدار�ص التي يكون عدد املعلمني فيها خم�صة ع�صر معلمًا فاأقل .

خماطبة اإدارة التعليم / مكتب التعليم ب�صاأن العوائق التي يجد املجل�ص �صعوبة يف معاجلتها .. ١٧

املدر�صة . ١٨ املعهد /  بالوثائق وتقدميها لإدارة  املجل�ص  مدعمًا  اإجناز وفعاليات  الدورية عن  والن�صرات  التقارير  اإعداد 
لرفعها للجهة املخت�صة.

ن�صر ثقافة ا�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي و تطبيقها .. ١٩

اجتماعات املجل�س :

يعقد جمل�ص املعهد / املدر�صة اجتماعاته بدعوة من رئي�صه مرتني على الأقل كل ف�صل درا�صي ،ولرئي�ص املجل�ص اأن . ١
يدعو لجتماع طارئ عند احلاجة.

لرئي�ص املجل�ص دعوة من يراه من غري الأع�صاء للم�صاركة يف مناق�صة اأي من املو�صوعات التي يحتاج اإليه فيها.. ٢
يقوم رئي�ص املجل�ص بتمثيل املجل�ص لدى اجلهات ذات العالقة ، ويعتمد حما�صر الجتماعات ويتابع تنفيذ قرارات املجل�ص.. ٣
املراد . ٤ املو�صوعات  وحتديد  للمجل�ص  املقدمة  واملقرتحات  الآراء  وجمع  لالجتماعات  بالتح�صري  املجل�ص  مقرر  يقوم 

طرحها للنقا�ص واإعداد جدول الأعمال وتدوين املحا�صر ومتابعة اإنهاء اإجراءاتها بالتن�صيق مع رئي�ص املجل�ص.
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ثانيًا : مجلس المعلمين

هدف املجل�س : تعزيز العالقات املهنية و الجتماعية للمعلمني و درا�صة املعوقات و امل�صكالت التي تواجههم يف املعهد / 

املدر�صة واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�صاأنها ، لالرتقاء مب�صتوى العملية الرتبوية والتعليمية.

ت�صكيل املجل�س :

اأ. يتكون جمل�ص املعلمني  من :
رئي�صًاقائد املعهد / املدر�صة 
نائبًا للرئي�صوكيل ال�صوؤون  التعليمية

اأع�صاءجميع املعلمني

ب.يختار املجل�ص من بني اأع�صائه مقررًا لجتماعاته.

ج.ي�صدر قائد املعهد / املدر�صة  قرارًا بت�صكيل املجل�ص.

مهام املجل�س : وتتمثل فيما يلي:

درا�صة الو�صع الرتبوي والتعليمي يف املعهد / املدر�صة مع الرتكيز على اأداء املعلمني وتعلم الطالب و�صلوكهم واتخاذ . ١
الإجراءات الرتبوية املنا�صبة حيالها.

و�صع اآلية لتطبيق الأنظمة والتعليمات و التعاميم الواردة من جهات الخت�صا�ص ومناق�صتها.. ٢
درا�صة ما يرد للمعهد / املدر�صة من مالحظات وتوجيهات واقرتاحات من امل�صرفني الرتبويني والزائرين واأولياء اأمور . ٣

الطالب وغريهم واتخاذ الإجراءات املنا�صبة جتاهها.
حتليل ودرا�صة نتائج تقومي الطالب وال�صتفادة منها يف تطوير طرائق التدري�ص واأ�صاليب  لتقومي وتعزيز الإيجابيات . ٤

وعالج ال�صلبيات.
مناق�صة مالحظات املعلمني واقرتاحاتهم ذات العالقة باخلطط الدرا�صية، وتوحيد روؤية املعهد / املدر�صة ب�صاأنها . ٥

ورفعها اإلى اجلهة املخت�صة.
ح�صر املعوقات وامل�صكالت التي تواجه املعلمني يف املعهد / املدر�صة ودرا�صتها وتقدمي احللول والتو�صيات الالزمة لعالجها.. ٦
تبادل اخلربات والتجارب بني اأع�صاء املجل�ص وا�صتعرا�ص اجلهود الذاتية لكل ع�صو.. ٧
تطوير . ٨ ي�صمن  مبا  للمعلمني  وتوفريها  التعليمية  امل�صتجدات  ومتابعة  اخلربات  و�صقل  الذاتي  التعلم  و�صائل  اقرتاح 

الكفايات لديهم وم�صايرة امل�صتجدات.
متابعة تنفيذ تو�صيات املجل�ص �صمن اخت�صا�صات املعهد / املدر�صة.. ٩

ن�صر ثقافة ا�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي و تطبيقها .. ١٠
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اجتماعات املجل�س :

يعقد املجل�ص اجتماعاته بناء على دعوة رئي�صه على النحو الآتي :

اجتماع حت�صريي قبل بداية الدرا�صة .. ١

اجتماعات دورية ل تقل عن اجتماعني يف كل ف�صل درا�صي.. ٢

يحق لقائد املعهد / املدر�صة  دعوة املجل�ص اإلى اجتماعات طارئة وفق احلاجة.. ٣

لرئي�ص املجل�ص دعوة من يراه من غري الأع�صاء للم�صاركة يف مناق�صة اأي من املو�صوعات التي يحتاج اإليه فيها .. ٤

ثالًثا : لجنة القبول واألهلية 

هدف اللجنة : حتديد اأهلية قبول الطالب يف معاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة. 

ت�صكيل اللجنة * :

أ. تتكون جلنة القبول و الأهلية من :
رئي�صًاقائد املعهد / املدر�صة  

نائبًا للرئي�صالوكيل  لل�صوؤون الطالبية
ع�صوًامعلم الرتبية اخلا�صة 

ع�صوًامعلم التعليم العام
ع�صوًااملر�صد الطالبي اأو الأخ�صائي الجتماعي

ع�صوًااملخت�صون ح�صب الفئة ) اأخ�صائي ب�صريات، معلم تدريبات �صلوكية ، معلم تدريبات نطق ،...(
ع�صوًاويل اأمر الطالب اأو من ينوب عنه

ع�صوًاالطالب ما اأمكن ذلك

ب. يحدد رئي�ص اللجنة اأحد اأع�صائها من�صًقا للجنة .

مهام اللجنة:  وتتمثل مهامها فيما يلي:

مراجعة �صجل ت�صخي�ص الطالب وحتديد قدراته و احتياجاته .. ١

التاأكد من ا�صتكمال بيانات �صجل ت�صخي�ص الطالب .. ٢

التاأكد من منا�صبة و اأهلية الطالب لاللتحاق  مبعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة .. ٣

اإعداد ملف قبول الطالب يف املعهد / املدر�صة اأو الربنامج .. ٤
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 الرفع للجهات املعنية يف حال عدم اأهلية الطالب لاللتحاق باملعهد / املدر�صة اأو الربنامج.. ٥

حتويل الطالب اإلى مراكز اخلدمات امل�صاندة عند احلاجة .. ٦

اجتماعات اللجنة :

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صكل دوري بداية كل ف�صل درا�صي لتحديد الطالب املقبولني.. ١

تعقد اللجنة اجتماعات طارئة بناء على حتويل الطالب للمعاهد و الربامج .. ٢

توثق اجتماعات اللجنة مبحا�صر ر�صمية وتدون يف �صجل خا�ص مت�صمن املناق�صات و التو�صيات والقرارات.. ٣

رابًعا : لجنة الخطط التعليمية 

هدف اللجنة : اإعداد وبناء اخلطط التعليمية الفردية واخلطط الأ�صرية و اخلطط النتقالية ومتابعة تنفيذها و مراجعتها. 

ت�صكيل اللجنة * : 

أ. تتكون جلنة اخلطط التعليمية من :
رئي�صًاقائد املعهد / املدر�صة   •
نائبًا للرئي�صوكيل املدر�صة لل�صوؤون التعليمية •
ع�صوًامعلم الرتبية اخلا�صة •
ع�صوًامعلم التعليم العام •
ع�صوًااملر�صد الطالبي اأو الأخ�صائي الجتماعي •
ع�صوًااملخت�صون ح�صب احلاجة )معلم تدريبات �صلوكية ، معلم تدريبات نطق، اأخ�صائي ب�صريات ،...( •
ع�صوًاويل اأمر الطالب اأو من ينوب عنه •
ع�صوًاالطالب قدر الإمكان  •

ب. يحدد رئي�ص اللجنة اأحد اأع�صائها من�صًقا للخطة .

مهام اللجنة

وتتمثل مهامها فيما يلي:

جمع معلومات كاملة عن الطالب بالرجوع للملفات الر�صمية و القيام باملقابالت الالزمة وا�صتخدام املالحظة و تطبيق . ١
املقايي�ص املعتمدة و الختبارات املنهجية غري الر�صمية .

بناء واإعداد اخلطة التعليمية الفردية لكل طالب بالرجوع للمعلومات التي مت جمعها و تو�صيات فريق الت�صخي�ص والقيا�ص. . ٢
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 اإعداد اخلطة التعليمية الفردية خالل فرتة ل تتجاوز اأ�صبوعني من نهاية اإجراءات الت�صخي�ص.. ٣

حتديد التكييف و التعديل يف جمال املنهج و الواجبات .. ٤

مع . ٥ يتالءم  ومبا  املتابعة  و  الرتبوي  التقومي  يف  ورد  ما  وفق  با�صتخدامه  الطالب  تقومي  �صيتم  الذي  الأ�صلوب  حتديد 
احتياجات كل طالب .

البدء يف تنفيذ اخلطة التعليمية الفردية خالل فرتة ل تتجاوز اأ�صبوعا من اإعدادها. . ٦

تنفيذ اخلطة التعليمية الفردية من قبل كل من له عالقة بتقدمي اخلدمة املن�صو�ص عليها يف اخلطة. . ٧

توثيق و ت�صجيل تقدم الطالب نحو حتقيق الأهداف من خالل التقومي امل�صتمر ب�صكل منتظم بعد نهاية كل هدف �صلوكي تعليمي .. ٨

تقومي مدى تقدم اأداء الطالب نحو حتقيق الأهداف ق�صرية املدى ب�صكل م�صتمر.. ٩

تقومي اخلطة التعليمية الفردية لتحديد مدى فاعليتها يف حتقيق احتياجات الطالب املن�صو�ص عليها يف الأهداف مرة . ١٠
واحدة - على الأقل - كل عام درا�صي. 

مراجعة اخلطة �صنوًيا اأو ن�صف �صنوي و التعديل عليها يف حال عدم حتقق التقدم املن�صود من الطالب اأو عند تغري . ١١
حاجاته اأو حدوث تقدم اأكرث من املتوقع .

اجتماعات اللجنة :

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صكل دوري بداية كل ف�صل درا�صي لإعداد وبناء اخلطط.. ١

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صكل دوري نهاية كل ف�صل اأو كل عام درا�صي لتقومي ومراجعة اخلطط وفق احتياج الطالب .. ٢

تعقد اللجنة اجتماعات طارئة بناء على احلاجات املتغرية للطالب .. ٣

توثق اجتماعات اللجنة مبحا�صر ر�صمية وتدون يف �صجل خا�ص مت�صمنا املناق�صات و التو�صيات والقرارات.. ٤

خامًسا : لجنة الشراكة األسرية والمجتمعية

تعزيز  يف  وامل�صاركة  املدر�صة   / املعهد  ملن�صوبي  الجتماعية  وامل�صوؤولية  التطوعي  العمل  وتنمية  ت�صجيع   : اللجنة  هدف 

التعاون والتكامل مع الأ�صرة واملجتمع املحلي.

ت�صكيل اللجنة :

أ. تتكون جلنة ال�صراكة الأ�صرية واملجتمعية من :

* يختلف اأع�صاء اللجنة باختالف حاجات كل طالب بينما يبقى رئي�ص اللجنة ونائبة ثابتني
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اأع�صاءثالثة من املعلمني   •رئي�صًاقائد املعهد / املدر�صة  •
ع�صوًاطالبني من طالب املعهد / املدر�صة •ع�صوًاوكالء املعهد / املدر�صة  •
ع�صوًاع�صو قطاع خا�ص •ع�صوًارائد الن�صاط •
اأع�صاءثالثة من اأولياء الأمور. •ع�صوًااملر�صد الطالبي •
ع�صوًامعلم التدريبات ال�صلوكية •

 ب. يحدد رئي�ص اللجنة اأحد اأع�صائها اأمينًا ومقررًا للجنة.
ج . ي�صدر قائد املعهد / املدر�صة  قرارًا بت�صكيل اللجنة.

د. يتم تقومي اللجنة من قبل من�صوبي املدر�صة والأ�صرة واملجتمع املحلي

مهام اللجنة

وتتمثل مهامها فيما يلي:

التخطيط والتن�صيق للممار�صات يف جمالت ال�صراكة.. ١
توثيق العالقة بني املعهد / املدر�صة والأ�صرة واملجتمع واإيجاد فر�ص التكامل والتعاون امل�صرتك لتحقيق مهام املعهد / . ٢

املدر�صة مبختلف جوانبه.
تطوير الربامج وامل�صروعات املتعلقة بتعزيز التعاون والتكامل بني املعهد / املدر�صة والأ�صرة واجلهات احلكومية والأهلية . ٣

ذات ال�صلة مبا يعود على املجتمع والطالب باخلري يف حا�صرهم وم�صتقبلهم التعليمي واملهني.
درا�صة احتياجات وم�صكالت املجتمع املحلي املحيط باملعهد / املدر�صة والعمل على امل�صاهمة يف حلها .. ٤
تدريب املعلمني والطالب واأولياء الأمور على ممار�صة العمل التطوعي وامل�صاركة املجتمعية.. ٥
عقد ندوات وبرامج تربوية ولقاءات ثقافية ت�صهم يف ت�صجيع العمل التطوعي �صمن التعليمات املعتمدة.. ٦
ت�صجيع العمل التطوعي وامل�صوؤولية املجتمعية خلدمة الأ�صرة واملجتمع املحلي .. ٧
اإعداد تقارير دورية عن برامج واأن�صطة ال�صراكة الأ�صرية واملجتمعية التي مت تنفيذها ورفعها اإلى اإدارة التعليم/ مكتب التعليم .. ٨
امل�صاركة مع جمل�ص املدر�صة يف  تقييم املمار�صات احلالية لل�صراكة الأ�صرية واملجتمعية.. ٩

يقوم اأمني ومقرر اللجنة بالتن�صيق لأعمال اللجنة.. ١٠

اجتماعات اللجنة :

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صكل دوري يف كل ف�صل درا�صي مبا ل يقل عن اجتماعني .. ١

لقائد املعهد / املدر�صة  دعوة اللجنة اإلى اجتماعات طارئة وفق احلاجة.. ٢

توثق اجتماعات اللجنة مبحا�صر ر�صمية وتدون يف �صجل خا�ص مت�صمنا املناق�صات والتو�صيات والقرارات.. ٣

* يختلف اأع�صاء اللجنة باختالف حاجات كل طالب بينما يبقى رئي�ص اللجنة ونائبة ثابتني
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سادًسا: لجنة التوجيه واإلرشاد

مع  تتنا�صب  التي  الربامج  واقرتاح  وتقوميها  وتنفيذها  ومتابعتها  والإر�صاد  التوجيه  لربامج  التخطيط   : اللجنة  هدف 

اإمكانيات وحاجات املعهد / املدر�صة.

ت�صكيل اللجنة :

أ. تتكون جلنة التوجيه والإر�صاد من :
رئي�صًاقائد املعهد / املدر�صة 

نائبًا للرئي�صوكيل املعهد / املدر�صة ل�صوؤون الطالب
ع�صوًاوكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون التعليمية

ع�صوًااملر�صد الطالبي
ع�صوًامعلم التدريبات ال�صلوكية 

اأع�صاءثالثة من املعلمني  املتميزين

ب. ي�صارك يف اجتماع اللجنة وفقًا ملرئيات اأع�صاء اللجنة من ي�صتدعي ح�صوره لتقدمي امل�صاعدة الالزمة دون الت�صويت 
على قرارات اللجنة مثل ) معلم ال�صف ، معلم املادة ، معلم الرتبية اخلا�صة، معلم املوهوبني ، رائد الن�صاط، الطالب ، 

ويل اأمر الطالب (.

ج. ي�صدر قائد املعهد / املدر�صة  قرارًا بت�صكيل اللجنة.

مهام اللجنة

والتي تتمثل مهامها فيما يلي:

متابعة برامج التوجيه والإر�صاد باملعهد / املدر�صة.. ١
توزيع الطالب على الف�صول ح�صبما تراه اللجنة مع بداية العام الدرا�صي وفقًا للفروق الفردية بني الطالب.. ٢
امل�صاركة يف تنفيذ وتقومي برامج وخدمات التوجيه والإر�صاد.. ٣
تفعيل وتطبيق قواعد تنظيم ال�صلوك واملواظبة على طالب املعهد / املدر�صة.. ٤
متابعة امل�صتوى التح�صيلي واخلطط التعليمية الفردية للطالب وحت�صني م�صتوياتهم التح�صيلية.. ٥
 درا�صة نتائج  تقومي الطالب للعام الدرا�صي ال�صابق من جميع اجلوانب واقرتاح الربامج واخلدمات الإر�صادية املنا�صبة.. ٦
اإعداد معايري منح احلوافز للطالب وتخ�صي�ص ميزانية لذلك وفق خطة املدر�صة.. ٧
اقرتاح برامج معاجلة التاأخر الدرا�صي واعتماد احل�ص�ص الإ�صافية لها وتكليف املعلمني واإ�صعار اأولياء الأمور بالربنامج.. ٨
ح�صر الظواهر ال�صلوكية التي حتدث من الطالب ودرا�صة اأ�صبابها ودوافعها وتقدمي املقرتحات لعالجها.. ٩
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اقرتاح احللول و معاجلة امل�صكالت على م�صتوى املعهد / املدر�صة .. ١٠
امل�صاركة يف توثيق العالقة بني اأولياء الأمور واملعهد / املدر�صة.. ١١
امل�صادقة على التقارير الف�صلية عن اأعمال التوجيه والإر�صاد واأعمال اللجنة يف نهاية كل ف�صل درا�صي واعتمادها . ١٢

من قائد املعهد / املدر�صة  ورفعها اإلى اإدارة / ق�صم التوجيه والإر�صاد باإدارة التعليم /مكتب التعليم.
درا�صة البيئة املدر�صية واقرتاح ما ميكن الأخذ به لتهيئتها لتكون بيئة تربوية منا�صبة .. ١٣
متابعة حالة الطالب الذي بقي يف �صفه عامًا اآخر ب�صبب عدم متكنه من حتقيق مهارات احلد الأدنى اأو انتقل اإلى . ١٤

ال�صف الذي يليه ولديه مهارات حتتاج اإلى متابعة.
الكفيلة بت�صخي�ص وت�صنيف وعالج ال�صعف لدى الطالب يف . ١٥ الإ�صراف على تنفيذ الإجراءات الرتبوية والإر�صادية 

اكت�صاب املهارات الأ�صا�صية.
درا�صة و�صع الطالب الذي يعاين من ق�صور )�صعف( عقب كل فرتة تقوميية لتحويل الطالب اإلى الربامج امل�صاندة . ١٦

لكت�صاب املهارات الأ�صا�صية.
اتخاذ القرار الالزم ب�صاأن حالت التاأخر الدرا�صي التي مل تبد جتاوبًا مع الربامج العالجية املقدمة داخل ال�صف اأو . ١٧

خارجه وحتويله اإلى الربامج امل�صاندة بعد اإ�صعار ويل الأمر بذلك.
اتخاذ القرار الالزم ب�صاأن الطالب الذين مل يتمكنوا من حتقيق مهارات احلد الأدنى.. ١٨
ن�صر ثقافة ا�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي و تطبيقها .. ١٩

اجتماعات اللجنة :

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صكل دوري يف كل ف�صل درا�صي مبا ل يقل عن اجتماعني .. ١

لقائد املعهد / املدر�صة  دعوة اللجنة اإلى اجتماعات طارئة وفق احلاجة.. ٢

توثق اجتماعات اللجنة مبحا�صر ر�صمية وتدون يف �صجل خا�ص مت�صمنا املناق�صات والتو�صيات والقرارات.. ٣
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سابًعا : لجنة التميز والجودة

هدف اللجنة : جتويد العمليات الرتبوية والتعليمية والتنظيمية يف املعهد / املدر�صة بهدف الرتقاء بكفاءة الأداء املوؤ�ص�صي 

للمعهد / للمدر�صة .

ت�صكيل اللجنة :

أ. تتكون جلنة التميز واجلودة من :
رئي�صًاقائد املعهد / املدر�صة 

نائبًا للرئي�صوكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون التعليمية
ع�صوًا ومقررًا وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية

ع�صوًاوكيل املعهد / املدر�صة ل�صوؤون الطالب
ع�صوًارائد الن�صاط

اأع�صاءثالثة من املعلمني  املتميزين
ع�صوًااأمني مركز م�صادر التعلم

ب. ي�صدر قائد املعهد / املدر�صة  قرارًا بت�صكيل اللجنة.

مهام اللجنة

والتي تتمثل مهامها فيما يلي:

اإعداد اخلطة العامة للمعهد.. ١

دعم حتول املعهد / املدر�صة اإلى موؤ�ص�صة متعلمة، وتطوير ا�صرتاتيجيات واآليات تعزيز مفهوم املجتمعات التعلمية.. ٢

حتديد املو�صوعات والق�صايا الرئي�صة يف التدري�ص لتطويرها على م�صتوى التخ�ص�ص اأو ال�صف اأو املعهد / املدر�صة.. ٣

تقدمي الدعم للهيئة التعليمية والإدارية مهنيًا وتربويًا وفقًا للخطة.. ٤

اإعداد الربامج لرعاية املعلمني اجلدد يف املعهد / املدر�صة وتقدمي الدعم الفني الالزم لهم.. ٥

تفعيل جمتمعات التعلم بني العاملني يف املعهد / املدر�صة من خالل عقد الربامج والور�ص التدريبية وتبادل الزيارات.. ٦

درا�صة بيئة املعهد / املدر�صة وتقدمي املقرتحات التطويرية الالزمة ب�صاأنه.. ٧

امل�صاركة يف بناء قدرات العاملني يف املعهد / املدر�صة ون�صر ثقافة اجلودة فيها.. ٨

تر�صيح من�صوبي املعهد / املدر�صة جلوائز التميز على امل�صتوى املحلي والإقليمي والعاملي وفقًا للمعايري املعتمدة.. ٩
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اإعداد وتطوير معايري الرت�صيح والتقومي املتعلقة بجوائز التميز والتحفيز على م�صتوى املعهد / املدر�صة.. ١٠

اإدارة عمليات التقومي الذاتي والتدقيق الداخلي يف املعهد / املدر�صة وفق معايري التقومي والعتماد .. ١١

اإدارة عملية قيا�ص ر�صا امل�صتفيدين من اخلدمات الرتبوية يف املعهد / املدر�صة من خالل اإعداد ال�صتطالعات وحتليل . ١٢
النتائج وو�صع التو�صيات التح�صينية ومتابعة م�صتوى تنفيذها .

و�صع وتطبيق اأهداف واإجراءات مراقبة جودة العمليات واملخرجات يف املعهد / املدر�صة.. ١٣

درا�صة تقارير تقومي الأداء املوؤ�ص�صي وحتليلها وا�صتثمار نتائجها يف التخطيط لتح�صني وتطوير الأداء يف املعهد / املدر�صة .. ١٤

ن�صر ثقافة ا�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي و تطبيقها .. ١٥

اجتماعات اللجنة :

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صكل دوري خالل العام الدرا�صي على اأن ل يقل عن اجتماع واحد يف ال�صهر.. ١
لقائد املعهد / املدر�صة  دعوة اللجنة اإلى اجتماعات طارئة وفق احلاجة .. ٢
توثق اجتماعات اللجنة مبحا�صر تدون يف �صجل خا�ص مت�صمنا التو�صيات ومتابعة القرارات.. ٣
يتم اتخاذ التو�صية يف اأي مو�صوع يطرح للنقا�ص من خالل الت�صويت بالأغلبية وعند ت�صاوي الأ�صوات يرجع الطرف . ٤

الذي فيه الرئي�ص.

ثامًنا : لجنة الصندوق  المدرسي

هدف اللجنة : تنظيم املوارد املالية للمعهد وعمليات �صرفها مبا ي�صاهم يف حت�صني بيئة املعهد / املدر�صة ودعم وت�صجيع 

من�صوبيه.

ت�صكيل اللجنة :

أ. تتكون جلنة ال�صندوق املدر�صي من :

رئي�صًاقائد املعهد / املدر�صة 

نائبًا واأمينًا لل�صندوقوكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية

ع�صوًااملر�صد الطالبي

ع�صوًارائد الن�صاط

ع�صوًامعلم

ب. يحدد رئي�ص اللجنة اأحد اأع�صائها مقررًا للجنة.
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مهام اللجنة 

والتي تتمثل مهامها فيما يلي:

التن�صيق مع الإدارة املالية باملنطقة اأو املحافظة يف اإجراءات �صرف املبالغ املخ�ص�صة .. ١

اإعداد برنامج زمني لل�صرف من امليزانية التقديرية.. ٢

قيد اإيرادات وم�صروفات ال�صندوق وتدوينها يف ال�صجالت املخ�ص�صة وفقًا للتعليمات املنظمة لذلك.. ٣

اعتماد و�صرف اأموال ال�صندوق الواردة من امليزانية الت�صغيلية واإيرادات املق�صف يف املعهد / املدر�صة وفقًا لالأوعية . ٤
املحددة لذلك.

ح�صر وقيد التربعات و�صرفها وفق البنود املحددة.. ٥

اإعداد التقرير ال�صنوي املايل اخلتامي لأعمال ال�صندوق املدر�صي وتقدميه للجهات املخت�صة يف اإدارة التعليم.. ٦

العمل على اإيجاد موارد مالية اإ�صافية ت�صاعد املعهد / املدر�صة يف حتقيق اأهدافه وفقًا لالأنظمة والتعليمات.. ٧

امل�صاهمة يف دعم وت�صجيع املتميزين من من�صوبي املعهد / املدر�صة من هيئة تعليمية واإدارية وطالبية.. ٨

مراقبة ال�صرف واإعداد وحفظ جميع امل�صتندات والوثائق اخلا�صة بامليزانية الت�صغيلية واأي موارد مالية اأخرى.. ٩

اجتماعات اللجنة :

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صكل دوري يف كل ف�صل درا�صي مبا ل يقل عن اجتماعني .. ١

لقائد املعهد / املدر�صة  دعوة اللجنة اإلى اجتماعات طارئة وفق احلاجة.. ٢

توثق اجتماعات اللجنة مبحا�صر ر�صمية وتدون يف �صجل خا�ص مت�صمنا املناق�صات و التو�صيات والقرارات.. ٣

يتم اتخاذ القرار يف اأي مو�صوع يطرح للنقا�ص من خالل الت�صويت بالأغلبية وعند ت�صاوي الأ�صوات يرجح الطرف الذي فيه الرئي�ص.. ٤

تاسًعا: لجنة األمن والسالمة

هدف اللجنة : املحافظة على اأمن و�صالمة من�صوبي املعهد / املدر�صة وتوعيتهم وتعريفهم بالواجبات والأعمال الوقائية 

املرتتبة عليهم يف حالت الطوارئ وتدريبهم على اأعمال الدفاع املدين لإمكانية ال�صتفادة منهم عند احلاجة.
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ت�صكيل اللجنة :

أ. تتكون جلنة الأمن وال�صالمة من :
رئي�صًاقائد املعهد / املدر�صة . ١
نائبًا للرئي�صوكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية. ٢
ع�صوًااملر�صد الطالبي. ٣
ع�صوًارائد الن�صاط. ٤
ع�صوًااأمني م�صادر التعلم. ٥
ع�صوًاحم�صر خمترب. ٦
ع�صوًامعلم. ٧

ب. يحدد رئي�ص اللجنة اأحد اأع�صائها من�صقًا ومقرر للجنة .

مهام اللجنة

وتتمثل مهامها فيما يلي:

اإعداد الربامج املتعلقة بعمليات الإخالء والأمن وال�صالمة للحالت الطارئة.. ١
متابعة وتقومي و�صع الأمن وال�صالمة يف املعهد / املدر�صة من خالل ال�صتمارات والأدوات املعدة لذلك.. ٢
حتديد احتياجات املعهد / املدر�صة من اأجهزة الأمن وال�صالمة.. ٣
التن�صيق مع اجلهات املخت�صة يف توعية وتدريب العاملني يف املعهد / املدر�صة باإجراءات ال�صالمة، وتعريفهم بو�صائل . ٤

الوقاية الواجب اتخاذها.
اإعداد التدريبات ملن�صوبي املعهد / املدر�صة على خطة الإخالء يف احلالت الطارئة.. ٥
التن�صيق والتعاون مع اجلهات املخت�صة لعقد برامج وور�ص عمل ملن�صوبي املعهد / املدر�صة يف �صوؤون الأمن وال�صالمة.. ٦
الإ�صراف على عمل الإ�صعافات الأولية يف حالت الإ�صابات قبل و�صول املخت�صني.. ٧
التاأكد من تطبيق �صروط وقواعد ال�صالمة الكفيلة بحماية من�صوبي املعهد / املدر�صة خالل تنفيذ الأعمال داخل املعهد / املدر�صة.. ٨
اجتماعات اللجنة :. ٩

تعقد اللجنة اجتماعاتها ب�صكل دوري يف كل ف�صل درا�صي مبا ل يقل عن اجتماعني .. ١
لقائد املعهد / املدر�صة  دعوة اللجنة اإلى اجتماعات طارئة وفق احلاجة.. ٢
توثق اجتماعات اللجنة مبحا�صر ر�صمية وتدون يف �صجل خا�ص مت�صمنا املناق�صات و التو�صيات والقرارات.. ٣
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الوصف الوظيفي 
لوظائف التربية الخاصة
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قائد املعهد / املدر�صة  امل�صمى الوظيفي
مدير اإدارة التعليم / مدير مكتب التعليم امل�صوؤول املبا�صر

جميع من�صوبي املعهد / املدر�صة املروؤو�صون
قيادة املعهد/املدر�صة تربويا وتعليميا لتحقيق الأهداف املن�صودة. الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
الإ�سرافهعلىهاإعدادهخطةهاملدر�سة.ه. ١

التكاليفه. ٢ اإ�سداره الدرا�سيهوذلكهمنهخالله العامه بدايةه املعهد/املدر�سةهيفه املوظفنيهيفه املهامهعلىهجميعه توزيعه

الالزمةهللقيامهمبهامهمهوفقهالدليلهالتنظيميهوالإجرائيهملدار�سهالتعليمهالعامه.

متابعةهاأداءهاجلداولهاملدر�سيةهوالتاأكدهمنهمراعاةهالعدلهوامل�ساواةهبنيهجميعهمن�سوبيهاملعهد/املدر�سةه.. ٣

قيادةهعملياتهالتعليمهوالتعلمهيفهاملعهد/املدر�سة.. ٤

تعزيزهقيمهالنتماءهواملواطنةهواملحافظةهعلىهاأمنهالوطن.. ٥

دعمهالربامجهوالأن�سطةهالتيهتعملهعلىهالإعتزازهبالدينهوالولءهللملكهوالنتماءهللوطنهملن�سوبيهاملعهد/املدر�سةهوال�سرافهعليها.. ٦

متابعةههامليزانية   الت�سغيلية   للمدر�سة   معههاجلهة   املعنية   يف   اإدارة   التعليم   �		   مكتب   التعليم . . ٧

هالإ�سراف   على   جتهيز   وتنظيم   وتهيئة   مرافق   وجتهيزات   �ملدر�سة   قبل   بدء   الدرا�سة   يف   املواعيد   املحددة . . ٨

حتديد   احتياجات   �ملدر�سة   من   الهيئة   التعليمية   والإدارية   ومتابعة   تاأمينها   من   اجلهات   املخت�سة .  . ٩

اإجراء   املفا�سلة   بني   العاملني   يف   �ملدر�سة   وحتديد   الزائد   منهم .  . ١٠

تفعيلهاملجال�سهواللجانهاملدر�سيةهوهفرقهالعملهوالإ�سرافهعليهاهوممار�سةهال�سالحياتهاملعتمدةهومتابعةهتنفيذهاه.. ١١

متابعةهاأداءهاأعمالهالهيئةهالتعليميةهوالإداريةهمنهخاللهزيارتهمهوالطالعهعلىهاأعمالهمهون�ساطاتهمهوم�ساركاتهم.. ١٢

متابعةهاإجنازهاملعلمنيهلتدري�سهاملوادهالدرا�سيةهوفقهعنا�سرهاملقررهالأ�سبوعيةهوال�سهرية.. ١٣

متابعةهودعمهاملعلمهاجلديدهوتزويد	هبجميعهاملتطلباتهالالزمةهلأداءهعملهه.. ١٤

لتدريبهمه. ١٥ الالزمةه اخلططه وو�سعه التدريبيةه الربامجه وحتديده املعهد/املدر�سةه من�سوبيه قدراته بناءه يفه امل�ساركةه

خاللهالعامهالدرا�سي،هوتفعيلهمفهومهجمتمعاتهالتعلمهاملهنيهفيهاه.

تكليفهوكالءهاملعهد/املدر�سةهمبهامهمهملدةهعامنيهيفهحالهاإ�ستحقاقهاملعهد/املدر�سةهلإكرثهمنهوكيله،هوتكونهعمليةه. ١٦

تكليفهمهبعدهالعامنيهمبهامهوكيلهملهيكلفهبهاه�سابقًاهوفقًاهللدليلهالتنظيميهوذلكهلرفعهم�ستوىهكفاءتهمهوخرباتهمه.

بناءهالكفاءةهالداخليةهلوكالءهاملعهد/املدر�سةهلإ�سغالهالوظائفهالقياديةهيفهاملدار�سهوفقاهللتعليماتهاملعتمدة.. ١٧

لل�سوابطه. ١٨ التعليميةه(هوفقًاه ال�سئونه املعهد/املدر�سةهلالإ�سرافهعلىهبرنامجهالرتبيةهاخلا�سةه)ه اإجراءهمفا�سلةهبنيهوكالءه

واملعايريهاملعتمدةهيفهتنظيمهجلنةهالقياداتهاملدر�سيةهمعهمراعاةهعدمهبقاءهالوكيلهاملكلفهبهاهاأكرثهمنهعامنيهدرا�سينيه.
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قائد املعهد / املدر�صة  امل�صمى الوظيفي
تكليفهامل�ساعدينهالإدارينيهاإذاهزادهعددهمهعنهخم�سةهفاأكرثههبامل�ساركةهباأعمالهاملناوبةهمعهاملعلمني.. ١٩

الت�سكيالته. ٢٠ وفقه وكيله بهاه يتوفره له التيه املدار�سه يفه داخليه تكليفه باإ�سداره املعهد/املعهد/املدر�سةه قائده يقومه

املدر�سيةهاملعتمدةهيت�سمنهتخفي�سهن�سابهاأحدهاملعلمنيهللقيامهمبهامهوكيلهاملعهد/املدر�سةه

التن�سيقهوالتعاونهمعهامل�سرفنيهالرتبوينيهوغريهمهممنهتقت�سيهطبيعةهعملهمهزيارةهاملدر�سة.. ٢١

تزويدهواإطالعهجمل�سهاملعهد/املدر�سةهومن�سوبيهاهعلىهالتعاميمهواللوائحهوالأنظمةهال�سادرةهمنهجهاتهالخت�سا�سه. ٢٢

ومناق�ستهاهمعهمهلتو�سيحهم�سامينهاهوالعملهمبوجبها.

متابعةهن�ساطاتهالتقوميهواأعمالهالختباراتهوالتاأكدهمنهمدىه�سالمةهاإجراءاتهاهوفقًاهللوائحهوالأنظمة.. ٢٣

الإ�سرافهعلىهدرا�سةهنتائجهالختباراتهوالتقوميهواتخاذهماهيلزمهب�ساأنهاهللرفعهمنهم�ستوىهالتح�سيلهالدرا�سي.. ٢٤

تقدميهاملقرتحاتهالتيهُت�سهمهيفهتطويرهالعملهاملدر�سيهورفعهاهلإدارةهالتعليمهاأوهمكتبهالتعليم.. ٢٥

تعزيزهدورهاملعهد/املدر�سةهالجتماعيهمنهخاللهتفعيلهالعملهالتطوعيهوفقاهللتعليماتهاملعتمدةه،هوعقدهالجتماعاته. ٢٦

واللقاءاتهوغريهاهمعهاأولياءهاأمورهالطالبهوغريهمهممنهلديهمهالقدرةهعلىهالإ�سهامهيفهحتقيقهاأهدافهاملدر�سة.

اإعدادهتقاريرهتقوميهالأداءهالوظيفيهللعاملنيهيفهاملعهد/املدر�سةهوفقًاهللتعليماتهاملعتمدةه.. ٢٧

متابعةهاإعدادهالتقريرهال�سنويهلإجنازاتهاملعهد/املدر�سةهون�ساطاتهاهوتقدميهاهللجهاتهاملعنيةهيفهاإدارةهالتعليم.. ٢٨

متابعةهتنفيذهاملعلمنيهللربامجهالدرا�سيةهاملوزعةهعلىهجميعهاأ�سابيعهالف�سلهالدرا�سي.. ٢٩

لتدريبهمه. ٣٠ الالزمةه اخلططه وو�سعه التدريبيةه الربامجه وحتديده املعهد/املدر�سةه من�سوبيه قدراته بناءه يفه امل�ساركةه

خاللهالعامهالدرا�سي،هوتفعيلهمفهومهجمتمعاتهالتعلمهاملهنيهفيهاه.

امل�ساركةهيفهالجتماعاتهواللقاءاتهوبرامجهالتدريبهالتيهحتددهاهجهاتهالخت�سا�سه.. ٣١

درا�سةهومراجعةهالتفاقياتهمعهاجلهاتهاحلكوميةهوالأهليةهاملرخ�سةهقبلهاعتمادهاهوالتيهت�سهمههيفهاإجنازهاأعماله. ٣٢

املعهد/املدر�سةهوحتقيقهاأهدافها.

متابعةهعملياتهال�سرفهمنهبنودهامليزانيةهالت�سغيليةهوالتاأكدهمنهتوثيقهاهوت�سجيلهاهوفقًاهللتعليماتهاملعتمدة،هواإعداده. ٣٣

التقاريرهالالزمةهبهذاهال�ساأنهوتقدميهاهللجهاتهاملعنيةهيفهاإدارةهالتعليمهاأوهمكتبهالتعليم.

متابعةهمق�سفهاملعهد/املدر�سةهوالتاأكدهمنهتطبيقهال�سروطهاملنظمةهلت�سغيلههوتوفرهال�سروطهال�سحيةهفيماهيقدمهللطالب.. ٣٤

الإ�سرافهعلىهبرنامجهال�سطفافهال�سباحيهوتوجيههالعملهاليوميهوالتاأكدهمنهانتظامههواكتمالهمتطلباتههوتذليلهمعوقاتهه.ه. ٣٥

متابعةهه�سرفهمكافاآتهواإعاناتهالطالبهيفهاملعهد/املدر�سةه.. ٣٦
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قائد املعهد / املدر�صة  امل�صمى الوظيفي
العملهعلىهتطويرهاأ�ساليبهواإجراءاتهالعملهيفهاملعهد/املدر�سةهبا�ستمرارهوتنميةهاأداءهامل�سوؤولنيهنحو	.. ٣٧

التاأكدهمنهاإعدادهوجتهيزهامللفاتهوال�سجالتهاملتعلقةهبعملهاملدر�سة.ه. ٣٨

معاجلةهالعجزهالطارئهمنهداخلهاملعهد/املدر�سةهوفقهالتعليماتهاملعتمدة.. ٣٩

الإ�سرافهعلىهنظافةهو�سيانةهاملبنىهاملدر�سيه.. ٤٠

متابعةهعمليةهالإر�سادهالأكادمييهواإجراءاتهاهوتعليماتهاهواعتمادهتكليفهاملعلمنيهبها.*. ٤١

متابعةهعملياتهاحلذفهوالإ�سافةهيفهاملدر�سة.*. ٤٢

متابعةه�سالمةهتطبيقهاخلطةهالدرا�سية.*. ٤٣

الإ�سرافهعلىهخطةهالف�سلهال�سيفي.*. ٤٤

القيامهبتدري�سهماهي�سندهاإليههمنهح�س�سهيفهاملرحلةهالبتدائية.. ٤٥

القيامهباأيهمهامهاأخرىهيكلفهبهاهمنهقبلهالرئي�سهاملبا�سرهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ٤٦

العالقات الوظيفية:

الداخلية: موظفو املعهد / املدر�صة .

اخلارجية :

الأ�صرة . •
متعهد النقل و�صائقوه ومرافقوهم . •
متعهد التغذية وعمالته . •
متعهد النظافة وعمالته . •

مكتب التعليم . •
اإدارة التعليم . •
املوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية . •
مراكز اخلدمات امل�صاندة بالرتبية اخلا�صة . •

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: 

بكالوريو�ص تربية خا�صة ) املعهد (

بكالوريو�ص تربوي ) املدر�صة (

اخلربات العملية: اأربع �صنوات يف التدري�ص ول يقل عن �صنتني منها يف عمل وكيل .

*هخا�سهمبدار�سهنظامهاملقررات
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قائد املعهد / املدر�صة  امل�صمى الوظيفي
املعارف: 

 الإملام بروؤية وا�صرتاتيجية التعليم العام . •
املعرفة التامة باأ�صاليب وطرق ال�صراكة املجتمعية. •
الإملام بالنواحي املالية والإدارية . •
 املعرفة مبفاهيم �صبكات وجمتمعات التعلم . •
املعرفة بتقومي التدري�ص وتطويره . •
 املعرفة بالقيادة التعليمية والتعلمية . •
 املعرفة بالجتاهات احلديثة يف القيادة املدر�صية  •

والإجراءات  • والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 
املتعلقة بطبيعة عمله .

التي  • التعليمية  املرحلة  باأهداف  التامة  املعرفة 
يعمل بها

الإملام بكيفية حتقيق الأهداف وتنفيذ املنهج . •
التعليم  • بنظريات  احلديثة  بالجتاهات  املعرفة 

والتعلم.
املعرفة بالجتاهات احلديثة لالإدارة املدر�صية . •

املهارات والقدرات:
اإعداد التقارير واخلطابات الر�صمية . •
التفاو�ص والإقناع . •
بناء فرق العمل . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل . •

التخطيط والتنظيم . •
حتديد الأولويات . •
التحليل وال�صتنتاج واتخاذ القرارات . •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
الت�صال الفّعال والتعامل مع الآخرين . •

ال�صمات ال�صخ�صية:

التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •

الثقة بالنف�ص . •

املو�صوعية . •

الحرتام والتقدير . •

التزان النفعايل . •

التوا�صع ولني اجلانب •

التمتع باأخالقيات الوظيفة . •

 لئق �صحي . •

املبادرة . •

العمل بروح الفريق . •

القدوة احل�صنة . •

�صالمة الفكر واملنهج . •
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وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون التعليمية امل�صمى الوظيفي
قائد املعهد / املدر�صة  امل�صوؤول املبا�صر

املعلم امل�صرف- تربية خا�صة / معلم التعليم العام / معلم الرتبية اخلا�صة/ معلم التدريبات 
ال�صلوكية / معلم تدريبات النطق / معلم التوجه و احلركة /م�صاعد معلم/ م�صاعد اإداري 

املروؤو�صون

امل�صاركة يف اإدارة وقيادة املعهد / املدر�صة وحت�صني عمليات التعليم والتعلم و�صمان جودتهما الهدف العام للوظيفة
الواجبات :

�مل�ساركةهيفهاإعدادهخطةه املعهد / املدر�صة.. ١

القيامهباأعمالهقائدههاملعهده/هاملدر�سةهيفهحالهغيابه.. ٢

�إعد�	 	و�سعهاجلدولهاملدر�سيهوهتوزيعهالأن�سبةهوفقهالتخ�س�سهعلىهاملعلمنيهبالتعاونهمعهاملعنينيهيفهاملدر�سة.*. ٣

اإعدادهومتابعةهجدولهالإ�سرافهواملناوباتهاليوميةه.. ٤

امل�ساركةهيفهع�سويةهاملجال�سهواللجانهاملدر�سيةهوالإ�سهامهيفهمتابعةهتنفيذهقراراتها.. ٥

تعزيزهقيمهالنتماءهواملواطنةهواملحافظةهعلىهاأمنهالوطن.. ٦

امل�ساركةهيفهالربامجهوالأن�سطةهالتيهتعملهعلىهتنميةهالإعتزازهبالدينهوالولءهللملكهوالإنتماءهللوطنه.. ٧

املتابعةههوالتن�سيقهمعهجميعهالعاملنيهيفهاملدر�سةهلتنفيذهالختباراتهالف�سليةهوالنهائيةه.. ٨

متابعةهودرا�سةهالإ�سرتاتيجياتهالرتبويةهوالتعليميةهاملقرتحةهوالتاأكدهمنهمدىهتطبيقها.. ٩

حتفيزهاملعلمنيهوت�سجيعهمهل�ستخدامهتقنياتهالتعليمهوالو�سائلهالتعليمةهاملتطورةه.. ١٠

التاأكدهمنهانتظامهالدرا�سةهوفقهالأوقاتهاملحددةهومتابعةهدخولهاملعلمنيهللح�س�سهوفقههاجلدولهاليوميهاأوجدوله. ١١

النتظارهومعاجلةهماهقدهيطراأهمنهتاأخرهللمعلمني.

الطالعهعلىهت�سميمهالتدري�سهللمعلمنيهواإبداءهامللحوظاتهواملرئياتهب�ساأنه.. ١٢

بتنفيذه. ١٣ التعليميةه الهيئةه التزامه مدىه منه والتاأكده الدرا�سيةه الف�سوله يفه للمعلمنيه ال�سفيةه بالزياراته القيامه

احل�س�سهال�سفيةهوالطالعهعلىهحت�سريهاملعلمنيهوك�سوفهامل�ساركةهوالواجباتهوملفاتهاأعمالهالطالبهوالبحوثه

والتقاريرهب�سورةهدورية.

الإ�سرافهواملتابعةهعلىهتفعيلهاملعلمهلكتابهالطالبهوكتابهن�ساطهالطالبهيفهاملادةهالدرا�سيةهواأدواتهاملنهجهالأخرى.ه. ١٤

الإ�سرافهواملتابعةهلإنهاءهاملعلمنيهللمقرراتهاملدر�سيةهح�سبهالربنامجهالزمنيهاملوزعهعلىهجميعهاأ�سابيعهالف�سلهالدرا�سي.. ١٥

متابعةهتفعيلهاملوادهالتعليميةهوالو�سائلهواملخترباتهودمجهالتقنيةهيفهاملادةهالدرا�سيةهوفقًاهللتخ�س�س.. ١٦

دعمهاملعلمهاجلديدهوتزويد	هبكلهمايلزمهمنهالتعليماتهوالتوجيهاتهالتيهت�ساعد	هعلىهاأداءهعملههومتابعةهتنفيذهاه.ه. ١٧

متابعةهتنفيذهالربامجهاخلا�سةهبرعايةهاملوهوبنيهداخلههاملعهده/هاملدر�سة.همتابعةهجميعهالعملياتهالرتبويةهوالتعليميةه. ١٨

املتعلقةهبالطالبهمنهذويهالإعاقةهو�سعوباتهالتعلم.

هدرا�سةهامللحوظاتهوالقرتاحاتهالتيهمتهر�سدهاهحولهاملنهجهواملقرراتهالدرا�سيةهوتقدميهاهلقائدههاملعهده/هاملدر�سة.. ١٩

درا�سةهبرامجهالتنميةهاملهنيةهاملقرتحةهللمعلمنيهلزيادةهكفاءةهعملياتهالتعليمهوالتعلمهومتكينهمهوتقدميهاهلقائدهه. ٢٠

املعهده/هاملدر�سة.
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وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون التعليمية امل�صمى الوظيفي

الإ�سرافهعلىها�ستكمالهجميعهالإجراءاتهاملتعلقةهبتنفيذهعمليةهالتقوميهوالختباراتهومتابعتهاهللتاأكدهمنه�سالمةه. ٢١

الت�سحيحهواملراجعةهور�سدهالدرجاتهواملطابقةهوفقًاهللتعليماتهاملعتمدة.

متابعةهر�سدهمهاراتهالطالبهواإدخالهدرجاتهمهمنهقبلهاملعلمنيهوفقًاهللربنامجهاحلا�سوبيهاملخ�س�سهلذلك.. ٢٢

امل�ساركةهيفهاإجراءهاملفا�سلةهبنيهاملعلمنيهوفقًاهللتخ�س�سهلتحديدهالزائدهمنهمه.. ٢٣

معاجلةهال�سعوباتهوالتحدياتهاملتعلقةهبال�سوؤونهالتعليمية.. ٢٤

متابعةهالظواهرهالتيهتظهرهيفهاملدر�سةهوالعنايةهبهاهومتابعةهمعاجلتهاه.. ٢٥

املتابعةهوالتاأكدهمنهتنفيذهالتو�سياتهال�سادرةهعنهامل�سرفنيهالرتبويني.. ٢٦

امل�ساركةهيفهتوزيعهريادةهالف�سولهعلىهالهيئةهالتعليميةهيفهباملعهده/هاملدر�سة.. ٢٧

امل�ساركةهيفهتنظيمهال�سطفافهال�سباحيهللطالبه.ه. ٢٨

درا�سةهومعاجلةهال�سعوباتهوالتحدياتهاملتعلقةهبال�سوؤونهالتعليمية.. ٢٩

القيامهبتدري�سهماهي�سندهاإليههمنهح�س�سهيفهاملرحلةهالبتدائية.. ٣٠

تفعيلهالعالقاتهالإن�سانيةهبعملههمعهاملوظفنيهباملعهده/هاملدر�سةهوتنميةهروحهالنتماءهاملكاينه.. ٣١

القيامهباأيهمهامهاأخرىهيكلفهبهاهمنهقبلهالرئي�سهاملبا�سرهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ٣٢

العالقات الوظيفية:

الداخلية:       جميع املوظفني باملعهد / املدر�صة .

اخلارجية :  -  مكتب التعليم .                     - الأ�صرة .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية:  بكالوريو�ص تربوي .

اخلربات العملية:  اربع �صنوات بالتدري�ص .

املعارف: 

املعرفة  • الطالب.  تعلم  يف  احلديثة  بالأ�صاليب  املعرفة 
بالجتاهات احلديثة بنظريات التعليم والتعلم.

املعرفة با�صرتاتيجيات التعليم والتعلم. •
املعرفة مبفاهيم �صبكات وجمتمعات التعلم. •
املعرفة بالقيادة التعليمية والتعلمية. •

معرفةهاملنهجهالدرا�سيةهمنهحيثهاأهدافهاهواأ�ساليبهاه •

وتطويرهاههوتقوميها.

املتعلقة  • والإجراءات  والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 
بطبيعة عمله.

املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها. •
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وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون التعليمية امل�صمى الوظيفي

املهارات والقدرات:

اإعداد التقارير واخلطابات الر�صمية . •
التفاو�ص والإقناع . •
بناء فرق العمل . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل . •

التخطيط والتنظيم . •
حتديد الأوليات . •
التحليل وال�صتنتاج . •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين . •

ال�صمات ال�صخ�صية:

التمتع باأخالقيات الوظيفة .
لئق �صحي .

املبادرة .
العمل بروح الفريق .

القدوة احل�صنة .
�صالمة الفكر واملنهج .

التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل .
الثقة بالنف�ص .

املو�صوعية .
 الحرتام والتقدير .

التزان النفعايل .
التوا�صع ولني اجلانب .

مالحظة : بناًء على ما ورد يف الت�صكيالت املدر�صية بتحديد مهام وكالء املدر�صة حيث ن�صت املادة اخلام�صة والفقرة 
الرابعة منها اإذا كانت املدر�صة ت�صتحق وكيلني ُيكلف وكيل ال�صوؤون التعليمية بال�صوؤون املدر�صية ، ويف حال وجود وكيل 

واحد فقط ُيكلف بال�صوؤون التعليمية واملدر�صية و�صوؤون الطالب .
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وكيل املعهد / املدر�صة ل�صوؤون الطالب  امل�صمى الوظيفي

قائد املعهد / املدر�صة  امل�صوؤول املبا�صر

املر�صد الطالبي / رائد الن�صاط / اأخ�صائي العالج الطبيعي/ اأخ�صائي العالج الوظيفي 
/ اأخ�صائي التدريب املهني / اأخ�صائي قيا�ص ال�صمع / اأخ�صائي ب�صريات / امل�صرف 

ال�صحي ) املمر�ص (/ م�صجل املعلومات / م�صاعد اإداري .

املروؤو�صون

التخطيط والتنظيم لرعاية �صوؤون الطالب يف املعهد / املدر�صة ومعاجلة جميع الق�صايا 
املتعلقة بهم.

الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

امل�صاركة يف اإعداد خطة املدر�صة.  . ١
اإعداد الربامج اخلا�صة بقبول الطالب وت�صجيلهم ومتابعتهم واعتمادها ومتابعة تنفيذها.. ٢
الإ�صراف على قبول الطالب باملدر�صة والتاأكد من الوثائق املطلوبة عند الت�صجيل والنقل ومتابعة نقل الطالب اإلى . ٣

املدار�ص الأخرى.
قبول اي طالب يف املدر�صة من ذوي العاقة وفق احلي الذي ي�صكن فيه.. ٤
الإ�صراف على برامج توجيهية للطالب امل�صتجدين واملنقولني حديثًا للمعهده/هاملدر�سة واعتمادها ومتابعة تنفيذها . ٥

بالتن�صيق مع الإر�صاد الطالبي . 
تعزيزهقيمهالنتماءهواملواطنةهواملحافظةهعلىهاأمنهالوطن.. ٦

متابعة الربامج والأن�صطة التي تعمل على تنمية الإعتزاز بالدين والولء للملك والإنتماء للوطن .. ٧
امل�صاركة يف اأعمال املجال�ص واللجان اخلا�صة ب�صوؤون الطالب داخل وخارج هاملعهده/ املدر�صة .. ٨
تنظيم توزيع الطالب على ال�صفوف الدرا�صية يف املدر�صة بالتن�صيق مع جلنة التوجيه والإر�صاد.. ٩

الإ�صراف على حتديد احتياجات املدر�صة من املقررات الدرا�صية، ومتابعة توفريها بالتن�صيق مع وكيل ال�صوؤون املدر�صية.. ١٠
الإ�صراف ومتابعة ح�صور الطالب وانتظامهم وان�صباطهم.. ١١
الإ�صراف على قاعدة البيانات اخلا�صة بالطالب واإعداد الإح�صائيات الدورية املتعلقة بهم وتزويد اإدارة املدر�صة بها. . ١٢
املتابعة والإ�صراف على توزيع املقررات الدرا�صية على الطالب مع بداية كل ف�صل درا�صي.. ١٣
متابعة غياب الطالب والت�صال باأولياء الأمور لإ�صعارهم بذلك والتعرف على اأ�صباب الغياب بالتن�صيق مع القبول . ١٤

والت�صجيل . 
الإ�صراف على حالت الطالب املر�صية وخا�صة املعدية منها واإحالتها للعالج واتخاذ الالزم للوقاية منها بالتن�صيق . ١٥

مع املر�صد الطالبي.
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وكيل املعهد / املدر�صة ل�صوؤون الطالب  امل�صمى الوظيفي

متابعة التغيريات التي تطراأ على و�صع الطالب، واإ�صعار املكلفني بها من الهيئة التعليمية وكذلك املر�صد الطالبي. . ١٦
تطبيق لئحة ال�صلوك واملواظبة.. ١٧
الإ�صراف على برامج الن�صاط الطالبي ومتابعتها وحتديد اإحتياجاتها من اللوازم والأدوات .. ١٨
اأن�صطة . ١٩ وبرامج  خطط  تنفيذ  ومتابعة  الن�صاط  رائد  مع  بالتن�صيق  الغري�صفي  الن�صاط  برامج  على  املعلمني  توزيع 

الطالب الال�صفية.
متابعة اإ�صدار نتائج الختبارات ور�صد املهارات وتوزيعها على الطالب.. ٢٠
املتابعة والتاأكد من اإدخال جميع  نتائج الختبارات ور�صد املهارات على النظام احلا�صوبي املعتمد.. ٢١
الإ�صراف على اإعداد النماذج والوثائق وامل�صتندات اخلا�صة بالطالب لتقدميها للجهات املخت�صة.. ٢٢
دعوة وا�صتقبال اأولياء اأمور الطالب وتعريفهم مب�صتويات اأبنائهم ومعاجلة جميع الق�صايا اخلا�صة بهم.. ٢٣
التوا�صل مع اأولياء الأمور والطالب واملجتمع املحلي من خالل ا�صتخدام وتفعيل برنامج اجلوال املدر�صي وغريها . ٢٤

من الو�صائل.
الإ�صراف على جميع ال�صجالت وامللفات اخلا�صة بالطالب ومتابعة حتديثها وتنظيمها وحفظها واكتمالها يف برنامج . ٢٥

نور اأو غريه من الربامج التي تعتمدها الوزارة .
متابعة الطالب لأداء �صالة اجلماعة يف املدر�صة.. ٢٦
على . ٢٧ والتعرف  لذلك  املخ�ص�صة  ال�صجالت  يف  ت�صجيلهم  من  والتاأكد  ال�صباحي  الطالب  تاأخر  ومتابعة  الإ�صراف 

الأ�صباب بالتن�صيق مع املر�صد الطالبي.
متابعة الطالب املحالني من املعلمني واإحالة من ت�صتدعي حالته اإلى املر�صد الطالبي.. ٢٨
متابعة درا�صة نتائج الطالب مع املر�صد الطالبي لتحديد الأقل حت�صياًل لو�صع الربامج الإثرائية لهم.. ٢٩
تنظيم ومتابعة ال�صطفاف ال�صباحي للطالب والدخول للف�صول الدرا�صية .. ٣٠
متابعة تنفيذ املر�صد الطالبي للربامج الإر�صادية للطلبة املتاأخرين عقليًا و�صلوكيا واملتفوقني واملتميزين ومتكرري . ٣١

الغياب والتاأخر ال�صباحي وغريها.
الإ�صراف على برامج الإذاعة املدر�صية .. ٣٢
متابعة جميع اخلدمات التي تقدم للطالب من نقل اأو اإعانة اأو اغرتاب وغريها.. ٣٣
تطبيق اللوائح والتعليمات اخلا�صة بقبول الطالب وت�صجيلهم يف نظام املقررات.*. ٣٤
بناء ومتابعة تطبيق اخلطط الدرا�صية جلميع الطالب وفق تخ�ص�صاتهم وحالتهم .*. ٣٥
متابعة تنفيذ اإجراءات ت�صجيل الطالب وفق امل�صارات وتنظيم عملية احلذف والإ�صافة وتوثيقها.* . ٣٦
اإعداد اجلداول املدر�صية مب�صاركة وكيل ال�صوؤون التعليمية يف  املعهد / املدر�صة.*  . ٣٧
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وكيل املعهد / املدر�صة ل�صوؤون الطالب  امل�صمى الوظيفي

اإدارة ومتابعة عملية الإر�صاد الكادميي يف املعهد / املدر�صة.* . ٣٨
اإعداد القوائم النهائية للطالب يف كل مقرر.* . ٣٩
متابعة تطبيق بنود الختبارات ملدار�ص نظام املقررات.* . ٤٠
تطبيق لئحة املعدلت للطالب املحولني من واإلى نظام املقررات .* . ٤١
بناء خطة الف�صل ال�صيفي .* . ٤٢
اعتماد ا�صعارات وانذارات الغياب ومتابعة تنفيذ عملية تاأجيل الدار�صة للطالب.* . ٤٣
اإعداد قوائم بالطالب اخلريجني واملتفوقني واملحرومني واملف�صولني.* . ٤٤
القيام بتدري�ص ماي�صند اإليه من ح�ص�ص يف املرحلة البتدائية.. ٤٥
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها من قبل الرئي�ص املبا�صر يف جمال اخت�صا�صه .. ٤٦

العالقات الوظيفية:

الداخلية:

- جميع املوظفني باملعهد / املدر�صة .                              - �صائقو ومرافقو حافالت متعهدي النقل .

- عمال متعهدي التغذية .

اخلارجية :

- مكتب التعليم .                                                          - الأ�صرة .

- متعهد النقل .                                                          - متعهد التغذية .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص تربوي .

اخلربات العملية: اأربع �صنوات بالتدري�ص .

املعارف: 

*هخا�سهمبدار�سهنظامهاملقررات
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وكيل املعهد / املدر�صة ل�صوؤون الطالب  امل�صمى الوظيفي

املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله .. ١
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها .. ٢
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية .. ٣
املعرفة التامة بخ�صائ�ص النمو للطالب .. ٤
الإملام بالقيا�ص النف�صي والرتبوي .. ٥
املعرفة التامة مبفاهيم واأ�ص�ص وعنا�صر الن�صاط الطالبي .. ٦
املعرفة التامة بربنامج نور .. ٧
الملام باملقايي�ص النف�صية امل�صتخدمة لت�صخي�ص ذوي الإعاقة .. ٨

املهارات والقدرات:

اإعداد التقارير واخلطابات الر�صمية . •
التفاو�ص والإقناع . •
بناء فرق العمل . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل . •

التخطيط والتنظيم . •
حتديد الأولويات . •
التحليل وال�صتنتاج . •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين . •

ال�صمات ال�صخ�صية:

�صالمة الفكر واملنهج . •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص . •
الحرتام والتقدير . •
التزان النفعايل و التوا�صع ولني اجلانب . •

التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة . •

مالحظة : بناًء على ما ورد يف الت�صكيالت املدر�صية بتحديد مهام وكالء املدر�صة حيث ن�صت املادة اخلام�صة والفقرة 
الرابعة منها اإذا كانت املدر�صة ت�صتحق وكيلني ُيكلف وكيل ال�صوؤون التعليمية بال�صوؤون املدر�صية ، ويف حال وجود وكيل 

واحد فقط ُيكلف بال�صوؤون التعليمية واملدر�صية و�صوؤون الطالب .
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وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية  امل�صمى الوظيفي
قائد املعهد / املدر�صة  امل�صوؤول املبا�صر

م�صاعد اإداري / اأمني م�صادر التعلم / حم�صر املخترب / م�صجل معلومات . املروؤو�صون
والتعليمية  الرتبوية  للعملية  وامل�صاندة  الإدارية  اخلدمات  كافة  تقدمي  على  الإ�صراف 
وامل�صتلزمات  والأجهزة  الأثاث  من  احتياجاتها  تاأمني  خالل  من  املدر�صة   / املعهد  يف 

التعليمية واملحافظة على مرافقها ونظافتها.
الهدف العام للوظيفة

الواجبات:
امل�صاركة يف اإعداد خطة املدر�صة.. ٤
حتديد احتياج املدر�صة من املواد والو�صائل واملعدات والأجهزة بالتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة باملعهد/ املدر�صة.. ٥
متابعة توفري الحتياجات من الكتب والأثاث املدر�صي والتجهيزات وامل�صتلزمات املدر�صية .. ٦
الإ�صراف على مرافق املدر�صة ونظافتها وما يحتاج منها اإلى �صيانة .. ٧
الإ�صراف على اإعداد وتنظيم ملفات و�صجالت املوظفني باملعهد/ املدر�صة. .. ٨
تعزيز قيم النتماء واملواطنة واملحافظة على اأمن الوطن.. ٩

متابعة الربامج والأن�صطة التي تعمل على تنمية الإعتزاز بالدين والولء للملك والإنتماء للوطن .. ١٠

التاأكد من توفر جميع امل�صتلزمات للمعامل واملختربات وم�صادر التعلم ومقار الن�صاط .. ١١
اإدارة وتنظيم اأعمال النقل املدر�صي يف املدر�صة والإ�صراف عليها ومتابعتها. . ١٢
الإ�صراف على �صجل الدوام اليومي للعاملني يف املدر�صة واإعداد التقارير الالزمة ب�صاأنه.. ١٣
متابعة جميع �صوؤون العاملني يف املدر�صة - من مبا�صرة عمل واإخالء طرف وندب والإجازات باأنواعها وغريها من . ١٤

الإجراءات الوظيفية – وتزويد املعنيني بالوثائق وامل�صتندات واملعلومات الالزمة .
الإ�صراف على م�صتودع باملعهد/ املدر�صة والتاأكد من تطبيق قواعد واإجراءات امل�صتودعات . . ١٥
الإ�صراف على مق�صف باملعهد/ املدر�صة  والتاأكد من تطبيق ال�صروط ال�صحية .. ١٦
التاأكد من ح�صر وحو�صبة جميع معلومات وبيانات املدر�صة ومن�صوبيها ومتابعة حتديثها .. ١٧
تعبئة امل�صح الإلكرتوين للمدر�صة ب�صكل دوري .. ١٨
متابعة الأ�صناف التي يتقرر �صيانتها اأو بيعها اأو اإتالفها وفقًا لالأنظمة والتعليمات .. ١٩
امل�صاركة يف تنفيذ الختبارات الف�صلية والنهائية يف املدر�صة .. ٢٠
امل�صاركة يف اإجراء املفا�صلة بني العاملني لتحديد الزائد منهم .. ٢١
اإعداد التقرير ال�صنوي لإجنازات املدر�صة ون�صاطاتها خالل العام الدرا�صي .. ٢٢
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وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية  امل�صمى الوظيفي
الإ�صراف على اأعمال ال�صيانة والنظافة يف املدر�صة.. ٢٣
ومدى . ٢٤ التعلم  وم�صادر  واملختربات  املدر�صية  العهد  من  املعامل  يف  وغريها  واملواد  الأجهزة  تنظيم  من  التاأكد 

جاهزيتها للعمل.
متابعة اإدخال وحتديث البيانات املتعلقة باملعهد/ املدر�صة من موظفني وغريها وفقًا لالأنظمة احلا�صوبية املعتمدة من . ٢٥

الوزارة.
 التن�صيق مع مركز التقنيات يف اإدارة التعليم/ مكتب التعليم فيما يتعلق ب�صيانة اأجهزة احلا�صب الآيل.. ٢٦
اإعداد الإح�صائيات املتعلقة باملوظفني باملعهد/ املدر�صة.. ٢٧
امل�صاركة يف املجال�ص واللجان املدر�صية والإ�صهام يف تنفيذ قراراتها.. ٢٨
الإ�صراف على تنظيم وحفظ الوثائق الر�صيفية وفق التعليمات املنظمة لذلك .. ٢٩
القيام بتدري�ص ماي�صند اإليه من ح�ص�ص يف املرحلة البتدائية.. ٣٠
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها من قبل الرئي�ص املبا�صر يف جمال اخت�صا�صه .. ٣١

العالقات الوظيفية
الداخلية: جميع املوظفني باملعهد / املدر�صة .

اخلارجية :
مكتب التعليم  . •
الأ�صرة. •
متعهد النقل . •

متعهد التغذية . •
متعهد النظافة . •
متعهد ال�صيانة . •

موا�صفات �صاغلي الوظيفة
املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص تربوي .

اخلربات العملية: اربع �صنوات بالتدري�ص .
املعارف

املعرفة مبفاهيم �صبكات وجمتمعات التعلم. •
املعرفة بالقيادة التعليمية والتعلمية. •
 املعرفة بعمل امل�صتودعات والعهد . •
التعلم  • م�صادر  عمل  واأ�صا�صيات  مبفاهيم  املعرفة 

واملعامل واملختربات .

املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة  •
بطبيعة عمله.

املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها. •
املعرفة بالجتاهات احلديثة بنظريات التعليم والتعلم. •
املعرفة بالأ�صاليب احلديثة يف تعلم الطالب. •
املعرفة با�صرتاتيجيات التعليم والتعلم. •
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وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية  امل�صمى الوظيفي
املهارات والقدرات

التخطيط والتنظيم . •
حتديد الأولويات . •
التحليل وال�صتنتاج . •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين . •

اإعداد التقارير واخلطابات الر�صمية . •
التفاو�ص والإقناع . •
بناء فرق العمل . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل . •

ال�صمات ال�صخ�صية
التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة . •
�صالمة الفكر واملنهج . •

التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص . •
املو�صوعية . •
 الحرتام والتقدير . •
 التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •
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اأمني م�صادر التعلم امل�صمى الوظيفي
وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
الرتقاء بعملية التعليم والتعلم من خالل توظيف وتفعيل م�صادر التعلم باملعهد / املدر�صة. الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

حتديدهاحتياجاتهاملدر�سةهمنهاملوادهالتعليميةهوالأجهزةهذاتهالعالقةهمب�سادرهالتعلمهوالتيهتخدمهاملنهجهواملقرراته. ١

وتلبيهالحتياجاتهالرتبويةهوالتعليميةهيفهاملدر�سة.

ا�ستالمهجميعهاأوعيةهاملعلوماتهمنهاملوادهالتعليميةهوالأجهزةهذاتهالعالقةهمبركزهم�سادرهالتعلمهوتنظيمهاه.. ٢

تناولهاه. ٣ ي�سهله مباه وترتيبهاه وت�سنيفهاه وفهر�ستهاه الأخرىه التعليميةه واملواده الكتبه منه املعلوماته اأوعيةه تنظيمه

واإعادتهاهاإىلهاأماكنها.

اإعدادهالبطاقاتهوالالفتاتهلنظامهالفهر�سةهوالت�سنيفهومتطلباتهنظامهاحلفظ.. ٤

امل�صاركة يف الربامج والأن�صطة التي تعمل على تنمية الإعتزاز بالدين والولء للملك والإنتماء للوطن .. ٥
تهيئةهوت�سغيلهاملوادهالتعليميةهل�ستخدامهاهمنهقبلهالهيئةهالتعليميةهوالطالبهيفهاملدر�سة.. ٦

تنظيمهحركةهاملوادهالتعليميةهوالأجهزةهواإعارتهاهداخلهاملدر�سة.. ٧

تقدميهالدعمهلأع�ساءهالهيئةهالتعليميةهوالطالبهباختيارهوا�ستخدامهالربامجهوالو�سائلهواملوادهالتعليميةهاملنا�سبةه،ه. ٨

وتقدميهالدعمهالفنيهالالزمهلهم.

تقدميهالدعمهلأع�ساءهالهيئةهالتعليميةهوالطالبهباآليةها�ستخدامهوت�سغيلهاملوادهيفهمركزهم�سادرهالتعلم.. ٩

تدريبهالطالبهعلىهاأ�ساليبهالبحثهوكتابةهاملقالتهوتلخي�سهالكتبهواملو�سوعاتهمباهينا�سبهم�ستوياتهمهوقدراتهم.. ١٠

امل�ساركةهيفهتفعيلهاملنا�سباتهالثقافيةهوالرتبويةهوالوطنيةهح�سبهخطةهاملدر�سةه.. ١١

التقوميهامل�ستمرهللربامجهوالو�سائلهواملوادهالتعليميةهوتقدميهالتو�سياتهبا�ستبعادهماهيرىهعدمه�سالحيتهاهلتقادمهاه. ١٢

اأوهلعدمهمنا�سبتهاهلأهدافهالعمليةهالرتبويةهوالتعليميةهباملدر�سة.

اإعدادهتقاريرهدوريةهتو�سحهمدىهتفعيلهاملركزهومدىهحاجتههلل�سيانة.. ١٣

اإعدادهوتنظيمهجداولها�ستخدامهم�سادرهالتعلمهب�سكلهدوريهوالتن�سيقهمعهالهيئةهالتعليميةهيفهاملدر�سةهب�ساأنها.هه. ١٤

واملواده. ١٥ الربامجه ا�ستخدامه لتدريبهمهعلىه املدر�سةه التعليميةهوالطالبهيفه للهيئةه التدريبيةه الربامجه وتنفيذه اإعداده

والو�سائلهالتعليمية.ه

اإعدادهالن�سراتهواللقاءاتهحولهاملوادهالتعليميةهاجلديدةهواإتاحةها�ستخدامهاهمنهقبلهالهيئةهالتعليميةهوالطالبهيفهاملدر�سة.. ١٦

القيامهباإجراءهاجلردهالدوريهوال�سنويهلعهدهم�سادرهالتعلم.. ١٧

تقدميهاخلدمةهلروادهمركزهم�سادرهالتعلمهواإر�سادهمهللمعلوماتهالالزمةه.. ١٨

وتوجيهه. ١٩ الدرو�سه اإعداده منهاهيفه لال�ستفادةه املعلمنيه واإبالغه باملنهجه �سلةه لهاه م�سادره منه يوجده ملاه قوائمه اإعداده

الطالبهلال�ستفادةهمنها.
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اأمني م�صادر التعلم امل�صمى الوظيفي
التعاونهمعهاملعلمنيهيفهتنميةهمهاراتهالتعلمهالذاتيهوالتعلمهالتعاوينهوالقراءةهالوا�سعةهوال�ساملةهمنهخاللهزيارةه. ٢٠

ال�سفوفهوعقدهاللقاءاتهواإعدادهالن�سراته...اإلخ.ه

م�ساعدةهاملعلمنيهيفهتوجيههالطالبهاإىلهتلخي�سهماهيتو�سلونهاإليههللتحدثهبههوعر�سههعلىهبقيةهالطالبهوتنميةه. ٢١

ميولهمهالبحثيةهوال�ستك�سافيةه.

نظمه. ٢٢ منه وال�ستفادةه ال�ستك�سافه مبهاراته وتزويدهمه العلميه البحثه علىه التعلمه م�سادره مركزه رواده تدريبه

املعلوماتهوالتعلمهالذاتيهه.ه

ال�سرتاكهمعهالطالبهواملعلمنيهورائدهالن�ساطهيفهاإعدادهامل�سابقاتهوالربامجهالثقافيةهوالعلميةه.. ٢٣

تخدمه. ٢٤ بحيثه ه باأنواعهاه التعلمه املدر�سةهمنهم�سادره ماهحتتاجهه املدر�سةهلقرتاحه التعليميةهيفه الهيئةه معه الت�ساوره

مناهجهاملدر�سةهوالعملهمعهاجلهاتهاملخت�سةهعلىهتوفريهاه.

تعريفهاملعلمنيهوالطالبهمباهي�سلهمنهم�سادرهتعلمهجديدةه.. ٢٥

اأوهحما�سره. ٢٦ ر�سميةه ت�سحبهمبذكراته عندماه وذلكه العهدةه �سجله منه خ�سمهاه يتمه التيه التعلمه م�سادره ت�سجيله

معتمدةهتفيدهالتلفهاأوهالفقدهاأوهالإرجاعهاأوهالنقلهاإىلهجهةهاأخرىه.

الهتمامهبالدورياته)�سحفهاأوهجمالته(هوت�سجيلهو�سولهاهيفهال�سجلهاخلا�سهاأولهباأولهومتابعةهاملتاأخرهو�سولهه. ٢٧

منهاهوالعملهعلىهاحل�سولهعلىهالأعدادهالناق�سةهلإكمالهجمموعةهاملركز.ه

اإح�ساءهن�ساطاتهمركزهم�سادرهالتعلمهوذلكهبتدوينهاملعلوماتهاخلا�سةهبذلكهيفه�سجلهخم�س�سهلهذاهالغر�سه. ٢٨

واإعدادهتقريرهف�سليهعنهالن�ساطهيفهاملركزهواإر�سالههلإدارةهالتعليم.

اإعدادهجدولهلتنظيمهزيارةهف�سولهاملدر�سةهمل�سادرهالتعلمه.. ٢٩

تنظيمهعمليةهاإعارةهم�سادرهالتعلمهالقابلةهلالإعارةهومتابعةهاملعارهمنهاهواملطالبةهباإرجاعهاهيفهاملوعدهاملحدد.ه. ٣٠

امل�ساركةهيفهتفعيلهاملنا�سباتهالثقافيةهوالرتبويةهوالوطنيةهح�سبهخطةهاملدر�سةه.. ٣١

املحافظةهعلىهاملوجوداتهاملتعلقةهمب�سادرهالتعلمهوالعنايةهب�سالمةهجميعهامل�سادرهوالتو�سيةهبتجليدهالكتبهاخلا�سةه. ٣٢

باملركزهواإ�سالحهماهيعطبهمنهاأجهزتههاأولهباأول.ه

امل�ساركةهيفهت�سديدهح�س�سهالإنتظارهوالإ�سرافهعلىهالطالبهداخلهاملركز.. ٣٣

امل�ساركةهيفهعمليةهال�سرافهاليوميهعلىهالطالبهيفهالطابورهال�سباحيهواأثناءهالف�سحهوغريهاهه.. ٣٤

امل�ساركةهباأعمالهاملناوبةهمعهاملعلمنيهيفهاملدر�سة.. ٣٥

القيامهباأيهمهامهاأخرىهيكلفهبهاهمنهامل�سوؤولهاملبا�سرهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ٣٦

العالقات الوظيفية
الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة .

اخلارجية : امل�صرف الرتبوي
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اأمني م�صادر التعلم امل�صمى الوظيفي
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية:
البكالوريو�ص يف جمال املكتبات وتقنيات املعلومات ويف�صل دبلوما عاليا.. ١
يف  حال عدم توفر متخ�ص�ص يف�صل من لديه دورات تدريبية ل تقل عن اأربعة اأ�صابيع اأو اخلربة باإدارة مركز م�صادر التعلم.. ٢

اخلربات العملية:  اأربع �صنوات بالتدري�ص .
املعارف: 

املعرفة بطرق البحث والتق�صي. •
املعرفة بطرق تنمية التعلم الذاتي. •
يف  • واملعلومات  التعليم  تقنية  با�صتخدامات  املعرفة 

العملية التعليمية.
املعرفة مبفاهيم علم املكتبات وتقنيات التعليم والتعلم. •
اأن يكون ملما بخ�صائ�ص واحتياجات ذوي الإعاقة . •
اأن يكون ملما باأهداف وفل�صفة تعليم ذوي الإعاقة . •

والإجراءات  • والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 
املتعلقة بطبيعة عمله .

املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها. •
املعرفة التامة مبفاهيم واأ�ص�ص الفهر�صة والت�صنيف. •
املعرفة التامة بطرق واأ�صاليب تنمية املهارات الإبداعية. •
مهارات  • تنمية  واأ�صاليب  بطرق  التامة  املعرفة 

التفكري وحل امل�صكالت.

املهارات والقدرات:
التخطيط والتنظيم. •
حتديد الأولويات. •
التحليل وال�صتنتاج. •
املتابعة والتن�صيق والتقومي. •
الت�صال الفّعال والتعامل مع الآخرين. •

ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل. •
اأن يكون ملما با�صتخدام و�صائل التقنية احلديثة  •

كال�صبورة الذكية وما ي�صتجد بامليدان الرتبوي .
والتجديد  • البتكار  على  القدرة  لديه  يكون  اأن 

والإبداع.

ال�صمات ال�صخ�صية:
الثقة بالنف�ص . •
املو�صوعية . •
الحرتام والتقدير . •
التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •
قابلية العمل مع ذوي الإعاقة . •

التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة . •
�صالمة الفكر واملنهج . •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
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املعلم امل�صرف - تربية خا�صة امل�صمى الوظيفي
امل�صوؤول املبا�صر وكيل املدر�صة  لل�صوؤون التعليمية 

ليوجد املروؤو�صون
واملبادئ  الأ�ص�ص  وفق  باملدر�صة  الإعاقة  بذوي  املتعلقة  ال�صوؤون  جميع  ورعاية  تنظيم 

الرتبوية والتعليمية  .
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
مع . ١ تنفيذها  ومتابعة  الإعاقة  ذوي  حلالت  املدر�صي  باملبنى  املطلوبة  املنا�صبة  التجهيزات  حتديد  يف   امل�صاركة 

املخت�صني يف اإدارات الرتبية والتعليم.
اإجراء امل�صح ال�صامل للتعرف على احلالت التي يتوقع حاجتها خلدمات الرتبية اخلا�صة.. ٢
امل�صاركة يف  الت�صخي�ص املبكر حلالت الإعاقة با�صتخدام املقايي�ص املخ�ص�صة لذلك بالتن�صيق مع الهيئة التعليمية يف املعهد . ٣

/ املدر�صة.
امل�صاركة يف اإعداد اخلطة واجلداول الدرا�صية لكل طالب من ذوي الإعاقة بالتعاون والتن�صيق مع املعنيني يف املعهد / املدر�صة.. ٤
التوا�صل مع اأولياء الأمور وتوعيتهم وتفعيل دورهم يف امل�صاركة الإيجابية مع املعنيني يف املعهد / املدر�صة بالتعاون . ٥

مع املر�صد الطالبي .
التن�صيق مع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج املعهد / املدر�صة فيما يتعلق بذوي الإعاقة وفق التنظيمات املعدة . ٦

لذلك.  
امل�صاركة يف  تنظيم ال�صجالت والوثائق ذات العالقة بذوي الإعاقة  وفق الأ�ص�ص الفنية املتعارف عليها. . ٧
التدري�ص وال�صرتاتيجيات . ٨ الإعاقة من طرق  التي تخ�ص الطالب ذوي  الأمور  التعليمية يف  للهيئة  الدعم  تقدمي 

التعليمية واأ�صاليب التعامل مع الطالب واأ�صاليب تاأدية الختبارات وغريها.
الإ�صراف على الربامج التعليمية الفردية التي تتواءم مع خ�صائ�ص واحتياجات كل طالب من ذوي الإعاقة.. ٩

امل�صاركة يف  متابعة الأداء التح�صيلي للطالب ذوي الإعاقة.. ١٠
امل�صاركة يف  متابعة الربامج العالجية للطالب ذوي الإعاقة وتقوميها.. ١١
امل�صاركة يف  اإعداد التقارير الدورية عن م�صتوى ذوي الإعاقة وتزويد اأولياء اأمورهم بها بعد اعتمادها.. ١٢
 الإ�صراف على اإعداد وتنفيذ الخطط التعليمية اخلا�صة بذوي الإعاقة وفق الأ�ص�ص الرتبوية واعتمادها ومتابعة . ١٣

تنفيذها.  
تدري�ص الن�صاب املقرر من احل�ص�ص امل�صندة له.. ١٤
امل�صاركة يف اإعداد وتنفيذ الختبارات لذوي الإعاقة يف املعهد / املدر�صة. . ١٥
درا�صة ال�صعوبات والتحديات التي تواجه الطالب ذوي الإعاقة يف املعهد / املدر�صة بالتعاون مع اجلهات املعنية . ١٦

يف املعهد / املدر�صة واإعداد التقارير الالزمة ب�صاأنها .
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املعلم امل�صرف - تربية خا�صة امل�صمى الوظيفي
امل�صاركة يف الدرا�صات والأبحاث والدورات والندوات واملوؤمترات يف جمال اخت�صا�صه.. ١٧
املحلية    . ١٨ الإعاقة  منا�صبات  وتفعيل  وال�صالمة  ال�صحة  وبرامج  الال�صفية  والأن�صطة  الرتفيهية  الربامج  اإعداد  يف  امل�صاركة 

والإقليمية والعاملية بالتعاون مع اجلهات املعنية يف املعهد / املدر�صة وخارجها.
تنظيم بتادل الزيارات واخلربات بني املعلمني. ١٩
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه .. ٢٠

العالقات الوظيفية:
الداخلية:

قائداملدر�صة.                                     2. الوكيل لل�صوؤون التعليمية .  .1
معلمو الرتبية اخلا�صة                         4. املر�صد الطالبي  .3

اخلارجية :
-امل�صرف الرتبوي .                                     -الأ�صرة.

- طبيب الوحدة ال�صحية املدر�صية ومن يف حكمه

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:. ٢١

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص تربية خا�صة + خربة 4 �صنوات يف تدري�ص طالب الرتبية اخلا�صة
اخلربات العملية: اأربع �صنوات بالتدري�ص .

املعارف: 
والإجراءات  • والتعليمات  بالأدلة  املعرفة  يف  التميز 

املتعلقة بطبيعة عمله.
التي  • التعليمية  املرحلة  باأهداف  املعرفة  يف  التميز 

يعمل بها.
التميز يف املعرفة احلديثة بنظريات التعليم والتعلم. •

تعلم  • يف  احلديثة  بالأ�صاليب  املعرفة  يف  التميز 
الطالب.

التميز يف املعرفة با�صرتاتيجيات التعليم والتعلم. •
التميز يف املعرفة مبفاهيم �صبكات وجمتمعات التعلم. •
التميز يف املعرفة بالقيادة التعليمية والتعلمية. •

املهارات والقدرات:
حتديد الأولويات . •
التحليل وال�صتنتاج . •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين . •

اإعداد التقارير واخلطابات الر�صمية . •
التفاو�ص والإقناع . •
بناء فرق العمل . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل . •
التخطيط والتنظيم . •
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املعلم امل�صرف - تربية خا�صة امل�صمى الوظيفي
ال�صمات ال�صخ�صية:

التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة . •
�صالمة الفكر واملنهج . •

التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص . •
املو�صوعية . •
الحرتام والتقدير . •
التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •
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معلم الرتبية اخلا�صة. امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة / املعهد  لل�صوؤون التعليمية. امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد. املروؤو�صون
الإ�صهام يف بناء �صخ�صية الطالب بكافة جوانبها والرتقاء مب�صتواه الرتبوي والتعليمي 

من خالل توفري بيئة تعليمية وتعلمية حمفزة
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

اأوًل: معلم الف�صل :

احرتام الطالب ومعاملته معاملة تربوية حتقق له  الأمن والطماأنينة وتنمي �صخ�صيته ،وت�صعره بقيمته و تراعى مواهبه، . ١
وتغر�ص يف نف�صه حب املعرفة، وتك�صبه ال�صلوك احلميد واملودة لالآخرين وتوؤ�صل فيه ال�صتقامة والثقة بالنف�ص.

تدري�ص الن�صاب املقرر من احل�ص�ص كاماًل، والقيام بكل ما يتطلبه حتقيق اأهداف املواد الدرا�صية من ت�صميم . ٢
اإعداد  يف  وامل�صاركة  طالب،  لكل  منا�صبة  تقومي  اأ�صاليب  وا�صتخدام  املنا�صبة  ال�صرتاتيجيات  واختيار  التدري�ص 

اجلداول الدرا�صية لكل طالب من ذوي الإعاقة بالتعاون و التن�صيق مع املعنيني يف املدر�صة .
ال�صعي للتنمية الذاتية ورفع الكفايات علميا ومهنيًا، وتربويًا ، والتعرف على امل�صتجدات وال�صرتاتيجيات احلديثة . ٣

يف التدري�ص مع النظريات يف ت�صميم التدري�ص ،وا�صتخدام التقنية احلديثة .
امل�صاركة يف الإ�صراف اليومي على الطالب و�صغل ح�ص�ص النتظار و�صد العجز الطارئ يف عدد معلمي املدر�صة . ٤

وفق توجيه اإدارة املدر�صة.
ريادة الف�صل الذي ي�صند اإليه، والقيام بالدور الرتبوي والإر�صادي ال�صامل لطالب الف�صل، ورعايتهم �صلوكيا واجتماعيًا ، ونف�صيا . . ٥
التوا�صل . ٦ و  بالتعاون  وذلك  وعالجها،  والتق�صري  ال�صعف  حالت   ،وبحث  لديه  والتفوق  الإبداع  مواطن  تنمية 

الطالبي  املر�صد  ،من  املدر�صة  املعنيني يف  مع  الإيجابية  امل�صاركة  دورهم يف  وتفعيل  وتوعيتهم  الأمور  اأولياء  مع 
والأخ�صائي النف�صي ،واإدارة املدر�صة  .

درا�صة املنهج واخلطط الدرا�صية والكتب املقررة وتقوميها، واقرتاح ما يراه منا�صبا لتطويرها من واقع تطبيقها.. ٧
التقيد مبواعيد احل�صور الن�صراف وبداية احل�ص�ص ونهايتها وا�صتثمار وقتها يف املدر�صة داخل الف�صل وخارجه . ٨

مل�صلحة الطالب ، والبقاء يف املدر�صة اأثناء ح�ص�ص الفراغ، وا�صتثمارها يف ت�صحيح الواجبات وتقوميها، واإعداد 
الو�صائل التعليمية.

دمج تقنية املعلومات والت�صالت يف عمليتي التعليم والتعلم، و ال�صتفادة من مركز م�صادر التعلم باملدر�صة يف . ٩
عر�ص الدرو�ص وتب�صيطها للطالب ، والإعداد للن�صاطات ال�صفية وغري ال�صفية ،والإ�صراف على اإعداد وتنفيذ 

الربامج التعليمية اخلا�صة بذوي الإعاقة وفق الأ�ص�ص الرتبوية و اعتمادها ومتابعة تنفيذها .
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معلم الرتبية اخلا�صة. امل�صمى الوظيفي
١٠ . ، الن�صاط  وبرامج  واللجان،  الجتماعات  امل�صاركة يف  مع   ، املدر�صة  تنظمها  التي  واملجال�ص  الجتماعات  ح�صور 

فق  و  املخت�صون  الرتبويون  امل�صرفون  اأو  التعليم  اإدارة  تنظمها  التي  العمل  وور�ص  التجديدية  الرتبوية  والدورات 
التنظيم والوقت املحدد ين  لذلك  والتعاون  والتعامل الإيجابي مع ما يو�صون به وما يقدمونه من جتارب  وخربات.

امل�صاركة الفاعلة يف برامج التوعية ال�صحية، والتعرف على الطالب املحتاجني للرعاية ال�صحية .. ١١
ال�صفية . ١٢ املالحظة  خالل  من  درا�صًيا  الطالب  لتقدم  املعيقة  والنف�صية  والجتماعية  ال�صحية  اجلوانب  اكت�صاف 

والتعرف على امل�صكالت والعقبات ال�صخ�صية التي حتول دون قدرة الطالب على التح�صيل العلمي .
حتقيق مبداأ املتعلم الن�صط . والبعد عن مفهوم التعليم اإلى مفهوم التعلم، وتوظيف طرائق التعلم وم�صادره التي . ١٣

تدفع الطالب اإلى امل�صاركة يف تعلم فاعل.
بناء �صراكة اأ�صرية وجمتمعية من خالل التوا�صل مع الأ�صرة وموؤ�ص�صات املجتمع.. ١٤
دور . ١٥ وميولهم وممار�صة  التي متكنهم من فهم ذاتهم وقدرتهم  وال�صخ�صية  الكادميية  باملهارات  الطالب  تزويد 

اإيجابي يف العملية التعليمية مع تعزيز وعي الطالب باأهمية املادة العلمية التي يتعلمونها.
حتديد . ١٦ اإلى  التو�صل  بق�صد  املالحظة  لفرتة  تنفيذه  خالل  من  الت�صخي�ص  و  القيا�ص  عملية  يف  املعلم  م�صاركة 

الحتياجات الأ�صا�صية لكل طالب، والتعاون مع الأخ�صائي النف�صي يف تعديل ال�صلوك لدى الطالب واملتابعة ملعرفة 
مدى التح�صن وال�صتجابة .

ذوي . ١٧ كل طالب من  واحتياجات  مع خ�صائ�ص  تتواءم   التي  الفردية  التعليمية  واخلطط  الربامج  تنفيذ  و  اإعداد 
الإعاقة بالتن�صيق مع اأع�صاء فريق اخلطة وو�صع ملف يحتوي على النماذج لكل طالب.

تدري�ص الطالب ذوي الإعاقة باملهارات املن�صو�ص عليها يف اخلطة التعليمية الفردية والتي ل ي�صتطيع معلم الف�صل . ١٨
تو�صيلها للطالب اأثناء الدر�ص اجلماعي  . 

م�صاعدة الطالب املعوقني يف التغلب على امل�صكالت الناجمة عن الإعاقة ، ودرا�صة ال�صعوبات و التحديات التي . ١٩
تواجههم ، والتن�صيق مع اجلهات ذات العالقة داخل و خارج املدر�صة واإعداد الالزم ب�صاأنها . 

تعريف الطالب ذوي الإعاقة باملعينات الب�صرية وال�صمعية و التقنية و م�صاعدتهم على ال�صتفادة الق�صوى من تلك . ٢٠
املعينات كل ح�صب حاجته .

من . ٢١ متكنهم  التي  الجتماعية  املهارات  و  التوا�صلية  املهارات  اكت�صاب  على  الإعاقة  ذوي  ذوي  الطالب  م�صاعدة 
النجاح لي�ص يف املدر�صة وح�صب ، واإمنا يف احلياة بوجه عام . 

�صمن . ٢٢ من  هي  والتي  عليها  املتعارف  الفنية  الأ�ص�ص  وفق  الإعاقة  ذوي  العالقة  ذات  الوثائق  و  ال�صجالت  تنظيم 
الأعمال امل�صندة للمعلم .

وال�صرتاتيجيات . ٢٣ التدري�ص  الإعاقة من طرق  ذوي  الطالب  تخ�ص  التي  الأمور  التعليمية يف  للهيئة  الدعم  تقدمي 
التعليمية و اأ�صاليب التعامل مع الطالب و اأ�صاليب تاأدية الختبارات والتقومي و غريها.



75ا�صدار ا�ول - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

معلم الرتبية اخلا�صة. امل�صمى الوظيفي

متابعة الأداء التح�صيلي للطالب ذوي الإعاقة ،وو�صع الربامج العالجية للطالب ) مثل التعلم باللعب وغريها ( وتقوميها .. ٢٤
اإعداد وتنفيذ الختبارات لذوي الإعاقة  مبا يتنا�صب مع قدراتهم ومناهجهم يف املدر�صة و اإعداد التقارير الدورية . ٢٥

ح�صب فرتات التقومي عن م�صتوى ذوي الإعاقة وتزويد اأولياء اأمورهم بها بعد اعتمادها يف الربنامج املعتمد{نور}
تقدمي امل�صورة ملعلمي التعليم العام  فيما يتعلق بطرق تدري�ص املواد الدرا�صية و ال�صرتاتيجيات التعليمية و اأ�صاليب . ٢٦

تاأدية الختبارات املختلفة وو�صع الدرجات وكتابة التقارير وكذلك م�صاعدتهم على فهم الأ�ص�ص ال�صليمة لكيفية 
التعامل مع الطالب ذوي الإعاقة داخل الف�صل و خارجه ، وكذلك تزويدهم عند احلاجة بالكتيبات واملن�صورات و 

امل�صائل التعليمية التي متكنهم من التعرف على املفاهيم الأ�صا�صية يف الرتبية اخلا�صة .
تفعيل مهمة الطالب ذوي الإعاقة  يف عملية امل�صاركة يف الأن�صطة ال�صفية و الال�صفية  ودجمهم مع اأقرانهم من . ٢٧

طالب التعليم العام ما اأمكن .
امل�صاركة يف اإعداد الربامج الرتفيهية و الأن�صطة الال�صفية داخل الف�صل وخارجه وبرامج ال�صحة و ال�صالمة وتفعيل منا�صبات . ٢٨

الإعاقة املحلية و الإقليمية و العاملية  بالتعاون مع اجلهات املعنية يف املدر�صة وخارجها وحماولة اإبرازها للقائمني على الربنامج .
متثيل الطالب ذوي الإعاقة  يف  الجتماعات املدر�صية و التاأكيد على احتياجاتهم الأ�صا�صية، و الدفاع عن حقوقهم . ٢٩

وق�صاياهم ال�صرورية .
النطق . ٣٠ الطالقة يف  وي�صاعد على  نف�صه  الثقة يف  ليك�صبه  املدر�صية  الإذاعة  تاأهيل وتدريب الطالب يف  و  م�صاركة 

مع م�صاركة اأخ�صائي النطق و التخاطب يف تدريب الطالب على حت�صني اللفظ اللغوي عنده ومعرفة مدى حت�صن 
الطالب 

بث التوعية للمجتمع داخل املدر�صة وخارجه عن كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة  واحرتامهم وتقدمي امل�صاعدة لهم .. ٣١
م�صاعدة اأولياء اأمور الطالب على معرفة اآثار الإعاقة النف�صية و الجتماعية على �صلوك اأطفالهم وتزويدهم باملواد . ٣٢

الرتبوية و الو�صائل التعليمية التي من �صاأنها اأن ت�صهل مهمة متابعة واجبات اأبنائهم املدر�صية واأن ت�صهم يف زيادة 
وعيهم خل�صائ�ص واحتياجات وحقوق وواجبات اأبنائهم ،وتعريفهم باخلدمات املتوفرة باملجتمع .

امل�صاركة يف الدرا�صات و الأبحاث و الدورات و الندوات و املوؤمترات يف جمال اخت�صا�صه للرفع من م�صتواه التعليمي . ٣٣
والرتبوي .

العمل على اإيجاد بيئة اأكادميية واجتماعية ونف�صية ي�صتطيع فيها الطالب، ا�صتغالل اأق�صى قدراتهم وحتقيق اأ�صمى . ٣٤
طموحاتهم.

امل�صاركة يف القراءات املوجهة الهادفة التي تنمي قدرات املعلم وكذلك الدرو�ص التطبيقية ) النموذجية (.. ٣٥
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه.. ٣٦
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معلم الرتبية اخلا�صة. امل�صمى الوظيفي
ثانٍيا : معلم غرفة امل�صادر )�صعوبات التعلم ، �صمعي ، النطق ......(:

امل�صاركة مع فريق عمل الرتبية اخلا�صة يف الربنامج بالقيام بعمليات التقومي والت�صخي�ص بق�صد حتديد الحتياجات . ١
الأ�صا�صية لكل طالب.

امل�صاركة مع فريق عمل الرتبية اخلا�صة يف الربنامج باإعداد اخلطط التعليمية الفردية والعمل على تنفيذها .. ٢
تدري�ص الطالب ذوي الإعاقة، املهارات التي ل �صتطيع معلم الف�صل العادي تدري�صها .. ٣
م�صاعدة الطالب املعوقني على التغلب على امل�صكالت الناجمة عن العوق . . ٤
تعريف الطالب ذوي الإعاقة باملعينات الب�صرية وال�صمعية والتقنية وم�صاعدتهم على ال�صتفادة الق�صوى من تلك . ٥

املعينات .
م�صاعدة الطالب ذوي الإعاقة على اكت�صاب املهارات التوا�صلية، واملهارات الجتماعية التي متكنهم - باإذن اهلل - . ٦

من النجاح لي�ص يف املدر�صة وح�صب واإمنا يف احلياة بوجه عام . 
وال�صرتاتيجيات . ٧ الدرا�صية  املواد  تدري�ص  بطرق  يتعلق  فيما  العادية  الف�صول  ملعلمي  وامل�صورة  الن�صح  تقدمي 

التعليمية، واأ�صاليب تاأدية الختبارات املختلفة، وو�صع الدرجات وكتابة التقارير، وكذلك تزويدهم - عند احلاجة 
- بالكتيبات، واملن�صورات، والو�صائل التعليمية التي متكنهم من التعرف على املفاهيم الأ�صا�صية يف الرتبية اخلا�صة.

ت�صهيل مهمة الطالب ذوي الإعاقة يف عملية امل�صاركة يف الأن�صطة ال�صفية، والال�صفية .. ٨
متثيل الطالب ذوي الإعاقة يف الجتماعات املدر�صية، والتاأكيد على احتياجاتهم الأ�صا�صية، واإبراز اأهمية متكينهم . ٩

من حقوقهم ومعاجلة ق�صاياهم ال�صرورية.
م�صاعدة اأولياء اأمور الطالب املعوقني على معرفة اآثار العوق النف�صية والجتماعية على �صلوك اأطفالهم، وتزويدهم . ١٠

باملواد الرتبوية، والو�صائل التعليمية التي من �صاأنها اأن ت�صهل مهمة متابعة واجبات اأبنائهم املدر�صية، واأن ت�صهم يف 
زيادة وعيهم بخ�صائ�ص واحتياجات، وحقوق وواجبات اأبنائهم، الأمر الذي يجعل منهم اأع�صاء فاعلني يف جمال�ص 

اأولياء الأمور املدر�صية وغريها .
الإعاقة . ١١ ذوي  الطالب  اأ�صر  بني  الت�صال  قنوات  وتقوية  التن�صيق،  مب�صتوى  والنهو�ص  التعاون،  اأوا�صر  توطيد 

وامل�صوؤولني يف املدر�صة .
العمل على اإيجاد بيئة تربوية واأكادميية واجتماعية ي�صتطيع فيها الطالب العاديون وغري العاديني - على حد �صواء . ١٢

- ا�صتثمار اأق�صى قدراتهم، وحتقيق اأ�صمى طموحاتهم .
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه .. ١٣

العالقات الوظيفية:
الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة . 

اخلارجية : - امل�صرف الرتبوي                                   -الأ�صرة
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معلم الرتبية اخلا�صة. امل�صمى الوظيفي
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص تربية خا�صة .
املعارف: 

املتعلقة  • والإجراءات  والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 
بطبيعة عمله .

املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي تعمل بها . •
املعرفة باأ�صاليب وا�صرتاتيجيات التدري�ص . •

املعرفة بت�صميم وتخطيط التدري�ص .  •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية . •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •

املهارات والقدرات:
التخطيط والتنظيم  •
مراعاة الفروق الفردية  •
املتابعة والتن�صيق والتقومي  •

الإت�صال الفعال والتعاون مع الآخرين  •
القدرة على البتكار  •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته •

ال�صمات ال�صخ�صية:

التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املرونة . •
املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة . •

�صالمة الفكر واملنهج . •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص و املو�صوعية . •
. الحرتام والتقدير . •
. التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •
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م�صاعد معلم امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة / املعهد لل�صوؤون التعليمية. امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
الإ�صهام يف بناء �صخ�صية الطالب بكافة جوانبها والرتقاء مب�صتواه الرتبوي والتعليمي 

من خالل توفري بيئة تعليمية  و تعلمية حمفزة .
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
حت�صري بع�ص الأدوات اخلا�صة بالف�صل الدرا�صي و الإ�صراف على الأجهزة ال�صمعية و الب�صرية وغريها .. ١
و . ٢  ، املدر�صي  النقل  و   ، املدر�صة  فناء  الطالب يف  على  الإ�صراف  و  الدرا�صي  بالف�صل  عملية �صبط  امل�صاعدة يف 

املكتبة، و املق�صف ، وغري ذلك 
يقوم بالعمل يف الف�صل الدرا�صي مع الطالب من خالل متابعة القراءة اأو العمل التمثيلي ، اأو الإنتاج امل�صرحي حتت . ٣

اإ�صراف املعلم .
الطالع مب�صاعدة معلم الرتبية اخلا�صة على اخلطط التعليمية اخلا�صة بكل طالب بهدف امل�صاعدة عن معرفة  . ٤

تنفيذ هذه اخلطط بتوجيه من معلم الرتبية اخلا�صة و ي�صاعد الطالب اأثناء مراجعة درو�صهم
امل�صاهمة يف تنظيم و تنفيذ الأن�صطة اجلماعية .. ٥
امل�صاعدة يف  اإدارة اخلدمات و املواد و الأجهزة مبا ي�صمل اأجهزة التكنولوجيا امل�صاعدة ال�صرورية لتقدمي اخلدمات. ٦
امل�صاعدة يف التح�صري و التنفيذ للعمل اجلماعي اليومي للفريق و اأن�صطة الطالب .. ٧
التعاون مع اأفراد الفريق، بتطوير اآليات تنفيذ الأن�صطة و اخلدمات املقدمة للم�صتفيدين مبا يتالءم مع الأنظمة و الإجراءات .. ٨
معلم . ٩ مع  بالتن�صيق  حمدد  جدول  ح�صب  وتنظيفها  وجردها  الف�صل  واأدوات  اأجهزة  على  املحافظة  يف  امل�صاعدة 

الرتبية اخلا�صة للف�صل .
امل�صوؤولية الكاملة حول الإ�صراف على نظافة وترتيب الف�صل بجميع اأجهزته واأدواته ونظافة مرافق املركز ب�صكل عام.. ١٠
الطالب . ١١ واإطعام  وحت�صري  يوميا  للحمام  ا�صتخدامهم  على  والإ�صراف  احلمام  ا�صتخدام  على  الطالب  تدريب 

وتدريبهم على تناول الطعام �صمن اأن�صطة احلياة اليومية مع معلم الف�صل .
و�صع الطالب على الأجهزة عند احلاجة �صمن توجيهات معلم الرتبية اخلا�صة وم�صوؤولة الف�صل. . ١٢
حت�صري قائمة احتياجات وامل�صرتيات اخلا�صة بالف�صل بالتن�صيق الكامل مع معلم الف�صل.. ١٣
الرتتيب اليومي لالألعاب والأجهزة واملواد......اإلخ.. ١٤
امل�صاعدة يف تدريب الطالب على مهارات احلياة اليومية والتدريب على املحافظة على النظافة والأمان وتناول . ١٥

الطعام با�صتقاللية .
حت�صري جميع املواد املطلوبة اليومية لتدريب الطالب  بتوجيه وتعليمات من املعلم. ١٦



79ا�صدار ا�ول - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

م�صاعد معلم امل�صمى الوظيفي
التح�صري لالأن�صطة اليومية املراد تنفيذها .. ١٧
متابعة ح�صور و ان�صراف الطالب .. ١٨
، وجتهيز . ١٩ البيانية  والر�صوم  النماذج  و   ، اخلرائط  و   ، املراجع  اإعداد  و   ، الدر�ص  اإعداد خطة  املعلم يف  ي�صاعد 

ال�صبورة ، ولوحة الإعالنات ، و ر�صد الدرجات 
ميكن له اأن ي�صارك يف الجتماع الذي يح�صره ويل اأمر الطالب ملناق�صة و�صع الطالب .. ٢٠
امل�صاعدة يف جمع املعلومات بغر�ص التعرف على مدى تقدم الطالب ، وم�صتوى اأدائهم .. ٢١
القيام ببع�ص الأعمال الإدارية كت�صوير الأوراق و امل�صتندات  .. ٢٢
امل�صاعدة يف تدوين املالحظات يف كرا�ص املتابعة اليومية ونحو ذلك .. ٢٣
امل�صاركة يف الدرا�صات ، و الأبحاث ، والدورات ، والندوات ، و املوؤمترات ،يف جمال اخت�صا�صه. ٢٤
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه .. ٢٥

العالقات الوظيفية:
الداخلية:  - جميع موظفي املعهد / املدر�صة .                                             - معلم الف�صل .

اخلارجية : - امل�صرف الرتبوي .                                                                   - الأ�صرة .
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: ثانوية فما فوق + خربة يف التعامل مع ذوي الإعاقة

اخلربة العملية:
خربة عملية يف جمالت الرتبية . •
خربة �صابقة يف جمال العمل �صمن فريق. •
خربة �صابقة يف جمال تنظيم الأن�صطة املختلفة لالأطفال. •

املعارف: 
املعرفة العامة بخ�صائ�ص مراحل النمو . •
املعرفة العامة باأهداف املراحل التعليمية . •
املعرفة العامة بالقوانني و الأنظمة اخلا�صة بالعمل . •
املعرفة العامة بكيفية التعامل مع الطالب ذوي الإعاقة . •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •
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م�صاعد معلم امل�صمى الوظيفي
املهارات والقدرات:

كتابة التقارير . •
ا�صتخدام احلا�صب الآيل . •
اإعداد الو�صائل التعليمية . •

ال�صمات ال�صخ�صية:
لئق �صحي . •
املرونة . •
املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة . •
�صالمة الفكر واملنهج . •

التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص . •
املو�صوعية . •
الحرتام والتقدير . •
التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •
التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
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معلم التعليم العام امل�صمى الوظيفي

وكيل املدر�صة / املعهد لل�صوؤون التعليمية.  امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون

الإ�صهام يف بناء �صخ�صية الطالب بكافة جوانبها والرتقاء مب�صتواه الرتبوي والتعليمي 
من خالل توفري بيئة تعليمية  و تعلمية حمفزة .

الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

احرتامهالطالبهومعاملتههمعاملةهتربويةهحتققهلههالأمنهوالطماأنينةهوتنميه�سخ�سيتهه،هوت�سعر	ههبقيمتههوتراعىهمواهبهه،ه. ١

وتغر�سهيفهنف�سهههحبهاملعرفةه،هوتك�سبههال�سلوكهاحلميدهواملودةهلالآخرينهوتوؤ�سلهفيههال�ستقامةهوالثقةهبالنف�س.

ت�سميمههالتدري�سهللموادهواملقرراتهالدرا�سيةهيفهاملدر�سة.. ٢

تطبيقهاإ�سرتاتيجياتهالتدري�سهاحلديثةه.. ٣

تدري�سهالن�سابهاملقررهمنهاحل�س�سهكاماًله،هوالقيامهبكلهماهيتطلبههحتقيقهاأهدافهاملوادهالدرا�سيةهمنهت�سميمه. ٤

جداوله وفقه الختباراته وبناءه منا�سبةه تقوميه اأ�ساليبه وا�ستخدامه املنا�سبةه الإ�سرتاتيجياته واختياره التدري�سه

املوا�سفاتهوهال�سوابطهوال�سروطه،هوالقيامهبالت�سحيحهور�سدهالدرجاته،هوتنفيذهالن�ساطهداخلهالف�سلهوخارجهه

،هوذلكهح�سبماهتقت�سيههاأ�سولهاملهنةهوطبيعةهاملادةهوفقًاهلالأنظمةهوالتوجيهاتهالواردةهمنهجهاتهالخت�سا�س.

تعزيزهقيمهالنتماءهواملواطنةهواملحافظةهعلىهاأمنهالوطن.. ٥

امل�ساركةهيفهالربامجهوالأن�سطةهالتيهتعملهعلىهتنميةهالإعتزازهبالدينهوالولءهللملكهوالإنتماءهللوطنه.. ٦

اأ�سابيعه. ٧ واإنهاءهاملقرراتهالدرا�سيةهح�سبهالربنامجهالزمنيهاملوزعهعلىهجميعه ،ه التطبيقيةه اإعدادهوتنفيذهالدرو�سه

الف�سلهالدرا�سي.

تفعيلهوتطبيقهكتابهالطالبهوكتابهن�ساطهالطالبهيفهاملادةهالدرا�سيةهواأدواتهاملنهجههالأخرى.ه. ٨

متابعةهاعمالهالطالبهال�سفيةهوالواجباتهاملنزليةهوت�سحيحهاهوتقدميهالتغذيةهالراجعةهلهمه.. ٩

امل�ساركةهيفهتنميةهجوانبهالإبداعهوالتفوقهلدىهالطالبهوتعزيزها،هوبحثهحالتهال�سعفهوالتق�سريهوعالجها.. ١٠

امل�ساركةهيفهالإ�سرافهاليوميهعلىهالطالبهو�سغلهح�س�سهالنتظارهوالقيامهبعملهاملعلمهالغائبهو�سدهالعجزهالطارئه. ١١

يفهعددهمعلميهاملدر�سةهوفقهتوجيههاإدارةهاملدر�سة.

متابعةهالطالبهوالإ�سرافهعليهمهقبلهال�سطفافهال�سباحيهواأثناءهونهايةهالدوامهالر�سمي.. ١٢

�سلوكيًاه. ١٣ ورعايتهمه الف�سل،ه لطالبه ال�سامله والإر�ساديه الرتبويه بالدوره والقيامه اإليه،ه ي�سنده الذيه الف�سله ريادةه

واجتماعيًاه،هومتابعةهحت�سيلهمهوتنميةهمواطنهالإبداعهوالتفوقهلديهمه،هوبحثهحالتهال�سعفهوالتق�سريهوعالجهاه

،هوذلكهبالتعاونهمعهمعلميهمهواأولياءهاأمورهمه،هومعهاإدارةهاملدر�سةهواملر�سدهالطالبيهاإذاهلزمهالأمر.

درا�سةهاملنهجهواخلططهالدرا�سيةهوالكتبهاملقررةهوتقوميهاه،هواقرتاحهماهيرا	همنا�سباهلتطويرهاهمنهواقعهتطبيقها.. ١٤

تنفيذهماهي�سندههاإليههمنهبرامجهالن�ساطهامل�ساحبهللمادةهالدرا�سيةهوغريهامل�ساحبهواللتزامهمباهيخ�س�سهلهذ	هالربامجهمنه�ساعات.. ١٥



ا�صدار ا�ول - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 82

معلم التعليم العام امل�صمى الوظيفي

التقيدهمبواعيدهاحل�سورهوالن�سرافهوبدايةهاحل�س�سهونهايتهاهوا�ستثمارهوقتههيفهاملدر�سةهداخلهالف�سلهوخارجهه. ١٦

مل�سلحةهالطالب،هوالبقاءهيفهاملدر�سةهاأثناءهح�س�سهالفراغه،هوا�ستثمارهاهيفهت�سحيحهالواجباتهوتقوميهاه،هواإعداده

الو�سائلهالتعليميةه،هوال�ستفادةهمنهمركزهم�سادرهالتعلمهباملدر�سة،هوالإعدادهللن�ساطاتهال�سفيةهوغريهال�سفية.

التعاونهمعهالهيئةهالإداريةهوالتعليميةهباملدر�سةهيفهكلهماهمنه�ساأنههحتقيقهانتظامهالدرا�سةهوجديةهالعملهوحتقيقه. ١٧

البيئةهالالئقةهباملدر�سةه.ه

والإ�سرتاتيجياتهاحلديثةهيفهه. ١٨ امل�ستجداته هعلىه والتعرفه ،ه وتربويًاه الكفاياتهعلميًاهومهنيًا،ه الذاتيةهورفعه التنميةه

التدري�سهونظرياتههوت�سميمهالتدري�سهه،هوا�ستخدامهالتقنيةهاحلديثة،هوامل�ساركةهيفهالجتماعاتهواللجانه،هوبرامجه

الن�ساط،هوح�سورهالدوراتهالرتبويةهالتجديديةهوور�سهالعملهالتيهتنظمهاهاإدارةهالتعليمهاأوهامل�سرفهالرتبويهاملخت�سهه

وفقهالتنظيمهوالوقتهاملحددينهلذلكه.

دمجهتقنيةهاملعلوماتهوالت�سالتهيفهعمليتيهالتعليمهوالتعلمه.. ١٩

التعاونهمعههامل�سرفنيهالرتبوينيهوالتعاملهالإيجابيهمعهماهيو�سونهبههوماهيقدمونههمنهجتاربهوخربات.. ٢٠

امل�ساركةهالفاعلةهيفهبرامجهالتوعيةهال�سحيةه،هوالتعرفهعلىهالطالبهاملحتاجنيهللرعايةهال�سحيةه.. ٢١

اكت�سافهاجلوانبهال�سحيةهوالجتماعيةهوالنف�سيةهاملعيقةهلتقدمهالطالبهدرا�سًياهمنهخاللهاملالحظةهال�سفية.. ٢٢

توظيفهطرائقهالتعلمهوم�سادر	هالتيهتدفعهالطالبهاإىلهامل�ساركةهيفهتعلمهفاعلهمتمحورهحوله.. ٢٣

بناءهال�سراكةهال�سريةهواملجتمعيةهمنهخاللهالتوا�سلهمعهالأ�سرةهوموؤ�س�ساتهاملجتمع.. ٢٤

ت�سميمهخرباتهتعلمهللطالبهتتميزهباملرونةهوالبتكاره،هومتكنهمنهالربطهبنيهالبيئةهال�سفيةهداخلهاملدر�سةهوالبيئةه. ٢٥

خارجهاملدر�سةه.

تعزيزهوعيهالطالبهباأهميةهاملادةهالعلميةهالتيهيتعلمونها.. ٢٦

اإعدادهاأ�سئلةهالختباراتهوالإجاباتهالنموذجيةهوفقًاهللمعايريهواملوا�سفاتهاملحددةهوت�سليمهاهيفهموعدها.. ٢٧

اإعدادهوتنفيذهعمليةهالتقوميهوالختباراتهوت�سحيحهاهوتدقيقهاهور�سدهالنتائجه.. ٢٨

اإدخالهوتدقيقهدرجاتهومهاراتهالطالبهوفقًاهللربنامجهاحلا�سوبيه.. ٢٩

درا�سةهنتائجهالختباراتهوفقًاهلكلهتخ�س�سهوتقدميهالتو�سياتهالالزمةهب�ساأنها.. ٣٠

تهئيةهالطالبهللم�ساركةهيفهالختباراتهالوطنية.. ٣١

امل�ساركةهيفهاملجال�سهواللجانهاملدر�سيةه.. ٣٢

تقدميهاملعلوماتهالأكادمييةهوالإر�ساديةهللطالبهوزيادةهوعيهمهباأهدافهمراحلهالتعليمهالعام.. ٣٣

التعرفهعلىهامل�سكالتهوالعقباتهال�سخ�سيةهالتيهحتولهدونهقدرةهالطالبهعلىهالتح�سيلهالعلميه.. ٣٤

التيهمتكنهمهمنهفهمهذاتهمهوقدرتهمهوميولهمهوممار�سةهدوره. ٣٥ وال�سخ�سيةه باملهاراتهالكادمييةه تزويدهالطالبه

ايجابيهيفهالعلميةهالتعليمية.

هم�ساعدةهالطالبهيفهبناءهخطتهمهالدرا�سيةهحتىهاإكماله�ساعاتهتخرجهم.* . ٣٦
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معلم التعليم العام امل�صمى الوظيفي

هتوجيههالطالبهومتابعتهمهخاللهفرتةهالدرا�سةهالثانوية.* . ٣٧
القيامهباأيهمهامهاأخرىهيكلفهبهاهمنهالرئي�سهاملبا�سرهيفهجمالهاخت�سا�سه. ٣٨

العالقات الوظيفية:

الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة .

اخلارجية :  - امل�صرف الرتبوي .       - الأ�صرة .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص 

املعارف: 

املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عملها . •
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي تعمل بها . •
املعرفة باأ�صاليب وا�صرتاتيجيات التدري�ص . •
املعرفة بت�صميم وتخطيط التدري�ص .  •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية . •

املهارات والقدرات:

الت�صال الفعال و التعامل مع الآخرين  •
القدرة على البتكار •
ا�صتخدام احلا�صوب و تطبيقاته •

التخطيط و التنظيم  •
مراعاة الفروق الفردية •
املتابعة و التن�صيق و التقومي •

ال�صمات ال�صخ�صية:

الثقة بالنف�ص . �صالمة الفكر واملنهج . •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
املو�صوعية . •
الحرتام والتقدير . •
التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •

التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املرونة . •
املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة . •
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معلم التدريبات ال�صلوكية  امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة / املعهد  لل�صوؤون التعليمية ، قائدمركز اخلدمات امل�صاندة . امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
الربامج  اإعداد  و  الت�صخي�ص  بهدف  الطالب  النف�صية على  املقايي�ص  و  الأدوات  تطبيق 

العالجية والنف�صية وال�صلوكية ومتابعة تطبيقها وتقوميها .
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
اإجراء عمليات القيا�ص و الت�صخي�ص للتالميذ املتقدمني و املحولني اإلى معاهد اأو برامج الرتبية اخلا�صة م�صتخدما . ١

و  املقابلة    : الر�صمية مثل  ، وغري  التكيفي  ال�صلوك  املقننة ومقايي�ص  الذكاء  الر�صمية: كمقايي�ص  القيا�ص  اأدوات 
املالحظات.

اإعداد التقارير النف�صية مت�صمنة اأهم نتائج القيا�ص و التو�صيات واملقرتحات اخلا�صة بكل حالة.. ٢
متابعة حالة الطالب وخا�صة امل�صتجدين و التعرف على ال�صلوكيات غري املرغوب فيها و اإعداد اخلطط العالجية . ٣

الالزمة لكل حالة.
امل�صاركة يف فريق العمل املدر�صي اخلا�ص باإعداد وتنفيذ ومتابعة اخلطة التعليمية الفردية.. ٤
امل�صاركة يف املجال�ص و اللجان ذات العالقة بعمله.. ٥
متابعة احلالت النف�صية للتالميذ املحولني اإلى مدار�ص التعليم العام وم�صاعدتهم للتغلب على امل�صكالت التي قد يواجهونها.. ٦
اإحالة الطالب الذين يعانون من اأمرا�ص نف�صية اإلى العيادات النف�صية ومتابعة الربنامج العالجي املقرر لكل حالة.. ٧
امل�صاركة يف اإعداد برامج التوعية اخلا�صة بالطالب و العاملني معهم و اأولياء اأمورهم .. ٨
اإعادة ت�صخي�ص وتقومي الطالب كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.. ٩

امل�صاركة يف الدرا�صات و الأبحاث و الدورات و املوؤمترات يف جمال اخت�صا�صه .. ١٠
تقدمي امل�صورة للمعلمني وغريهم من املهتمني داخل املعهد / املدر�صة اأو الربنامج .. ١١
درا�صة امل�صكالت النف�صية التي يتعر�ص لها الطالب املحولون اإليه من قبل املعلمني اأو اإدارة املعهد / املدر�صة.. ١٢
تقدمي الإر�صاد النف�صي للطالب واأ�صرهم.. ١٣
ال�صرية التامة مع جميع احلالت ، مع عدم البوح باأ�صرار احلالت مهما كانت الظروف .. ١٤
بناء ج�صور من الثقة و الألفة بني الأخ�صائي والطالب .. ١٥
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه .. ١٦

العالقات الوظيفية:
الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة / املركز .

اخلارجية :  - امل�صرف الرتبوي .                                                     - الأ�صرة .
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معلم التدريبات ال�صلوكية  امل�صمى الوظيفي
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص علم نف�ص عيادي +�صهادة تطبيق ميداين يف املعاهد والربامج واملوؤ�ص�صات.
املعارف: 

املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها . •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية . •
الإملام بتقنيات العالج ال�صلوكي وتطبيقه. •

القدرة على الإملام بالأنظمة والقوانني. •
التمكن من القيا�ص . •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •
متابعة امل�صتجدات يف جمال العمل. •
املتعلقة  • والإجراءات  والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 

بطبيعة عمله .
املهارات والقدرات:

مراعاة الفروق الفردية . •
التحليل وال�صتنتاج . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين . •
املهارة يف جمال القيا�ص والت�صخي�ص. •
القدرة على تطبيق املقايي�ص . •
اإعداد التقارير بطريقه علمية و �صليمة. •

الإملام باأدوات القيا�ص والعناية بها واملحافظة عليها . •
املرونة اأثناء القيا�ص . •
القدرة على التعامل مع كل حالة. •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل. •
القدرة على اتخاذ القرار •
التخطيط والتنظيم . •

ال�صمات ال�صخ�صية:
التحلي بالأخالق الوظيفية  •
القدوة ال�صاحلة  •
ال�صدق  والأمانة •
اجلدية يف العمل •
الإخال�ص يف الأداء •
التفاعل مع �صغوط العمل •
املحافظة على �صرية املعلومات •

اللتزام بالنظام •
ح�صن املظهر •
ح�صن التعامل مع الطالب و اأولياء الأمور •
ح�صن ال�صرية وال�صلوك •
لئق �صحي •
العمل بروح الفريق الواحد •
الثقة بالنف�ص. •



87ا�صدار ا�ول - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ

معلم  تدريبات النطق امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة / املعهد  لل�صوؤون التعليمية   / قائدمركز اخلدمات امل�صاندة . امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
ومتابعة  العالجية  الربامج  اإعداد  و  الت�صخي�ص  بهدف  الطالب  على  الأدوات  تطبيق 

تطبيقها وتقوميها .
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
ت�صخي�ص ا�صطرابات التوا�صل لدى الطالب بغر�ص حتديد طبيعة اخلدمات التي يحتاجونها .. ١
الإملام التام وال�صامل بحالة الطالب الجتماعية والنف�صية وال�صلوكية .. ٢
اخلطة . ٣ �صوء  يف  تنفيذها  على  والعمل  املدى  وطويلة  ق�صرية   ) واجلماعية  الفردية،   ( التاأهيلية  اخلطط  اإعداد 

التعليمية الفردية .
متابعة تقومي كل طالب على حدة ب�صكل دوري ) اأ�صبوعي / �صهري ( للتعرف على مدى ا�صتفادة الطالب من اخلطة . ٤

التدريبية العالجية .
اإطالع الأ�صرة على اخلطة الفردية العالجية التدريبية للطالب، واإ�صراكها يف مراحل اإعداد تلك اخلطة، وتنفيذها، وتقوميها . ٥
التعاون مع معلمي املواد ملتابعة حالت الطالب ذوي ا�صطرابات التوا�صل ، وزيادة كفاءة التدريب اخلا�ص بهوؤلء  . ٦

الطالب والعمل على رفع م�صتوى اأدائهم .
امل�صاركة يف اللجان وفرق العمل الرتبوية والطبية داخل املدر�صة وخارجها .. ٧
امل�صاركة يف الن�صاطات التي تخدم العمل .. ٨
امل�صاركة يف تقدمي فقرات توعية للطالب واملعلم عن كيفية عمله.. ٩

عمل من�صورات تعريفية يف جمال التخ�ص�ص من خالل القراءة املوجهة .. ١٠
اللتزام مبواعيد الدوام يف احل�صور والن�صراف ومواعيد اجلل�صة .. ١١
�صحة املادة العلمية والإملام بها .. ١٢
املهارة يف حتقيق اأهداف التدريب مع التجديد والتنويع يف اأ�صاليب تدريب املهارة .. ١٣
مراعاة الفروق الفردية يف �صياغة الأهداف .. ١٤
ت�صجيع الطالب امل�صتجيب واملتفوق .. ١٥
الهتمام بالطالب ال�صعيف مع اإعطائه فر�صة للتعبري .. ١٦
تقدمي املقرتحات البناءة للنهو�ص بالعمل .   . ١٧
العمل على حتقيق ال�صتفادة الق�صوى للطالب من املعينات ال�صمعية الفردية واجلماعية وبرامج التدريب ال�صمعي وغريها.. ١٨
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معلم  تدريبات النطق امل�صمى الوظيفي
متابعه ا�صتخدام الطالب للمعينات ال�صمعية وتوزيع ال�صماعات للطالب عند حاجتهم لها باتباع الإجراءات الر�صمية. ١٩
جتهيز الأدوات والو�صائل التي يجب اأن ت�صمل غرفة الطالب الذين يعانون من تاأخر يف اللغة .. ٢٠
اآثارها . ٢١ من  التخفيف  واأ�صاليب  واأ�صبابها  التوا�صل  ا�صطرابات  ب�صاأن  العالجي  الإر�صادي  الوعي  ن�صر  على  العمل 

وطرق التعامل معها .
حتديد الأدوات التي يجب اإن ي�صتخدمها اأثناء اجلل�صة .. ٢٢
تقومي ومعاجلة حالت ال�صطرابات اللغوية - النطق عند الطالب الذين يعانون من تاأخر نطقي .. ٢٣
تقييم ومعاجلة ا�صطرابات الطالقة الكالمية �صواء كانت معروفة ال�صبب واملن�صاأ اأو كانت جمهولة ال�صبب واملن�صاأ .. ٢٤
تقومي ومعاجلة ا�صطرابات ال�صوت والرنني الأنفي .. ٢٥
التقومي والتاأهيل اللغوي - النطقي حلالت �صعاف ال�صمع .. ٢٦
الإر�صاد الأ�صري والفردي يف كيفية التعامل ومتابعة احلالة اخلا�صة على كافة امل�صتويات واملواقف .. ٢٧
و�صع وت�صجيل ال�صرية الذاتية واملر�صية والت�صخي�ص اللغوي - النطقي وو�صع اأ�ص�ص الت�صخي�ص وو�صع اخلطة العالجية . ٢٨

اللغوية -النطقية لكل من هذه احلالت على امل�صتوى الفردي اأو امل�صتوى اجلماعي )نظام امللفات لكل طالب ( .
التو�صية بتحويل احلالت التي حتتاج اإلى تدخل طبي اإلى اجلهات املخت�صة  .. ٢٩
امل�صاركة يف الدرا�صات والأبحاث والدورات والندوات واملوؤمترات يف جمال اخت�صا�صه .. ٣٠
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه .. ٣١

العالقات الوظيفية:
الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة / املركز . 

اخلارجية : - امل�صرف الرتبوي .                                                     - الأ�صرة .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:
املوؤهالت العلمية:  بكالوريو�ص تخ�ص�ص نطق و كالم وفق ما ورد يف دليل التخ�ص�صات ل�صغل الوظائف التعليمية .

املعارف: 
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها . •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية وال�صحية . •

الإملام بتقنيات عالج النطق والتخاطب وتطبيقها. •
التمكن من اإدارة اجلل�صة  . •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •
املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله . •
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معلم  تدريبات النطق امل�صمى الوظيفي
املهارات والقدرات:

مراعاة الفروق الفردية . •
التحليل وال�صتنتاج . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين . •
املهارة يف جمال النطق والتخاطب . •
القدرة على تنظيم غرفة التخاطب . •
اإعداد التقارير بطريقة علمية و �صليمة. •

ي�صتخدمها  • اأن  يجب  التي  والو�صائل  بالأدوات  الإملام 
والعناية بها واملحافظة عليها .

املرونة اأثناء اجلل�صة مع التنوع يف الو�صائل . •
القدرة على التعامل مع كل حالة. •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل •
التخطيط والتنظيم . •

ال�صمات ال�صخ�صية:
القدوة ال�صاحلة  •
ال�صدق  والأمانة •
اجلدية يف العمل •
الإخال�ص يف الأداء •
التفاعل مع �صغوط العمل •
املحافظة على �صرية املعلومات •

اللتزام بالنظام •
ح�صن املظهر •
ح�صن التعامل مع الطالب و اأولياء الأمور •
ح�صن ال�صرية وال�صلوك •
لئق �صحي •
العمل بروح الفريق الواحد •
التحلي بالأخالق الوظيفية  •



ا�صدار ا�ول - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 90

املعلم املتجول امل�صمى الوظيفي
وكيل املدرسة / املعهد للشؤون التعليمية امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
الإ�صهام يف بناء �صخ�صية الطالب بكافة جوانبها والرتقاء مب�صتواه الرتبوي والتعليمي 

من خالل توفري بيئة تعليمية  و تعلمية حمفزة .
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
تقدمي اخلدمات الأكادميية و الفنية التي من خاللها ي�صتطيع الطالب ذوو الإعاقة جماراة زمالئهم .. ١
يقوم بتدري�ص الطالب ذوي الإعاقة و يتعامل مع اأولياء الأمور .. ٢
يقوم بجولت على املدار�ص العادية التي يوجد بها طالب ذوو الإعاقة  .. ٣
تدري�ص الن�صاب التدري�صي اخلا�ص به .. ٤
امل�صافة التي يقطعها املعلم املتجول اأقل من املعلم امل�صت�صار .. ٥
مهام املعلم املتجول جتاه الطالب:. ٦
القيام بعملية التقومي للطالب و حتديد الحتياجات الأ�صا�صية لكل طالب. •
و�صع الربنامج التعليمي الفردي لكل طالب مب�صاركة الفريق املتعدد. •
تدري�ص الطالب املهارات الأ�صا�صية التي يحتاجها . •
م�صاعدتهم على التغلب على امل�صكالت الأكادميية. •
م�صاعدتهم على ال�صتفادة من املعينات التعليمية وتدريبهم عليها. •
بل  • املدر�صة  لي�ص يف  النجاح  من  التي متكنهم  الجتماعية  املهارات  و  التوا�صلية  املهارات  اكت�صاب  على  م�صاعدتهم 

يف احلياة بوجه عام .
ت�صهيل مهمتهم يف عملية امل�صاركة يف الأن�صطة ال�صفية و الال�صفية. •
متثيلهم يف الجتماعات املدر�صية و التاأكيد على احتياجاتهم الأ�صا�صية. •
العمل على اإيجاد بيئة اأكادميية واجتماعية ي�صتطيع فيها الطالب ا�صتغالل اأق�صى قدراتهم و حتقيق طموحاتهم. •
ال�صتمرار يف تطبيق الختبارات الر�صمية و غري الر�صمية من اأجل تعديل التدخل. •
حتويل الطالب الذين يحتاجون اإلى خدمات م�صاندة )تدريب نطق مكثف مثاًل اأو تدريب �صمعي(. •
النتباه اإلى املوؤ�صرات التي قد تعني احلاجة لإحالة الطالب اإلى الطبيب. •
حفظ �صجالت �صاملة عن برنامج الطالب وتقدمه. •
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املعلم املتجول امل�صمى الوظيفي
م�صوؤوليات املعلم املتجول جتاه املعلمني:. ٧
ذلك  • ،ويتم  النطق  عيوب  اأو  ال�صمع  �صعيف  الطالب  من  املدر�صة  يف  العام  التعليم  معلمي  احتياجات  على  التعرف 

بتوزيع منوذج مب�صط لتقييم م�صتوى الطالب و مدخالت مهمة، ويف نف�ص الوقت يربز اأهمية التعاون و التخطيط 
بني املعلمني العاديني و املعلم املتجول .

املعلم  • تو�صح دور  �صهلة ومفهومة  بلغة  النطق  اأو عيوب  ال�صمع  الطالب �صعيف  تو�صيحي ملعلمي  بتقدمي كتيب  يقوم 
املتجول وطريقة عمله، وذلك ملنع حدوث الرتباك و الت�صوي�ص لدى املعلمني العاديني.

اأو عيوب النطق حتدد بو�صوح جوانب القوة  • يقوم بتقدمي �صورة كاملة ملعلمي التعليم العام للطالب �صعاف ال�صمع 
وال�صعف لدى الطالب و تت�صمن اأي معلومات اأخرى من �صاأنها م�صاعدته .

م�صوؤوليات املــعلم املــتجول جتـاه اأ�صرة الطالب:. ٨
تظهر  • قد  اإيجابية  عالقة  منو  حني  اإلى  جوهرية  تغيريات  اإحداث  حماولة  وعدم  البداية  يف  هم  كما  الأهل  تقبل 

ا�صتعداد التغري .
يو�صح طبيعة اإعاقة الطالب لويل الأمر من الناحية النف�صية و الجتماعية والأكادميية و تاأثري ذلك على الطالب و  •

احتياجاته و ذلك بلغة �صهلة مفهومة.
دعوة الأ�صرة حل�صور جمال�ص الآباء ومناق�صتهم بالأمور املتعلقة بالطالب. •
دعوة الأ�صرة للم�صاركة يف و�صع اخلطة التعليمية الفردية للطالب. •
تزويد ويل الأمر مبا يتوفر من خدمات م�صاندة وطبية. •
العمل على توطيد عالقة ويل الأمر بامل�صوؤولني باملدر�صة. •
م�صوؤوليات املعلم املتجول جتاه اإدارة املدر�صة: . ٩
امل�صاركة يف اجتماعات املدر�صني و جمل�ص الإدارة . •
اخذ موافقة الإدارة و م�صاركتها يف اختيار الأ�صاليب التدري�صية و تعديل البيئة ال�صفية. •
اإعداد الن�صرات و املل�صقات و توعية العامة باخلدمات التي يقدمها املعلم املتجول داخل املدر�صة و احلي . •
الرفع لإدارة املدر�صة مبا ي�صتجد من م�صكالت اأو عقبات واملقرتحات حول الطالب. •

القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه .. ١٠
العالقات الوظيفية:

الداخلية:      جميع موظفي املعهد / املدر�صة .

اخلارجية :   - امل�صرف الرتبوي .                     - الأ�صرة .
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املعلم املتجول امل�صمى الوظيفي
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية:   بكالوريو�ص تربية خا�صة .

اخلربة العملية:   اأربع �صنوات يف التدري�ص .
املعارف: 

املتعلقة  • والإجراءات  والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 
بطبيعة عملها .

املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي تعمل بها . •
املعرفة باأ�صاليب وا�صرتاتيجيات التدري�ص . •

املعرفة بت�صميم وتخطيط التدري�ص .  •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية . •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •

املهارات والقدرات:
التخطيط والتنظيم. •
مراعاة الفروق الفردية . •
التحليل وال�صتنتاج . •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين . •
القدرة على البتكار . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل . •

ال�صمات ال�صخ�صية:
التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املرونة و املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة و �صالمة الفكر واملنهج . •

التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص و املو�صوعية . •
الحرتام والتقدير . •
التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •
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املعلم امل�صت�صار امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة لل�صوؤون التعليمية. امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
الإ�صهام يف بناء �صخ�صية الطالب ذوي الإعاقة يف املدار�ص العادية ، والنهو�ص مب�صتوى 

اأداء املعلمني تربوًيا و تعليمًيا .
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

دعم جهود الدمج من خالل تقدمي الن�صح و ال�صت�صارات ملعلمي الف�صول الدرا�صية يف التعليم العام  لتدري�ص ذوي . ١
الإعاقة .

امل�صاركة يف اإعداد اخلطط التعليمية الفردية للطالب ذوو الإعاقة .. ٢
يقدم خدمات مبا�صرة للطالب عندما تتطلب ال�صت�صارة تو�صيح اأ�صلوب معني للمعلم. . ٣
امل�صاركة يف الور�ص التعليمية و الربامج  التدريبية املقدمة للمعلمني.. ٤
امل�صاركة مبعاجلة م�صكالت القراءة اأو الإعاقة الب�صرية اأو غريها من الإعاقات .. ٥
تقدمي الدعم الالزم يف  اأ�صاليب وطرق التدري�ص للطالب ذوي الإعاقة . . ٦
ي�صتفاد من املعلم يف عدة مدار�ص، اعتمادًا على اأعداد الطالب ذوي الإعاقة . ٧
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه .. ٨

العالقات الوظيفية:
الداخلية: املعلمون .

اخلارجية :   - امل�صرف الرتبوي .                     - الأ�صرة .
املعارف:

املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عملها . •
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي تعمل بها . •
املعرفة باأ�صاليب وا�صرتاتيجيات التدري�ص . •
املعرفة بت�صميم وتخطيط التدري�ص .  •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية . •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •
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املعلم امل�صت�صار امل�صمى الوظيفي
املهارات والقدرات:

التخطيط والتنظيم . •
مراعاة الفروق الفردية . •
التحليل وال�صتنتاج . •
املتابعة والتن�صيق والتقومي . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين . •
القدرة على البتكار . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل . •

ال�صمات ال�صخ�صية:
التمتع باأخالقيات الوظيفة .                                   •
املرونة و املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة و �صالمة الفكر واملنهج . •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •

الثقة بالنف�ص و املو�صوعية . •
الحرتام والتقدير . •
التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •
 لئق �صحي. •
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املر�صد الطالبي ، الأخ�صائي الجتماعي. امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة / املعهد ل�صوؤون الطالب  ، قائدمركز اخلدمات امل�صاندة . امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
م�صاعدة الطالب على فهم ذاته ، ومعرفة قدراته ، والتغلب على ما يواجهه من �صعوبات 
ليحقق التوافق النف�صي والرتبوي والجتماعي واملهني لبناء �صخ�صية �صوية يف اإطار التعاليم 

الإ�صالمية ، وتعويده العتماد على نف�صه حلل م�صكالته واكت�صاف مواهبه. 
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
اإعدادهومتابعةهبرامجهالعملهالإر�سادي.ه. ١

ن�سرهثقافةهالتوجيههوالإر�سادههوخدماتههيفهاملجتمعهاملدر�سيهوهاملحليههوا�ستثمارههو�سائلهالإعالمهاملتاحة.. ٢

م�ساعدةهالطالبهيفهالتعرفهعلىههقدراتهمهوميولهمهواجتاهاتهمهوتنميتهاهللنجاحهيفهكافةهاملجالت.. ٣

ح�سرهالطالبهالذينهيعانونهمنهم�ساكله�سحية.. ٤

متابعةهاحلالتهالجتماعيةهوالقت�ساديةهللطالبهوح�سرهمنههمهبحاجةهلتقدميهامل�ساعداتهاملنا�سبةهلهم.. ٥

درا�سةهاحلالتهالفرديةهباأنواعهاهاملختلفة،هوت�سميمهالربامجهالعالجيةهلهاهوفقهفنياتهدرا�سةهاحلالةهواإ�سرتاتيجياته. ٦

تعديلهال�سلوك.

تعزيزهقيمهالنتماءهواملواطنةهواملحافظةهعلىهاأمنهالوطن.. ٧

امل�ساركةهيفهالربامجهوالأن�سطةهالتيهتعملهعلىهالإعتزازهبالدينهوالولءهللملكهوالنتماءهللوطنه.. ٨

بحثهودرا�سةهامل�سكالتهالنف�سيةهوالجتماعيةهوالرتبويةهواإعدادهالربامجهاملنا�سبةهلها.. ٩

عقدهلقاءاتهفرديةهمعهاأولياءهالأمورهللطالبهالذينهتظهرهعليهمهبوادره�سلبيةهيفهالفكرهوهال�سلوكهاأوهعدمهالتكيفهاملدر�سي.ه. ١٠

تنظيمهلقاءاتهودوراتهتدريبيةهللطالبهواأولياءهاأمورهمهخا�سةهباجلانبهالنف�سيهوالرتبويهوال�سلوكيهوالجتماعي.هه. ١١

الطالعهعلىهنتائجهالتقوميهوالختباراتهالف�سليةهوالنهائيةهوح�سرهالطالبهاملتفوقنيهواملعيدينهواملتاأخرينهدرا�سيًاه. ١٢

وعر�سهاهعلىهجلنةهالتوجيههوالإر�سادهلتقدميهاخلدماتهالإر�ساديةهاملنا�سبة.

تطبيقهفنياتهالإر�سادهالفرديهوهاجلمعيهمل�ساعدةهالطالبهالذينهلديهمههم�سكالت.. ١٣

تهيئةهالطالبهنف�سياهوتربوياهوتوفريهالجواءهاملريحةهوعالجهومتابعةهاحلالتهالطارئةه.. ١٤

التدريبيةه. ١٥ واملراكزه واملعاهده والكلياته للجامعاته الإلكرتونيةه البواباته منه وال�ستفادةه للطالبه املهنيه الإر�ساده

والتعليميةهوا�ستثمارهيومهاملهنةهباملدر�سةهيفهكلهعامهدرا�سيهمب�ساركةهاجلهاتهذاتهالعالقة.

توعيةهالطالبهمب�سارهاملمار�ساتهال�سلبيةههمثل:هالتدخنيهواملخدراتهوتقدميهالربامجههالتيهت�ساعدهمهعلىهالتخل�سه. ١٦

منها.ه

املرحلتنيه. ١٧ يفه الإر�ساديةه التهيئةه برنامجه وه البتدائيةه املرحلةه يفه امل�ستجدينه الطالبه ا�ستقباله برنامجه تنظيمه

املتو�سطةهوالثانوية.ه

امل�ساركةهيفهاللجانهواملجال�سهاملدر�سيةهذاتهالعالقةهبربامجهالتوجيههوالإر�ساد.. ١٨
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املر�صد الطالبي ، الأخ�صائي الجتماعي. امل�صمى الوظيفي
تنميةهال�سماتهوال�سلوكياتهالإيجابيةهوتعزيزهاهلدىهالطالبه.. ١٩

امل�ساركةهيفهبرامجهالتوجيةهوالإر�سادهالتيهتنفذهعلىهم�ستوىهاملنطقةهوغريها.. ٢٠

اإعدادهالتقاريرهالف�سليةهواخلتاميةهلربامجهوخدماتهالتوجيههوالإر�سادهورفعهاهللجهاتهاملخت�سة.. ٢١

تب�سريهاملجتمعهاملدر�سيهباأهدافهالتوجيههوالإر�سادهوبراجمههوخدماتههوبناءهعالقاتهمهنيةهمثمرةهمعهمن�سوبيه. ٢٢

املدر�سةهواأولياءهالأمور.

تنفيذهبرامجهالتوجيههوالإر�سادهوخدماتههالإمنائيةهوالوقائيةهواخلدماتهالعالجيةهاملقدمةهللطالب.. ٢٣

الدرا�سةه. ٢٤ علىه املبنيةه العالجيةه الربامجه ت�سميمه علىه والعمله املختلفةه باأنواعهاه الفرديةه احلالته ودرا�سةه بحثه

العلميةهللحالتهالفرديةهوبحثهدرا�سةهامل�سكالتهالتح�سيليةهوال�سلوكيةهوالنف�سيةهوالجتماعيةهوال�سحيةهالظاهرةه

يفهاملجتمعهاملدر�سيهبالتن�سيقهمعهوكيلهاملدر�سةهل�سوؤونهالطالبه.

همتابعةهمذكرةهالواجباتهاليوميةهوفقهخطةهزمنيةه،هوتفعيلهاه،هوالعملهعلىهماهيحققهالأهدافهاملرجوةهمنها.. ٢٥

العملهعلىهاكت�سافهالطالبهاملتفوقنيهواملوهوبنيهورعايتهمهيفهحالهعدمهتوافرهاملخت�سهباملوهوبنيهوالقيامهبتوفريه. ٢٦

الإمكاناتهاملتاحةهلتنميةهقدراتهمهومواهبهمهيفهاإطارهالربامجهالعامةهواخلا�سةهوالعملهعلىها�ستغاللهاهاإىلهاحلده

الأق�سىهبالتن�سيقهمعهالإدارةهالعامةهلرعايةهاملوهوبني.

لالرتقاءه. ٢٧ الالزمةه اخلطواته واتخاذه وعالجهمه تاأخرهمه اأ�سبابه ودرا�سةه درا�سيًاه املتاأخرينه الطالبه متابعةه

مب�ستوياتهمهوال�سرافهعلىهمراكزهاخلدماتهالرتبويةهيفهاملدر�سةه.

اإر�ساديةه. ٢٨ اأ�ساليبه وفقه النف�سيةه وال�سغوطه وامل�سكالته الإحباطاته مواجهةه كيفيةه تو�سحه اإر�ساديةه برامجه تقدميه

منظمةه.

تكثيفهاخلدماتهوالربامجهالوقائيةهالتيهحتققهالفاعليةهيفهجمالهالتح�سيلهالدرا�سيهمنهخاللهالربامجهالإر�ساديةه. ٢٩

التيهتو�سحهاأف�سلهالطرقهلال�ستذكارهواأف�سلهالطرقهل�ستغاللهاأوقاتهالفراغه.

متابعةهوتنفيذهال�سجالتهوال�ستماراتهاملنظمةهللعملهالإر�ساديهوذلكهوفقهماهيردهمنهتعاميمهب�ساأنهاه.. ٣٠

تعبئةهال�سجلهال�سحيهللطالبهواملحافظةهعلىه�سريتهه.. ٣١

تزويدهالطالبهبالأدلةههواملطوياتهوالن�سراتهعنهطبيعةهالدرا�سةهال�سادرةهعنهموؤ�س�ساتهالتعليمهالعايلهو�سروطه. ٣٢

القبولهفيهاهلطالبهاملرحلةهالثانويةهوتعريفهالطالبهباختباراتهقيا�سهوالختباراتهالتح�سيليةهوال�ستعدادهلهاه

ونتائجها.

تفعيلهدليلهالطالبهالتعليميهواملهنيهوهت�سهيلهاحل�سولهعلىهن�سخةهمنههلكلهطالبه.. ٣٣

حثهالطالبهعلىهالتم�سكهبالعاداتهالإ�سالميةهاحل�سنةه.. ٣٤

تنظيمهالزياراتهالإر�ساديةهالوقائيةهللطالبهمثلهزيارةهاجلامعاتهوال�سحةهالنف�سيةهودورهامل�سنني. ٣٥

القيامهباأيهمهامهاأخرىهيكلفهبهاهمنهالرئي�سهاملبا�سرهيفهجمالهاخت�سا�سهه.. ٣٦
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املر�صد الطالبي ، الأخ�صائي الجتماعي. امل�صمى الوظيفي
العالقات الوظيفية:

الداخلية: جميع موظفي املدر�صة / املعهد  / املركز .
اخلارجية :   - امل�صرف الرتبوي .                      - الأ�صرة .                     

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:
املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص

اخلربات العملية: اأربع �صنوات يف التدري�ص
املعارف: 

املتعلقة  • والإجراءات  والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 
بطبيعة عمله

املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها  •
املعرفة بالعلوم النف�صية والجتماعية  •
املعرفة التامة بخ�صائ�ص منو الطالب •
املعرفة بنظريات الإر�صاد •

الإملام بالإح�صاء ومناهج البحث  •
الإملام بالقيا�ص النف�صي الرتبوي  •
الإملام بامل�صطلحات الرتبوية  •
الإملام بنظريات تفاعل الفرد مع املجتمع  •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •

املهارات والقدرات:
املتابعة والتن�صيق والتقومي •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين •
اإعداد التقارير  •
التفاو�ص والإقناع •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل •

التخطيط والتنظيم  •
قوة املالحظة •
التقبل والإلقاء •
حتديد الأولويات •
التحليل  •

ال�صمات ال�صخ�صية:
٩.هالتزانهالنفعايله

١٠.ه�سالمةهالفكرهواملنهجه

١١.هالثقةهبالنف�س

١٢.هاملحافظةهعلىه�سريةهاملعلومات

١٣.هاملو�سوعية

١٤.هالتوا�سعهولنيهاجلانب

١.هالتمتعهباأخالقياتهالوظيفة

٢.هلئقه�سحيه

٣.هالقيادةه

٤.هالقدوةهاحل�سنة

٥.هالتكيفهمعهمتطلباتهو�سغوطهالعمله

٦.هالعملهبروحهالفريق

٧.هاملبادرةه

٨.هالحرتامهوالتقدير
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رائد الن�صاط الطالبي امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة  / املعهد ل�صوؤون الطالب . امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
والعمل  اخلا�صة  الرتبية  وبرامج  معاهد  الطالبية يف  والأن�صطة  الربامج  وتنفيذ  اإعداد 
على دمج ذوي الإعاقة يف الأن�صطة الطالبية مع تالميذ التعليم العام -  قدر الإمكان -.  

الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
متابعةهتنفيذهبرامجهاأن�سطةهالطالبهغريهال�سفيةهوتقوميهاه.. ١

حتديدهاحتياجهاملدر�سةهمنهاللوازمهوالأدواتهوالتجهيزاتهواملتطلباتهاخلا�سةهبالن�ساطهالطالبيهومتابعةهتاأمينها.. ٢

ح�سرهاحتياجاتهالطالبهوتنميةهميولهمهواإك�سابهمهالجتاهاتهالرتبويةهال�سليمةهوتوزيعهمهعلىهالأن�سطةهالرتبويةه. ٣

املحققةهلذلك.

تنظيمهوثائقهو�سجالتهالطالبهوفقهالتعليماتهوال�سوابطه.. ٤

امل�ساركةهيفهالربامجهوالأن�سطةهالتيهتعملهعلىهالإعتزازهبالدينهوالولءهللملكهوالنتماءهللوطنه.. ٥

امل�ساركةهيفهاختيارهاملعلمنيهامل�سرفنيهعلىهبرامجهالن�ساطهوروادهالف�سوله.. ٦

امل�ساركةهيفهاكت�سافهاملواهبهالطالبيةهوالتعاونهمعهاملعنينيهيفهاملدر�سةهيفهتنميتها.. ٧

التن�سيقهمعهاملعلمنيهيفهاإعدادهالأن�سطةهوتنفيذهاه.. ٨

تقوميهالن�ساطهالطالبيهمباهين�سجمهمعهالأهدافهالرتبوية،هوتلبيةهاحتياجاتهالطالبه.. ٩

عقدهاللقاءاتهوالجتماعاتهوالدوراتهالتدريبيةهللطالبهوالهيئةهالتعليميةهوالقائمنيهعلىهالن�ساطهلرفعهم�ستوىه. ١٠

الن�ساطهيفهاملدر�سةه.

ت�سمنيهخطةهاملدر�سةهبرامجهوقائيةهوعالجيةهُت�سهمهيفهتعزيزهاجلوانبهالإيجابيةهلدىهالطالبهبالتن�سيقهمعهاملر�سده. ١١

الطالبيه.

الإعدادهوالتنظيمهلإجراءهامل�سابقاتهالداخليةهواخلارجيةهباملدر�سةهوتكرميهالطالبهوالعاملنيهفيها.. ١٢

توثيقهواإعدادهالتقاريرهللربامجهوالأن�سطةهوالتقريرهاخلتاميهلأن�سطةهاملدر�سةهيفهنهايةهالعامهالدرا�سيه.. ١٣

تفعيلهالربامجهالتطوعيةهالداخليةهواخلارجيةهبالتن�سيقهمعهاجلهاتهاملعنيةهوفقهالتعليماتهاملنظمةهلذلك.. ١٤

امل�ساركةهيفهاإعدادهامليزانيةهالت�سغيليةهللمدر�سةهوالإ�سرافهعلىه�سرفهاملخ�س�سهاملايلهلالأن�سطةهوالتدريبهالطالبي.. ١٥

معه. ١٦ يتنا�سبه ماه وفقه املتاحةه وال�ساعاته الن�ساطه �ساعاته الطالبهخالله لأن�سطةه الف�سليةه ومتابعةهاخلطةه اإعداده

جدولهالطالبهالدرا�سي.* 
متابعةهتنفيذهبرامجهالن�ساطهلذويهالحتياجاتهالرتبويةهاخلا�سةه.. ١٧

متثيلهاملدر�سةهيفهمكتبهالتعليماأوهاإدارةهالتعليمفيماهيخ�سهم�ساركاتهاملدر�سةهيفهالربامجهوالن�ساطاتهالطالبية.. ١٨

اأمورهالطالبهواملجتمعهاملحليه،هوتفعيلهدورهمهيفهالن�ساطهالطالبيهواإ�سراكهمه. ١٩ العملهعلىهتوثيقهال�سلةهباأولياءه

بدعمهالربامجهوالأن�سطةه.
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رائد الن�صاط الطالبي امل�صمى الوظيفي
امل�ساركةهيفهت�سكيلهالفرقههالطالبيةهوجمالتهالن�ساطهبالتن�سيقهمعهاإدارةهاملدر�سةهومعلميهاه.. ٢٠

امل�ساركةهيفهحتديده)روؤ�ساءهاملجالتهوالأنديةهالداخليةه،ه.....هاإلخ(.. ٢١

واملقرتحاته. ٢٢ التقاريره ورفعه واملتابعةه التنفيذه اأ�ساليبه واقرتاحه الطالبيه الن�ساطه (ه فرتةه )ه ح�سةه تنفيذه متابعةه

التطويريةه.

الإ�سرافهواملتابعةهلربامجهالإذاعةهاملدر�سيةهوحفظهماهيقدمهفيهاهيفهملفاتهخا�سة.. ٢٣

هالإ�سرافهعلىهالربامجهوالن�ساطاتهالثقافيةهوالجتماعيةهوالك�سفيةهوالفنيةهواملهنيةهوالعلميةهيفهاملدر�سة.. ٢٤

تنظيمهم�ساركاتهاملدر�سةهيفهالن�ساطاتهاملقامةهعلىهم�ستوىهاملدر�سةهاأوهاملنطقةهكامل�سابقاتهواملعار�س.. ٢٥

الجتماعاته. ٢٦ وامل�ساركةهيفه احلديثة،ه التقنيةه وا�ستخدامه ،ه وتربويًاه ومهنيًا،ه علميًاه الكفاياته ورفعه الذاتيةه التنميةه

اأوه التعليمه اإدارةه تنظمهاه التيه العمله وور�سه التجديديةه الرتبويةه الدوراته وح�سوره الن�ساط،ه وبرامجه ،ه واللجانه

امل�سرفهالرتبويهاملخت�سههوفقهالتنظيمهوالوقتهاملحددينهلذلكه.

هتهيئةهمقراتهالن�ساطهومتابعةهتزويدهاهباملوادهوالأجهزةهالالزمةهلذلك.. ٢٧

ها�ستثمارهماهتوفر	هالإدارةهالتعليميةهمنهمن�ساآتهمتاحةهللن�ساطاتهمثل:هبيوتهالطالبهواملالعبهاملجمعةهواملراكزه. ٢٨

الك�سفيةهوهامل�سارحهوهمراكزهالهواياتهواملكتباتهالعامةهوالأنديةهالعلميةهوالأدبيةهوالريا�سيةهوبيوتهال�سبابهواأنديةه

احليهواملراكزهالجتماعيةهوالتنمويةهوغريهاهوت�سخريهاهخلدمةهالأن�سطةه.

التن�سيقهمعهاملخت�سنيهيفهاملدر�سةهكاملر�سدهالطالبيهومعلمهاملوهوبنيهوم�سريفهاملجالتهل�ستثمارهالن�ساطهالطالبيه. ٢٩

يفه�سقلهمواهبهالطالبهوتوجيههميولهمهوا�ستعداداتهمه؛هلتح�سنيهخمرجاتهالتعليمهب�سكلهعام.ه

املعلمنيه. ٣٠ لتفاعلهمهمب�ساركةه املدر�سةهواقرتاحهاحللوله الطالبيهداخله الن�ساطه املتفاعلنيهمعه ح�سرهالطالبهغريه

واملر�سدهالطالبيهمنهخاللهن�ساطاتهم�سرتكةهمنبثقةهمنهاحتياجاتهمهاخلا�سةه.

الإ�سرافهعلىهاإعدادهاللوحاتهالإر�ساديةهواحلائطيةهوتنظيمهمواقعها.. ٣١

امل�ساركةهيفهتقوميهاملعلمنيهامل�سرفنيهعلىهالأن�سطةهمعهاإدارةهاملدر�سةهيفهبندهالن�ساطات.. ٣٢

اإجنازهكلهماهيتطلبههتفعيلهالن�ساطهالطالبيهمماهملهيردهاأعال	هوماهيردهمنهاإدارةهالتعليمهواجلهاتهذاتهالعالقةه. ٣٣

لحقًا،هبالأ�سلوبهالأن�سبهوفقهال�سوابطهاملنظمةهلذلكهوبالتن�سيقهمعهاملعنينيهيفهاملدر�سةه.

امل�ساركةهيفهعمليةهال�سرافهاليوميهعلىهالطالبهيفهالطابورهال�سباحيهواأثناءهالف�سحهوغريهاهه.. ٣٤

امل�ساركةهباأعمالهاملناوبةهمعهاملعلمنيهيفهاملدر�سة.. ٣٥

القيامهباأيهمهامهاأخرىهيكلفهبهاهمنهامل�سوؤولهاملبا�سرهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ٣٦

العالقات الوظيفية:
الداخلية: جميع موظفي املدر�صة / املعهد .

اخلارجية :  - الأ�صرة .                                   -  امل�صرف الرتبوي
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رائد الن�صاط الطالبي امل�صمى الوظيفي
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص
داخل  عليها  والإ�صراف  الطالبي  الن�صاط  برامج  يف  خاللها  من  عمل   ، التدري�ص  يف  �صنوات  اأربع  العملية:  اخلربات 

املدر�صة ملدة ل تقل عن �صنتني
املعارف: 

املعرفة التامة بخ�صائ�ص منو الطالب  •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •

املتعلقة  • والإجراءات  والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 
بطبيعة عمله 

املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها  •
املعرفة التامة مبفاهيم وا�ص�ص وعنا�صر الن�صاط الطالبي  •
الإملام التام بخ�صائ�ص الن�صاط الطالبي اجليد  •

املهارات والقدرات:
املتابعة والتن�صيق والتقومي  •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين  •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل •

التخطيط والتنظيم  •
حتديد الأولويات  •
التحليل وال�صتنتاج  •
التعرف على الرغبات وامليول والجتاهات  •

ال�صمات ال�صخ�صية:
لئق �صحي •
القدوة احل�صنة  •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل  •
العمل بروح الفريق و املبادرة •

الحرتام والتقدير  •
التزان النفعايل و �صالمة الفكر واملنهج  •
الثقة بالنف�ص و املو�صوعية  •
التوا�صع ولني اجلانب •
التمتع باأخالقيات الوظيفة  •

*هخا�سهمبدار�سهنظامهاملقرراته
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اأخ�صائي العالج الطبيعي امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة / املعهد ل�صوؤون الطالب ، قائدمركز اخلدمات امل�صاندة . امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
اأجل تاأهيل واإعادة  تخطيط وتنفيذ برنامج العالج الطبيعي للطالب املحولني للعالج من 
اأو  الت�صوهات  حدوث  ومنع   ، الأمل  وتخفيف   ، عليها  واملحافظة  احلركية  الوظائف  تاأهيل 

العجز كلما اأمكن ذلك.  
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

امل�صاركة يف التعرف على خ�صائ�ص واإحتياجات الطالب ذوي الإعاقة �صمن فرق العمل ح�صب الحتياج .. ١
امل�صاركة يف اإعداد وتنفيذ اخلطط التعليمية الفردية للطالب ذوو الإعاقة. ٢
درا�صة ملف الطالب املحول، وتقييم احلالة املر�صية لكل طالب يف جمال تخ�ص�صه من خالل نتائج الختبارات واملقايي�ص . ٣

بغر�ص و�صع خطة عالجية منا�صبة تت�صمن الو�صائل العالجية امل�صتخدمة والأهداف املتوخاة من العالج املقرتح. 
تنفيذ اخلطة العالجية لكل طالب ومراجعتها كل فرتة ح�صب طبيعة احلالة وتطوير تلك اخلطة مبا يتفق وتقدم . ٤

احلالة من اأجل حتقيق الأهداف املرجوة. 
مناق�صة حالة الطالب والربنامج املحدد له مع الطبيب املخت�ص. . ٥
اإر�صاد وتعليم الطالب واأ�صرته بربنامج العالج الطبيعي وكيفية اتباعه وتطبيقه بطريقة �صليمة باملنزل. . ٦
ت�صجيل جميع البيانات ونتائج الختبارات وما يطراأ على حالة الطالب يف النماذج املعدة لذلك وو�صعها يف ملفه. . ٧
امل�صاركة يف الن�صاطات التعليمية والرتبوية املختلفة داخل املدر�صة وخارجها. . ٨
القيام باملهام الإدارية الالزمة ل�صبط العمل داخل وحدة العالج الطبيعي املدر�صية. . ٩

امل�صاركة يف اأعمال الفريق متعدد التخ�ص�صات. . ١٠
امل�صاركة يف الدرا�صات، والأبحاث، والدورات، والندوات، واملوؤمترات يف جمال اخت�صا�صه. . ١١
القيام باأي مهام اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه. . ١٢

العالقات الوظيفية:

الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة / املركز .

اخلارجية : - الأ�صرة .                        -امل�صرف الرتبوي .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص عالج طبيعي .
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اأخ�صائي العالج الطبيعي امل�صمى الوظيفي
اخلربات العملية:

املعارف: 
املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عملة  •
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها  •
املعرفة التامة مبفاهيم وا�ص�ص وعنا�صر العالج الطبيعي  •
املعرفة التامة بخ�صائ�ص النمو للطالب  •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •

املهارات والقدرات:
التخطيط والتنظيم  •
حتديد الأولويات  •
التحليل وال�صتنتاج  •
التعرف على الرغبات وامليول والجتاهات  •
املتابعة والتن�صيق والتقومي  •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين  •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل  •

ال�صمات ال�صخ�صية:
التمتع باأخالقيات الوظيفة  •
لئق �صحي •
القدوة احل�صنة  •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل  •
العمل بروح الفريق  •
املبادرة •

الحرتام والتقدير  •
التزان النفعايل  •
�صالمة الفكر واملنهج  •
الثقة بالنف�ص  •
املو�صوعية  •
التوا�صع ولني اجلانب •
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اأخ�صائي التدريب املهني امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة / املعهد ل�صوؤون الطالب ، قائدمركز اخلدمات امل�صاندة . امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
تقدمي الربامج التي ت�صاعد على تاأهيل واإعداد الطالب ملهنة من خالل تعليمهم وتدريبهم 

على املهارات ال�صرورية للعمل.   
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

امل�صاركة يف اإعداد وتنفيذ اخلطط التعليمية الفردية للطالب ذوو الإعاقة. ١
تعريف الطالب على جمموعة من املهن واحلرف الأ�صا�صية التي تتنا�صب - ب�صكل عام - مع فئات العوق املختلفة. . ٢
تدريب الطالب يف برامج التدريب املهني املوجودة يف املدار�ص اأو املوؤ�ص�صات الجتماعية. . ٣
م�صاعدة الطالب للح�صول على تدريب من خالل املدار�ص العامة واملدار�ص الفنية ومراكز خدمة املجتمع وغري . ٤

ذلك. 
م�صاعدة الطالب للح�صول على تدريب داخل املجتمع من خالل التدريب يف املوؤ�ص�صات وامل�صانع. . ٥
م�صاعدة الطالب للتدريب داخل الور�ص اخلا�صة. . ٦
امل�صاركة مع العاملني يف املدر�صة ومراكز التاأهيل والتدريب املهني فيما يلي:  . ٧
امل�صح الأويل للطالب املعوقني. . ٨
املقابالت الأولية. . ٩

الت�صخي�ص. . ١٠
امل�صاركة يف اأعمال الفريق متعدد التخ�ص�صات ، واملكلف باإعداد اخلطة التعليمية الفردية للطالب. . ١١
اإعداد الربنامج التدريبي الفردي الذي يتنا�صب مع ميول وقدرات الطالب ويلبي احتياجاته. . ١٢
تقومي مدى فاعلية الربنامج التدريبي للطالب واإجراء التعديالت ال�صرورية عند احلاجة. . ١٣
اإعداد املعوق للوظيفة. . ١٤
م�صاعدة املعوق على اللتحاق بالوظيفة. . ١٥
امل�صاركة يف اللجان ذات العالقة بالربامج املهنية للطالب. . ١٦
اإطالع اأ�صرة الطالب على برنامج التدريب املهني ، والتعاون معها ملا فيه م�صلحته. . ١٧
امل�صاركة يف الأن�صطة التعليمية والتدريبية داخل املدر�صة وخارجها. . ١٨
امل�صاركة يف الدرا�صات والأبحاث، والدورات، والندوات، واملوؤمترات يف جمال التدريب املهني لذوي الإعاقة. . ١٩
القيام باأي اأعمال اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه.. ٢٠
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اأخ�صائي التدريب املهني امل�صمى الوظيفي
العالقات الوظيفية:

الداخلية: جميع موظفي املدر�صة / املعهد/ املركز .
اخلارجية : - الأ�صرة .                        -امل�صرف الرتبوي .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:
املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص تقني اأو اأي تخ�ص�ص ذو عالقة .

املعارف: 
والإجراءات  • والتعليمات  بالأدلة  التامة  املعرفة 

املتعلقة بطبيعة عمله
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها  •
املعرفة التامة مبفاهيم وا�ص�ص وعنا�صر الن�صاط املهني •

الإملام التام بخ�صائ�ص الن�صاط املهني اجليد  •
املعرفة التامة بخ�صائ�ص النمو للطالب  •
الإملام بالعلوم النف�صية والجتماعية •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •

املهارات والقدرات:
التخطيط والتنظيم  •
حتديد الأولويات  •
التحليل وال�صتنتاج  •
التعرف على الرغبات وامليول والجتاهات  •

املتابعة والتن�صيق والتقومي  •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين  •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل •

ال�صمات ال�صخ�صية:
التمتع باأخالقيات الوظيفة  •
لئق �صحي •
القدوة احل�صنة  •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل  •
العمل بروح الفريق  •
املبادرة •

الحرتام والتقدير  •
التزان النفعايل  •
�صالمة الفكر واملنهج  •
الثقة بالنف�ص  •
املو�صوعية  •
التوا�صع ولني اجلانب •
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معلم التوجه واحلركة امل�صمى الوظيفي
وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون التعليمية/ قائداملركز للخدمات امل�صاندة امل�صوؤول املبا�صر

ليوجد املروؤو�صون
واإدراك  احلركة  مهارات  اكت�صاب  على  الب�صري  العوق  ذوي  من  الطالب  تدريب 

الجتاهات من خالل التدريب الفردي واجلماعي .
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

امل�صاركة يف اإعداد وتنفيذ اخلطط التعليمية الفردية للطالب ذوو الإعاقة. ١
 تعريف الطالب باملفاهيم الأ�صا�صية املتعلقة بج�صم الإن�صان  وهي:. ٢
اأع�صاء اجل�صم.  •
عالقة اأع�صاء اجل�صم بع�صها ببع�ص.  •
اجتاهات اجل�صم املختلفة.  •
احلركات ال�صحيحة لأع�صاء اجل�صم ) الراأ�ص- اجلذع - الأطراف(.   •
تدري�ص املفاهيم التالية وتدريب الطالب عمليا عليها : . ٣
العالقات املكانية وعالقتها باجل�صم.  •
احلماية العلوية.  •
احلماية ال�صفلية.  •
مهارة التتبع باليد.  •
مهارة البحث عن الأ�صياء.  •
ا�صتخدام احلوا�ص املتبقية ) الب�صر اللم�ص- ال�صمع- ال�صم- الذوق (.  •
م�صاعدة الطالب على تكوين خريطة ذهنية عن مبنى املدر�صة ومرافقه. . ٤
متكني الطالب من اكت�صاب مهارات التنقل من خالل ال�صتعانة باملر�صد املب�صر. . ٥
تعريف الطالب بالع�صا وا�صتخداماتها داخل وخارج املبنى املدر�صي. . ٦
تدريب الطالب على ا�صتخدام و�صائل املوا�صالت املختلفة ومهارات التنقل يف الأماكن التجارية واملرافق العامة. . ٧
تعريف الطالب مبعينات التنقل الإلكرتونية وغريها واأ�صاليب ا�صتخدامها. . ٨
تدريب الطالب على ال�صتك�صاف الذاتي وو�صائل توظيفه. . ٩

امل�صاركة يف الدرا�صات، والأبحاث، والدورات، والندوات، واملوؤمترات يف جمال اخت�صا�صه. . ١٠
القيام باأي اأعمال اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه.. ١١
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معلم التوجه واحلركة امل�صمى الوظيفي
العالقات الوظيفية:

العالقات الوظيفية الداخلية: جميع موظفي  املعهد / املدر�صة / املركز
اخلارجية : - الأ�صرة .                        -امل�صرف الرتبوي .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:
املوؤهالت العلمية: درجة البكالوريو�ص يف الرتبية البدنية اأو الرتبية اخلا�صة م�صار العوق الب�صري .

املعارف: 

معرفة باملفاهيم الرتبية الريا�صية .  •
املعرفة بخ�صائ�ص مراحل النمو . •
املعرفة باأهداف املراحل التعليمية . •
املعرفة بالقوانني و الأنظمة اخلا�صة بالعمل . •
املعرفة بكيفية التعامل مع الطالب ذوي الإعاقة . •
الإملام با�صرتاتيجية دعم ال�صلوك الإيجابي . •
معرفة مبفاهيم اإدراك احلركة والجتاه . •

املهارات والقدرات:

القدرة على فهم العالقات املكانية وعالقتها باجل�صم.   •
القدرة على تطبيق مفهوم احلماية العلوية.  •
القدرة على تطبيق مفهوم احلماية ال�صفلية. •
القدرة على تطبيق املعارف واملهارات اأعاله مبهارة.  •

ال�صمات ال�صخ�صية:
التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي. •
املبادرة والعمل بروح الفريق •
القدوة احل�صنة وح�صن املظهر. •
�صالمة الفكر واملنهج . •

التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص واملو�صوعية .   •
التزان النفعايل  •
ال�صرب والتوا�صع ولني اجلانب  •
قابلية العمل مع ذوي الإعاقة •
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اأخ�صائي قيا�ص �صمع امل�صمى الوظيفي

وكيل املعهد / املدر�صة ل�صوؤون الطالب ، قائدمركز اخلدمات امل�صاندة . امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون

العوق  للطالب من ذوي  الأكرث مالءمة  ال�صمعية  املعينات  واقرتاح  ال�صمع  درجة  حتديد 
ال�صمعي وتدريبهم على ا�صتخدامها واملحافظة عليها .

الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

 قيا�ص �صمع الطالب املحولني اإليه وتعبئة النماذج اخلا�صة بذلك. . ١
حتديد نوع ال�صماعة املنا�صبة للطالب ح�صب درجة فقدان ال�صمع. . ٢
القيام ب�صبط ال�صماعة ح�صب القدرة ال�صمعية لدى كل طالب. . ٣
حتديد الأجهزة والأدوات الالزمة للعمل. . ٤
التاأكد من �صالحية املعني ال�صمعي وعمل ال�صيانة الأولية له والإ�صراف على �صيانة الأجهزة امل�صتعملة.. ٥
كتابة تقرير عن احلالة ال�صمعية للطالب يف نهاية كل ف�صل درا�صي. . ٦
اإعادة قيا�ص �صمع الطالب للتعرف على التغريات الطارئة كلما دعت احلاجة اإلى ذلك واتخاذ الالزم. . ٧
فيما . ٨ التوا�صل(  ا�صطرابات  )اأخ�صائي  والكالم  النطق  تدريبات  ومعلم  والكالم  ال�صمع  اأخ�صائي  مع  التعاأون 

يخدم الطالب املعوقني �صمعيًا. 
حتويل الطالب املر�صى اإلى طبيب الأنف والأذن واحلنجرة. . ٩

ال�صرتاك مع فريق العمل اأثناء عملية الت�صخي�ص واإعداد اخلطط التعليمية الفردية اخلا�صة باملعوقني �صمعيًا. . ١٠
الإر�صاد ال�صمعي للطالب واأ�صرته يف �صوء نتائج الفحو�صات وتدريبهم على ا�صتخدام و�صيانة الأجهزة واملعينات.  . ١١
تطوير وحتديث وحدة ال�صمعيات على �صوء امل�صتجدات . . ١٢
امل�صاركة يف الدرا�صات، والأبحاث، والدورات، والندوات، واملوؤمترات يف جمال اخت�صا�صه. . ١٣
القيام باأي اأعمال اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه.. ١٤

العالقات الوظيفية:

العالقات الوظيفية الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة / املركز .

اخلارجية : - امل�صرف الرتبوي .                            - الأ�صرة .
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اأخ�صائي قيا�ص �صمع امل�صمى الوظيفي

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص تخ�ص�صات طبية و�صحية  )�صمعيات( .

املعارف: 

معرفة بالأ�ص�ص واملفاهيم املتعلقة بال�صمعيات . •
معرفة بالأجهزة والآلت امل�صتخدمة يف العمل .  •
معرفة باأ�صاليب وطرق عمل الختبارات ال�صمعية . •

املهارات والقدرات:

القدرة على اإعداد التقارير الطبية وقراءتها .  •
القدرة على تطوير وحتديث وحدة ال�صمعيات على �صوء امل�صتجدات .  •
القدرة على تطبيق املعارف اأعاله مبهارة . •

ال�صمات ال�صخ�صية:

التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املبادرة والعمل بروح الفريق •
القدوة احل�صنة وح�صن املظهر. •
�صالمة الفكر واملنهج . •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص واملو�صوعية .   •
التزان النفعايل . •
ال�صربوالتوا�صع ولني اجلانب . •
قابلية العمل مع ذوي الإعاقة. •
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اأخ�صائي ب�صريات امل�صمى الوظيفي

وكيل املعهد / املدر�صة ل�صوؤون الطالب ، قائدمركز اخلدمات امل�صاندة . امل�صوؤول املبا�صر
ل يوجد املروؤو�صون

حتديد املعينات الب�صرية الأكرث مالئمة للطالب من ذوي العوق الب�صري وتدريبهم على 
ا�صتخدامها واملحافظة عليها .

الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
فح�ص وقيا�ص القدرة الب�صرية وقيا�ص قوة العد�صات الطبية للنظارات والعد�صات الال�صقة . . ١
حتديد املعينات الب�صرية الأكرث مالءمة لكل حالة والعمل على توفريها .. ٢
تدريب احلالت من ذوي العوق الب�صري واأ�صرهم على ا�صتخدام املعينات الب�صرية واملحافظة عليها .  . ٣
اإحالة احلالت التي حتتاج اإلى العالج الطبي للم�صت�صفيات اأو املراكز املتخ�ص�صة.  . ٤
درا�صة التقارير الطبية وكتابتها اخلا�صة بالطالب من ذوي العوق الب�صري والتاأكد من انطباق �صروط قبولهم  - . ٥

من الناحية الب�صرية -  يف معاهد وبرامج العوق الب�صري.  
ال�صرتاك مع فريق العمل اأثناء عملية الت�صخي�ص واإعداد اخلطط التعليمية الفردية اخلا�صة باملعوقني ب�صريًا.  . ٦
العوق . ٧ ذوي  حالت  معاملة  حول  الطالب  اأمور  واأولياء  باملدر�صة  الرتبوية  للهيئة  والتوجيهات  الإر�صادات  تقدمي 

الب�صري وكيفية ت�صجيعهم على ال�صتفادة من بقايا الب�صر لديهم .
امل�صاركة يف الدرا�صات، والأبحاث، والدورات، والندوات، واملوؤمترات يف جمال اخت�صا�صه. . ٨
 تطبيق مبادئ وقواعد ال�صالمة اأثناء العمل .   . ٩

القيام باأي اأعمال اأخرى يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه. . ١٠

العالقات الوظيفية:
العالقات الوظيفية الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة / املركز .

اخلارجية : اخلارجية : - امل�صرف الرتبوي .                            - الأ�صرة .
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية: بكالوريو�ص تخ�ص�صات طبية و�صحية )ب�صريات (
املعارف: 

معرفة بالأ�ص�ص واملفاهيم املتعلقة بعمل الب�صريات .  •
معرفة بالأجهزة والآلت امل�صتخدمة و اخلا�صة بالب�صر .  •
معرفة بامل�صطلحات الطبية املتعلقة بالعني  .  •
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اأخ�صائي ب�صريات امل�صمى الوظيفي

املهارات والقدرات:
 القدرة على اإعداد التقارير الطبية وقراءتها .   •
قدرة على تطبيق اإجراءات اأ�صلوب تنفيذ العمل يف جمال اأعمال الب�صريات .  •
القدرة على تطبيق املعارف اأعاله مبهارة .   •

ال�صمات ال�صخ�صية:
التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
لئق �صحي . •
املبادرة والعمل بروح الفريق •
القدوة احل�صنة وح�صن املظهر. •
�صالمة الفكر واملنهج . •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •
الثقة بالنف�ص واملو�صوعية .   •
التزان النفعايل . •
ال�صربوالتوا�صع ولني اجلانب . •
قابلية العمل مع ذوي الإعاقة. •
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امل�صاعد الإداري امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة ل�صوؤون الطالب /وكيل املدر�صة لل�صوؤون التعليمية امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
والرتبوية يف  التعليمية  العملية  تنفيذ  ت�صهم يف  التي  امل�صاندة  الدارية  تقدمي اخلدمات 

املدر�صة وتقدمي امل�صاندة للعاملني فيها 
الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

ا�ستالمهوحفظهاملوادهوالتجهيزاتهوالكتبهاملدر�سيةهيفهالأماكنهاملخ�س�سةهلذلكهيفهاملدر�سة.. ١

ا�ستقبالهاملراجعنيهوالزوارهوت�سجيلهبياناتهمهعندهدخولهمهاملدر�سة.. ٢

اإدارةهوتنظيمهاأعمالهم�ستودعهاملدر�سة.. ٣

ت�سجيلهوت�سليمهالعهدهجلميعهالعاملنيهيفهاملدر�سةهوا�ستالمهاهبنهايةهالعامهالدرا�سي.. ٤

امل�ساركةهيفهتنظيمهملفاتهاملوظفنيهيفهاملدر�سةهوتزويدهاهبجميعهامل�ستجداتهالتيهتطراأهعلىهاملوظفني.. ٥

القيامهباأخذهح�سورهوتاأخرهوغيابهالطالبهعنهاملدر�سة.. ٦

م�ساعدةهوم�ساندةهالوكالءهيفهاملدر�سةهيفهعمليههالإ�سرافهعلىهالطالبهيفهالطابورهال�سباحيهواأثناءهالف�سحهوبنيه. ٧

احل�س�سهوغريهاه.

امل�ساركةهيفهتبليغهاأولياءهاأمورهالطالبهبا�ستخدامهالو�سائلهاملتاحةهيفهحالهتاأخرهوغيابهالطالبهعنهاملدر�سة.. ٨

ا�ستالمهوجتهيزهملفاتهالطالبهامل�ستجدينهواملنقولنيهمنهاملدر�سةهواإليها،هواإنهاءهجميعهاملخاطباتهوالإجراءات.ه. ٩

تنظيمهملفاتهالطالبهواحلر�سهعلىهاكتمالهجميعهالوثائقهاملطلوبة.. ١٠

التعريفية(هللطالبه. ١١ الطبيةهو�سهاداتهالنتماءه)ال�سهاداته اإعدادهوتزويدهوكيله�سوؤونهالطالبهبنماذجهالإحالته

لتقدميهاهللجهةهاملخت�سة.

تنظيمهال�سجالتهوامللفاتهوحفظهاهوفقهالتعليماتهاملنظمةهلذلكه.. ١٢

امل�ساركةهباأعمالهاملناوبةهمعهاملعلمنيهاذاهزادهالعددهعنهخم�سةهيفهاملدر�سة.. ١٣

تقدميهاخلدماتهاملكتبيةهوالإداريةهجلميعهالعاملنيهيفهاملدر�سة.. ١٤

القيامهباإجراءهاجلردهالدوريهوال�سنويهلعهدةهاملدر�سة.. ١٥

القيامهباأيهمهامهاأخرىهُيكلفهبهاهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ١٦

العالقات الوظيفية:

الداخلية: جميع موظفي املعهد /  املدر�صة .

اخلارجية : ل يوجد
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امل�صاعد الإداري امل�صمى الوظيفي
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املعارف: 

املعرفة بالأعمال الكتابية واملكتبية وكيفية ممار�صتها. •
املعرفة بالنماذج والأدوات اخلا�صة بطبيعة العمل. •
املعرفة بالفهر�صة وتنظيم وت�صنيف الوثائق •

املهارات والقدرات:
ترتيب وحفظ امللفات وفهر�صتها. •
املتابعة والتن�صيق . •
الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين. •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل. •

ال�صمات ال�صخ�صية:

التمتع باأخالقيات الوظيفة •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل. •
العمل بروح الفريق. •
 املبادرة. •
 الحرتام والتقدير. •
الثقة بالنف�ص. •
 املو�صوعية. •
 التوا�صع ولني اجلانب. •
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م�صجل معلومات . امل�صمى الوظيفي
وكيل املدر�صة ل�صوؤون الطالب / وكيل املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية. امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
اإدخال وحفظ واإخراج جميع البيانات واملعلومات املتعلقة باملدر�صة حا�صوبيًا. الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

ت�سجيلهاملعلوماتهوالبياناتهاملتعلقةهباملدر�سةهباحلا�سبهالآيلهوحفظهاهوفقهنظامهالت�سجيلهاملعتمد.. ١

ت�سجيلهطالبهال�سفهالولهالبتدائيهبنظامهنورهيفهحالهعدمهقدرةهويلهاأمرهالطالبهعلىهالت�سجيل.ه. ٢

اإدخالهتاأخرهوغيابهاملوظفنيهيفهاملدر�سةهوفقهالربنامجهاملخ�س�سهلذلكه.. ٣

اإدخالهتاأخرهوغيابهالطالبهاليوميهوفقهالربنامجهاملخ�س�سهلذلك.. ٤

جتهيزهالبياناتهاملتعلقةهباأ�سماءهالطالبهاخلريجنيهمنهاملدر�سةهاإلكرتونيًا.. ٥

القيامهبتحديثهاملعلوماتهوالبياناتهاملتعلقةهباملدر�سةهاإلكرتونيًا.ه. ٦

طباعةهبياناتهت�سجيلهالطالبهامل�ستجدينهيفهاملرحلةهالبتدائيةهومعاجلةهاأيهخللهيطراأهاأثناءهالت�سجيل.. ٧

القيامهبا�ستخراجهالنتائجهوالإح�سائياتهوالبياناتهاملتعلقةهباملدر�سةهاإلكرتونيًا.. ٨

الرتبويةه. ٩ للمعلوماته الوطنيه املركزه معه والتن�سيقه الآيله احلا�سبه الالزمةهجلهازه املتطلباته كافةه مبتابعةه القيامه

لال�ستفادةهمنهاخلدماتهالتيهيقدمها.

هتعبئةهالبياناتهاخلا�سةهبربنامجهالتجهيزاتهاملدر�سيةهاإلكرتونيًا.. ١٠

القيامهباأيهمهامهيكلفهبهاهمنهامل�سوؤولهاملبا�سرهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ١١

العالقات الوظيفية:

الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة .

اخلارجية : ل يوجد .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املعارف: 

املعرفة التامة بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عمله. •
املعرفة التامة بربامج واأنظمة وقواعد املعلومات امل�صتخدمة بعمله. •
  املعرفة التامة باأنظمة الفهر�صة وتنظيم وت�صنيف الوثائق املعمول بها •
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م�صجل معلومات . امل�صمى الوظيفي
املهارات والقدرات:

ال�صرعة يف ادخال وا�صتخراج البيانات واملعلومات  •
التنظيم واحلفظ والرتتيب. •
اإعداد التقارير الفنية. •
 الت�صال الفعال والتعامل مع الآخرين. •
 ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل. •

ال�صمات ال�صخ�صية:

التمتع باأخالقيات الوظيفة. •
 التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل. •
العمل بروح الفريق. •
املبادرة. •
  الحرتام والتقدير. •
  الثقة بالنف�ص. •
املو�صوعية. •
التوا�صع ولني اجلانب •
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�صكرتري امل�صمى الوظيفي
قائداملعهد/ املدر�صة . امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
تنظيم الأعمال الإدارية و الكتابية امل�صاندة لقائداملدر�صة . الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

تنظيمهالت�سالتهالكتابيةهالعاديةهوال�سريةهوعر�سهاهعلىهقائدهاملدر�سةهوتنفيذهتوجيهاتههوتعليماتههب�ساأنها.. ١

تنظيمهالت�سالتهالهاتفيةهالواردةهوال�سادرةهعنهاإدارةهاملدر�سةهوتوثيقها.. ٢

تنظيمهوحفظهمرا�سالتهاملدر�سةهال�سادرةهوالواردةهيفه�سجالتهوملفاتهوت�سنيفهاهوفقهالأ�س�سهالفنيةهوالعلميةه. ٣

للرجوعهاإليهاهعندهاحلاجة.

اإعدادهالعرو�سهالتقدمييةهوامللخ�ساتهوعر�سهاهعلىهقائدهاملدر�سةهوفقهالأ�س�سهالفنيةهاملتعارفهعليها.. ٤

تنظيمهمواعيدهمقابالتهوزياراتهواجتماعاتهقائدهاملدر�سةهوتوثيقهاهومتابعةهتنفيذهاهداخلهوخارجهاملدر�سة.. ٥

الدعوةهلالجتماعاتهوالإعدادهوالرتتيبهلهاهح�سبهتوجيهاتهقائدهاملدر�سة.. ٦

تبليغهماهي�سدرهعنهقائدهاملدر�سةهمنهتعليماتهوتوجيهاتهاإىلهالهيئةهالتعليميةهوالإدارية.. ٧

الردهعلىها�ستف�ساراتهمن�سوبيهاملدر�سةهواأولياءهالأمورهوجميعهامل�ستفيدينهمنهخدماتهاملدر�سةهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ٨

حتديدهاحتياجاتهمكتبهقائدهاملدر�سةهمنهاأجهزةهواأدواتهوو�سائلهواعتمادهاهمنهقائدهاملدر�سة.. ٩

اإعدادهالتقاريرهالدوريةهعنهاأن�سطةهمكتبهقائدهاملدر�سةهوعر�سهاهعلىهقائدهاملدر�سةهواعتمادها.. ١٠

تنظيمهوحفظهملفاتهو�سجالتهقائدهاملدر�سةه.. ١١

القيامهباأيهمهامهاأخرىهُيكلفهبهاهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ١٢

العالقات الوظيفية:

الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة .

اخلارجية : ل يوجد .

موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املعارف: 
املعرفة التامة بالتعليمات و الإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله. •
املعرفة بالأعمال الكتابية و املكتبية و كيفية ممار�صتها. •
املعرفة بالنماذج و الأدوات اخلا�صة بطبيعة العمل . •
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�صكرتري امل�صمى الوظيفي
املهارات والقدرات:

ترتيب و حفظ امللفات و فهر�صتها. •
املتابعة و التن�صيق. •
الت�صال الفعال و التعامل مع الآخرين . •
ا�صتخدام احلا�صوب وتطبيقاته يف جمال العمل. •

ال�صمات ال�صخ�صية:
التمتع باأخالقيات الوظيفة. •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل. •
العمل بروح الفريق. •
املبادرة. •
الحرتام والتقدير. •
الثقة بالنف�ص. •
املو�صوعية. •
املحافظة على �صرية املعلومات . •
التوا�صع ولني اجلانب •

مالحظة
يف حال عدم توفر وظيفة �صكرتري يف املدر�صة يقوم قائد املدر�صة بتكليف من يراه منا�صبا للقيام باملهام املوكلة لهذه 

الوظيفة من الهيئة الدارية يف املدر�صة
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حم�صر خمترب امل�صمى الوظيفي
وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
تنظيم املخترب وتهيئة الو�صائل واملواد والأجهزة التي ت�صاعد يف عملية التعليم والتعلم. الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

حتديدهالحتياجاتهالالزمةهللمعاملهواملختربات.. ١

ا�ستالمهالأدواتهوالأجهزةهواملحاليلهواملوادهوغريها.. ٢

اإعدادهاللوحاتهوالن�سراتهالإر�ساديةهبا�ستخدامهالأدواتهوالأجهزةهواملوادهيفهاملعاملهواملخترباته.. ٣

تنظيمهال�سجالتهوامللفاتهاخلا�سةهباملعاملهواملخترباتهوتدوينهالبياناتهواملعلوماتهعنهموجوداتهاهوحتديثهاهوفقًاه. ٤

لالإجراءاتهاملعتمدة.

تهيئةهوجتهيزهاملعاملهواملخترباتهوتنظيمهاهوترتيبهاهومتابعةهنظافتهاهقبلهوبعدها�ستخدامها.. ٥

حت�سريهوجتهيزهاملعاملهواملخترباتهلتنفيذهوا�ستخدامهالربامجهوالتجاربهفيهاهقبلهمواعيدهالتنفيذهبوقتهكاف.. ٦

تقدميهالدعمهلأع�ساءهالهيئةهالتعليميةهبا�ستخدامهاملعاملهواملخترباتهوتقدميهالدعمهالفنيهالالزمهلهم.. ٧

تطبيقهاإجراءاتهالأمنهوال�سالمةهومتابعةه�سيانةهاأدواتهال�سالمةهوطفاياتهاحلريقهيفهاملعاملهواملختربات.. ٨

التاأكدهمنهقفلهالنوافذهوالتيارهالكهربائيهوحماب�سهامليا	هوالغازهيفهاملعاملهواملخترباتهوفقًاهللتعليماتهاملعتمدة.. ٩

هالتن�سيقهمعهالهيئةهالتعليميةهيفهاملدر�سةهلتنظيمهجداولها�ستخدامهاملعاملهواملخترباتهب�سكلهدوري.ه. ١٠

امل�ساركةهيفهاإعدادهوتقدميهالدوراتهالتدريبيةهوالور�سهعنهالإ�سعافاتهالأوليةهوالأمنهوال�سالمةهللطالبهوالعاملنيه. ١١

واملجتمعهاملحليهبالتن�سيقهمعهاجلهاتهاملعنيةه

اإعدادهتقاريرهدوريةهتو�سحهحالةهالأدواتهوالأجهزةهواملعداتهوحتديدهمدىهحاجتهاهلل�سيانةهورفعهاهلوكيلهاملدر�سةه. ١٢

لل�سوؤونهاملدر�سيةهومتابعتها.

التاأكدهمنهحفظهالأدواتهوالأجهزةهواملحاليلهواملوادهوغريهاهيفهالأماكنهاملخ�س�سة.. ١٣

القيامهباإجراءهاجلردهالدوريهوال�سنويهلعهدهاملعاملهواملختربات.. ١٤

اإعدادهبرنامجهمتكاملهلن�ساطهاملخترباتهح�سبهاليومهواحل�سةهواملو�سوعهمعهجدولهمتابعةهتنفيذهالتجاربهللمعلمني.. ١٥

اإعدادهتقريرهاأ�سبوعيهيو�سحهحالةهالأدواتهوالأجهزةهواملعداتهوحتديدهمدىهحاجتهاهلل�سيانة.. ١٦

حفظهاملوادهالكيميائيةهيفهالأماكنهاملخ�س�سةهلهاهوالتاأكدهمنهمدىه�سالمةهحفظهاهومتابعةه�سالحيةهانتهائها.. ١٧

القيامهباأيهمهامهاأخرىهيكلفهبهاهمنهامل�سوؤولهاملبا�سرهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ١٨

العالقات الوظيفية:
الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة .

اخلارجية : امل�صرف الرتبوي
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حم�صر خمترب امل�صمى الوظيفي
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املوؤهالت العلمية:   ل يقل عن دبلوم حم�صري املختربات املدر�صية.
املعارف: 

املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله. •
املعرفة التامة باأهداف املرحلة التعليمية التي يعمل بها. •
املعرف التامة مبفاهيم وا�ص�ص الفهر�صة والت�صنيف. •
املعرفة التامة بقواعد ال�صالمة العامة. •
املعرفة التامة بخوا�ص املواد. •
املعرفة با�صتخدامات تقنية التعليم واملعلومات يف العملية التعليمية. •

املهارات والقدرات:
التخطيط والتنظيم. •
حتديد الأولويات. •
التحليل وال�صتنتاج. •
املتابعة والتن�صيق والتقومي. •
الت�صال الفّعال والتعامل مع الآخرين. •
ان يكون لديه القدرة على البتكار والتجديد والبداع. •

ال�صمات ال�صخ�صية:
لئق �صحي . •
املبادرة . •
العمل بروح الفريق . •
القدوة احل�صنة . •
�صالمة الفكر واملنهج . •
التكيف مع متطلبات و�صغوط العمل . •

الثقة بالنف�ص . •
املو�صوعية . •
الحرتام والتقدير . •
التزان النفعايل . •
التوا�صع ولني اجلانب . •
قابلية العمل مع ذوي الإعاقة . •
التمتع باأخالقيات الوظيفة . •
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حار�ص امل�صمى الوظيفي
وكيل املعهد / املدر�صة لل�صوؤون املدر�صية. امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
احلفاظ على مبنى املعهد/املدر�صة و موجوداته الهدف العام للوظيفة

الواجبات :

يقومهمببا�سرةهعملههقبلهح�سورهمن�سوبيهاملدر�سةهوفتحهواإغالقهبابهاملدر�سةهوان�سرافههمعهاآخرهموظفهيفهاملدر�سة. ١

القيامهبحرا�سةهاملبنىهوماهيحتويه.. ٢

عدمهال�سماحهلأيه�سخ�سهبدخولهاملدر�سةهاأوهاخلروجهاأثناءهالدوامهاإلهباإذنهر�سمي.. ٣

اإبالغهاإدارةهاملدر�سةهواجلهاتهاملخت�سةهعندهحدوثهاأيهطارئهوفقهالآليةهاملعتمدة.. ٤

متابعةهعمالهالنظافةهوال�سيانةهبغريهاأوقاتهالدرا�سةهاأثناءهالقيامهبعملهم.. ٥

التاأكدهمنهاإغالقهالأبوابهوالنوافذهواإطفاءهالأنوارهواملكيفاتهواملراوحهوحماب�سهامليا	هبعدهانتهاءهالدوام.. ٦

املحافظةهعلىهحمتوياتهوممتلكاتهاملدر�سةه.. ٧

القيامهبفتحهمبنىهاملدر�سةهخارجهاأوقاتهالدوامهالر�سميهبعدهموافقةهاإدارةهاملدر�سةه.. ٨

القيامهباأيهمهامهيكلفهبهاهيفهجمالهاخت�سا�سه.. ٩

العالقات الوظيفية:
الداخلية:  - قائداملدر�صة.                                       - وكالء املدر�صة

اخلارجية : اجلهات امل�صوؤولة عن الأمن وال�صالمة
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املعارف: 

املعرفة التامة بالتعليمات املتعلقة بطبيعة عمله •
املهارات والقدرات: •
املهارة يف الت�صال والتعامل مع الخرين •

القدرة على ا�صتيعاب التوجيهات واللتزام بالتعليمات. •
 الدقة يف العمل. •
�صرعة الإجناز •

ال�صمات ال�صخ�صية:

اللباقة والكيا�صة. •
 املبادرة. •

 الحرتام والتقدير. •
 املظهر احل�صن •
التمتع باأخالقيات الوظيفة •
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عامل خدمات )نظافة �صخ�صية/مربي ( امل�صمى الوظيفي
وكيل املعهد / املدر�صة  لل�صوؤون املدر�صية امل�صوؤول املبا�صر

ل يوجد املروؤو�صون
العناية ال�صخ�صية بالطالب ذوي الإعاقة. الهدف العام للوظيفة

الواجبات :
التواجد باملعهد مبكرا مع قدوم الطالب وخروجهم.. ١
ا�صتقبال الطالب من احلافالت كل يوم وقت دخولهم ومرافقتهم حتى خروجهم.. ٢
مرافقة الطالب اإلى �صاحة الطابور ال�صباحي والف�صول الدرا�صية.. ٣
مع . ٤ والتواجد  املياه  دورات  باإدخالهم  يتعلق  فيما  لهم  اخلدمة  وتقدمي  للطالب  ال�صخ�صية  بالنظافة  العناية 

الطالب داخل دورة املياه واأثناء ق�صاء احلاجة وتقدمي ما يحتاجه من م�صاعدة ورعاية ونظافة.
تقدمي اخلدمة للطالب اأثناء الف�صحة وم�صاعدة الطالب يف تناول الوجبة واإطعامهم.. ٥
مرافقة الطالب يف تنقالتهم داخل اأرجاء املعهد.. ٦
مراقبة الطالب اأثناء برامج العالج الطبيعي وتقدمي ما يحتاجون اإليه يف كل جانب.. ٧
اللتزام مبراقبة الطالب والتواجد معهم وتقدمي اخلدمة والرعاية لهم فيما يتعلق بالأن�صطة الال�صفية والزيارات والرحالت.. ٨
القيام باأي مهام يكلف بها يف جمال اخت�صا�صه.. ٩

العالقات الوظيفية:
الداخلية: جميع موظفي املعهد / املدر�صة .

اخلارجية :      الأ�صرة.
موا�صفات �صاغلي الوظيفة:

املعارف: 
املعرفة التامة بالأدلة والتعليمات والإجراءات املتعلقة بطبيعة عمله . •
الإملام  بخ�صائ�ص واحتياجات ذوي ذوي الإعاقة . •
اخلربة الكافية بالتعامل مع حالت الطوارئ . •

املهارات والقدرات:
الت�صال الفّعال والتعامل مع الآخرين. •
ان يكون لديه القدرة على البتكار والتجديد والإبداع . •
القدرة على ا�صتيعاب التوجيهات و اللتزام بالتعليمات . •
ال�صرعة يف العمل و الدقة يف الجناز . •
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عامل خدمات )نظافة �صخ�صية/مربي ( امل�صمى الوظيفي
ال�صمات ال�صخ�صية:

 الحرتام والتقدير. •
 املظهر احل�صن. •
التمتع باأخالقيات الوظيفة. •
اللباقة والكيا�صة. •
 املبادرة. •
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المراجع
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•  . الطالب  تقومي  لالئحة  التنفيذية  القواعد  و  التف�صريية  املذكرة   : هـ(  القبول )1428  و  لالختبارات  العامة  الإدارة 
الريا�ص ، وزارة الرتبية و التعليم .

الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة ) 1428هـ ( : املر�صد يف تربية وتعليم ذوي الإعاقة . الريا�ص ، وزارة الرتبية والتعليم . •

، وزارة  • الريا�ص   . التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة  القواعد  للرتبية اخلا�صة ) 1422 هـ(:  العامة  الأمانة 
املعارف.

اخل�صرمي ، �صحر ) 1988م ( : فاعلية اخلطة التعليمية الفردية يف تدري�ص املهارات اللغوية للطلبة املعاقني عقليًا يف  •
عينة اأردنية . ر�صالة ماج�صتري غري من�صورة ، اجلامعة الأردنية ، عمان ، الأردن .

اخلطيب ، جمال ؛ احلديدي ، منى ) 1994م ( : مناهج و اأ�صاليب التدري�ص يف الرتبية اخلا�صة.  ط1 ، ال�صارقة ،  •
مطبعة املعارف .

اخلطيب ، جمال ؛ احلديدي ، منى )2004 ( : التدخل املبكر مقدمة يف الرتبية اخلا�صة . الأردن ،دار عمان. •

الرو�صان ، فاروق ) 2006م ( : التقومي يف الرتبية اخلا�صة . ط1 ، عمان ، دار امل�صرية . •

الرو�صان فاروق) 2000 م (: درا�صات يف اأبحاث الرتبية اخلا�صة . عمان،  دار الفكر .  •

الزريقات ، اإبراهيم ) 2009م ( : التدخل املبكر النماذج و الإجراءات . ط 1 ، عمان ، دار املي�صرة . •

ال�صرطاأوي ، زيدان ؛ ال�صرطاأوي، عبد العزيز ؛ خ�صان، اأمين ؛ اأبوجودة ، وائل )2001م (: مدخل اإلى �صعوبات التعلم  •
. ط1 ، الريا�ص ، اأكادميية الرتبية اخلا�صة .

ال�صليطي، حمدة ) 2004 (: دور الأ�صرة يف خدمات التدخل املبكر لذوي الإعاقة . قطر، وزارة الرتبية والتعليم .  •

العبداللطيف ،�صليمان ) 1431هـ ( : املر�صد يف �صعوبات التعلم . ط4، الريا�ص، وزارة الرتبية و التعليم . •

•  . الثانوية  و  التعلم يف املرحلتني املتو�صطة  : دليل خدمات �صعوبات  ، �صامية ) 1432هـ (  اليعي�ص  ؛  امل�صيقح، جنالء 
الريا�ص ، وزارة الرتبية و التعليم .

الوابلي ، عبداهلل ) 2000م( : متطلبات اخلطة التعليمية الفردية ومدى اأهميتها من وجهة نظر العاملني يف جمال  •
تعليم الطالب املتخلفني عقليًا باململكة العربية ال�صعودية . جملة الرتبية وعلم النف�ص ، العدد الثاين ع�صر ، �ص �ص 47-1 .

اأبو نيان ، اإبراهيم ) بدون تاريخ  ( : متطلبات �صراكة الأ�صرة العربية يف خدمة الطفل الذي لديه اإعاقة . جامعة امللك  •
http://dr-banderalotaibi.com/end/drbander/index.php صعود ، الريا�ص ، موقع الدكتور بندر العتيبي�

حرز اهلل ، حممد ؛ �صامل ، �صلفيا ) 2005م ( : فاعلية اخلطة التعليمية الفردية يف تعليم الطلبة املعوقني عقليًا يف عينة  •
اأردنية . ورقة عمل مقرتحة يف موؤمتر الرتبية اخلا�صة العربي بني الواقع واملاأمول ، موقع الدكتور بندر العتيبي
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ديبيتنكورت ، لأوري ؛ هوارد ، لوري ) 2009م ( : املعلم الفعال يف الرتبية اخلا�صة . ترجمة حممد يون�ص ، ط1 ، عمان  •
، دار الفكر .

روزنربج ، مايكل ؛ ويل�صون ، ريت�ص ؛ ماهيدي ، لري ؛ �صندريال ، بول ) 2008م ( : تعليم الأطفال واملراهقني ذوي  •
ال�صطرابات ال�صلوكية . ترجمة عادل حممد ، ط1 ، عمان ، دار الفكر .

�صالمة ، عبد احلافظ ؛ اأبو مغلي ، �صمري ) 2001م( : املنهج والأ�صاليب يف الرتبية اخلا�صة . ط1 ، عمان ، الدار اليازوي. •

عبيد ، ماجدة ) 2000م ( : تعليم الأطفال ذوي احلاجات اخلا�صة . ط1 ، عمان، دار �صفا . •

حم�صن بن نايف )1428هـ -2007م( : ا�صرتاتيجية نظام اجلودة يف التعليم .الطبعة الأولى، اململكة العربية ال�صعودية،  •
http://www.moe.gov.bh/teachercc/pdf/book6.pdf

اإبراهيم  • اآنر ) 2008م ( : تدري�ص الطلبة ذوي م�صكالت التعلم . ترجمة ر�صا اجلمال؛  مري�صر ، �صي�صل ؛ مري�صر ، 
الزريقات ، ط1 ، عمان ، دار الفكر .

هالهان ، دانيال ؛ كوفمان ، جيم�ص ) 2008م ( : �صيكلولوجية الأطفال غري العادين . ترجمة عادل حممد ، ط1 ، عمان  •
، دار الفكر .

هالهان ، دانيال ؛ كوفمان ، جيم�ص ؛ لويد ، جون ؛ وي�ص ، مارجريت ؛ مارتيز، اإليزابيث ) 2007م ( : �صعوبات التعلم  •
مفهومها ، طبيعتها- التعليم العالجي  . ترجمة عادل حممد ، ط1 ، عمان ، دار الفكر .

وزير الرتبية و التعليم ) 1432 هـ ( : املوافقة على افتتاح املرحلة التاأهيلية لذوي العوق الفكري » بدرجة ب�صيطة » ملرحلة  •
ما بعد املتو�صطة . وزارة الرتبية و التعليم ، الريا�ص.

وكالة التعليم - الختبارات - الأنظمة و اللوائح ) 1426هـ (: تعميم اختبارات طالبات �صعوبات التعلم .الريا�ص ، وزارة  •
الرتبية و التعليم.

يحي ، خولة  ) 2006م ( : الربامج التعليمية لالأفراد ذوي احلاجات اخلا�صة . ط1 ، عمان ، دار امل�صرية. •
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المالحق
- ملحق رقم )1( : تنظيم الإ�صكان الداخلي مبعاهد الرتبية اخلا�صة.

- ملحق رقم )2( : تنظيم مراكز اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة .

- ملحق رقم )3( : اإر�صادات تقومي �صاغلي الوظائف التعليمية يف الرتبية اخلا�صة .
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اإلسكان  تنظيم   :  )1( رقم  ملحق 
الداخلي بمعاهد التربية الخاصة.
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المادة األولى: الأق�صام الداخلية ملعاهد الرتبية اخلا�صة هي مقر اإقامة ورعاية وتربية فئات من الطالب ذوي الإعاقة 

ت�صطرهم ظروفهم اإلى الإقامة فيها.

المادة الثانية:

الأهداف:

الغر�ص من الأق�صام الداخلية: حتقيق الأهداف التالية:
تي�صري فر�صة اللتحاق باملعاهد للطالب الذين ي�صكن اأولياء اأمورهم بعيدا عن مقر املعهد / املدر�صة.	. 
 تاأ�صيل القيم واملهارات التي يكت�صبها الطالب اأثناء اليوم الدرا�صي.	. 
 تدريب الطالب على اأداء ال�صعائر الدينية، وتعويده على ال�صلوك ال�صوي ح�صب قدراته.	. 
رعاية الطالب املقيم اجتماعيًا و�صحيًا ونف�صيًا، وم�صاعدة اأ�صرته على حتقيق التكيف الجتماعي والنف�صي مع حالته.	. 
ه تهيئة الطالب للتكيف مع املجتمع والندماج فيه.	.

المادة الثالثة:

�صروط الأهلية:

يقبل الطالب يف الق�صم الداخلي وفقًا لل�صروط التالية:
اأن يكون مقر اإقامة اأ�صرته خارج املدينة التي يوجد بها املعهد / املدر�صة. 	. 
اأن يكون ح�صن ال�صرية  وال�صلوك، ول يخ�صى خطره على نف�صه، اأو على غريه. 	. 
اأن يلتزم الطالب )املدرك( وويل الأمر باأنظمة الق�صم وتعليماته. 	. 
تكون الأولوية يف القبول للطالب ال�صعوديني، وميكن يف حالة توافر الأماكن قبول غري ال�صعوديني وفق الأنظمة. 	. 
ه تقوم الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة بالبت يف احلالت ال�صتثنائية من حيث القبول اأو عدمه. 	.

المادة الرابعة:

العاملون يف الق�صم الداخلي :

تتكون املوارد الب�صرية العاملة يف الق�صم الداخلي من :
اأ -وكيل ق�صم داخلي )رئي�ص ال�صكن(، م�صرف اجتماعي داخلي - مراقب ليلي- اخت�صا�صي تغذية- عامل نظافة مقيم- 

حار�ص- �صائق مقيم-م�صرف �صحي.
 وهوؤلء متفرغون للعمل بالق�صم الداخلي.

ب- قائداملعهد  - مر�صد طالبي - طبيب -  ممر�ص .
 وهوؤلء م�صوؤولياتهم موزعة بني الق�صمني الدرا�صي والداخلي .
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ج- )طاهي- م�صاعد طاهي - م�صيف )�صفرجي(- عامل نظافة(.
وهوؤلء يتم توظيف من يحتاج اإليه منهم تبعا لإ�صناد اأعماله اإلى موؤ�ص�صات اأو عدمه.

المادة الخامسة:

يختار العاملون يف الق�صم الداخلي ممن تتوفر فيهم ال�صروط التالية:
اأ-�صروط عامة يجب توافرها يف جميع العاملني بالق�صم وهي:

اأن يكون �صعوديًا، واإذا تعذر ذلك ب�صبب التخ�ص�ص في�صتعان موؤقتًا مبتعاقد.. ١
اأن يكون لئقًا �صحيًا ولي�ص لديه عوائق حتول دون اأدائه لعمله على النحو املطلوب.. ٢
اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك ومت�صفًا بالنزاهة وال�صتقامة.. ٣
اأن يجتاز املقابلة ال�صخ�صية التي جتريها له اجلهة ذات العالقة للتعرف على منا�صبته وا�صتعداده للعمل بالق�صم الداخلي.. ٤

ب- �صروط خا�صة تقت�صيها طبيعة املهمات امل�صندة للموظف ح�صب ما هو مو�صح يف املواد التالية : 

المادة السادسة:

قائداملعهد :

الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  ويقوم  املعنية،  اجلهات  اأمام  �صوؤونه  على  القائم  وهو  الداخلي،  الق�صم  على  العام  امل�صرف 
لتمكني الق�صم الداخلي من اأداء ر�صالته ح�صب الأنظمة والتعليمات املبلغة له.

المادة السابعة:

اخت�صا�صات قائداملعهد :

الإ�صراف على قبول الطالب واتخاذ القرارات املتعلقة ب�صوؤونهم يف �صوء تو�صيات اللجان املخت�صة بالق�صم . . ١
الإ�صراف على خطة العمل يف الق�صم الداخلي واعتمادها، ومتابعة توزيعها على العاملني يف الق�صم.. ٢
اعتماد الربامج والن�صاطات، وجداول التغذية بعد اإعدادها من قبل املعنيني بالق�صم.. ٣
ت�صكيل اللجان الالزمة للق�صم الداخلي، ح�صب التعليمات اخلا�صة بذلك واتخاذ ما يلزم نحو تو�صياتها. . ٤
امل�صاركة يف اختيار املتقدمني للعمل يف الق�صم الداخلي، واإجراء املقابالت ال�صخ�صية لهم.. ٥
متابعة العاملني يف الق�صم الداخلي، وتقومي اأدائهم واإعداد التقارير عنهم ورفعها اإلى اجلهة املخت�صة ح�صب التعليمات . ٦

املنظمة لذلك مع املبادرة لرفع احلالت الطارئة يف حينها.
خماطبة اجلهات ذات العالقة فيما يخ�ص الق�صم الداخلي ومتابعة احتياجاته لديها.. ٧
درا�صة التقارير واملالحظات املقدمة من امل�صوؤولني يف الق�صم الداخلي واتخاذ الإجراءات الالزمة ب�صاأنها.. ٨
يقوم قائداملعهد يف نهاية كل عام درا�صي باإعداد تقرير حتليلي عن و�صع الق�صم الداخلي من كافة اجلوانب، وبخا�صة . ٩
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ما يتعلق باأحوال الطالب - اخلدمات - التجهيزات - الحتياجات - واملرئيات واملقرتحات الهادفة اإلى رفع كفاية العمل، 
ويرفع به لإدارة التعليم متهيدًا للرفع به لالإدارة العامة للرتبية اخلا�صة 

يقوم قائداملعهد بزيارات م�صائية للق�صم الداخلي ح�صبما تتطلبه حاجة العمل على اأّل تقل زياراته عن زيارة واحدة يف الأ�صبوع.. ١٠

المادة الثامنة:

وكيل الق�صم الداخلي:

وكيل الق�صم الداخلي )رئي�صا ل�صكن( هو امل�صوؤول عن جميع �صوؤون الق�صم، ويرتبط مبا�صرة بقائداملعهد .

المادة التاسعة:

مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلام�صة اأعاله ي�صرتط ملن ير�صح للعمل وكياًل للق�صم الداخلي ما يلي:

األ يقل موؤهله عن ال�صهادة اجلامعية وتعطى الأولوية للمتخ�ص�صني يف  اخلدمة الجتماعية اأو الرتبية اخلا�صة.. ١
اأن تكون لديه خربة يف امليدان الرتبوي ل تقل عن ثالث �صنوات.. ٢
األ يقل تقدير اأدائه يف ال�صنتني الأخريتني عن جيد جدًا.. ٣
اأن يجتاز مقابلة �صخ�صية اأمام جلنة خمت�صة يكون قائد املعهد / املدر�صة  ع�صوًا فيها.. ٤
حتدد مدة تكليف من يتم اختياره وكياًل للق�صم الداخلي بعام واحد ميكن جتديده ح�صب ما تتطلبه م�صلحة العمل . . ٥

المادة العاشرة:

اخت�صا�صات ومهام وكيل الق�صم الداخلي:

توزيع الأعمال على من�صوبي الق�صم ومتابعة تنفيذها.. ١
تنظيم ال�صجالت وامللفات بالق�صم.. ٢
و�صع اخلطط والربامج لن�صاط طالب الق�صم.. ٣
تهيئة اجلو املنا�صب لإقامة الطالب والعناية باأمنهم و�صالمتهم واحتياجاتهم النف�صية والجتماعية.. ٤
متابعة نظافة الق�صم مبا يف ذلك نظافة الطالب والقائمون على خدمتهم.. ٥
العمل على معاجلة امل�صكالت التي قد تعرت�ص �صري العمل، واإحالة احلالت الطارئة )الأمنية وال�صحية( اإلى جهة . ٦

الخت�صا�ص يف حينها.
ح�صر احتياجات الق�صم ودرا�صتها مع قائد املعهد / املدر�صة .. ٧
متابعة تنفيذ خطط الن�صاط امل�صائي والربامج التعليمية يف الق�صم ح�صب التعليمات الواردة من جهة الخت�صا�ص.. ٨
اإعداد تقارير دورية عن اأو�صاع الق�صم، وتقدمي القرتاحات الهادفة اإلى حت�صني العمل.. ٩

امل�صاركة يف ع�صوية اللجان اخلا�صة بالق�صم الداخلي.. ١٠
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القيام مبا ي�صند اإليه من مهام اأخرى ذات عالقة بالق�صم.. ١١

المادة الحادية عشرة:

امل�صرف الجتماعي الداخلي ) معلم املهارات الجتماعية ( :

امل�صرف الجتماعي الداخلي )معلم املهارات الجتماعية ( هو امل�صوؤول عن الرعاية ال�صاملة ملجموعة من طالب الق�صم الداخلي 
والتي ت�صمى )اأ�صرة( وتربيتهم تربية نف�صية واجتماعية وي�صمل ذلك تدريبهم على مهارات الكفاءة الجتماعية والأخالقية .  

المادة الثانية عشرة:

مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلام�صة اأعاله يختار امل�صرف الجتماعي الداخلي وفقًا ملا يلي:

األ يقل تاأهيله عن ال�صهادة اجلامعية يف الرتبية اخلا�صة اأو اخلدمة الجتماعية اأو علم النف�ص اأو علم الجتماع .. ١

األ يقل تقرير م�صتوى اأدائه يف ال�صنتني الأخريتني عن )جيد جدًا(، اإذا كانت له خربة �صابقة.. ٢

اأن ل يقل عمره عن )25( عامًا ويف�صل اأن يكون متزوجًا.. ٣

اأن يجتاز مقابلة �صخ�صية اأمام جلنة خمت�صة يكون قائد املعهد / املدر�صة  ع�صوًا فيها.. ٤

يجوز تكليف من يقوم بهذا العمل من املر�صدين الطالبيني العاملني يف الكادر التعليمي يف حالة عدم وجود امل�صرف . ٥
الجتماعي الداخلي ملدة عام قابل للتجديد.

المادة الثالثة عشرة:

اخت�صا�صات ومهام امل�صرف الجتماعي الداخلي ) معلم املهارات الجتماعية (:

اأ�صرته يف الق�صم تربية نف�صية واجتماعية ورعاية �صوؤونهم، واملحافظة على �صالمتهم وتوجيههم . ١ اأفراد  تعهد تربية 
وغر�ص القيم الإ�صالمية والجتماعية يف نفو�صهم منهجًا و�صلوكًا. 

تدريب اأفراد اأ�صرته يف الق�صم على مهارات الكفاءة الجتماعية :-  . ٢

الهوية يف  والدفاع عن احلقوق وحتديد  والآراء  امل�صاعر  التعبري عن  تتعلق مبهارات  والتي   : الذات  اأ. مهارات توكيد 

مواجهة �صغوط الآخرين . 

ب. املهارات الوجدانية : والتي ت�صهم يف تي�صري اإقامة الفرد لعالقات وثيقة وودية مع الآخرين والتعرف عليهم لي�صبح 

ال�صخ�ص اأكرث قبوًل لديهم مثل التعاطف وامل�صاركة الوجدانية معهم . 
ج. املهارات الت�صالية : 

مهارات الإر�صال : والتي تعرب عن قدرة الفرد على تو�صيل املعلومات  التي يرغب نقلها لالآخرين لفظيًا اأو ب�صكل غري لفظي 
من خالل عمليات نوعية كالتحدث واحلوار والإ�صارات الجتماعية . 
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مهارات ال�صتقبال : وهي مهارة الفرد يف النتباه وتلقي الر�صائل واملهارات اللفظية وغري اللفظية من الآخرين واإدراكها 
والتعامل معها . 

د. مهارات ال�صبط واملرونة الجتماعية النفعالية : 

اللفظي خا�صة يف مواقف . ١ اللفظي وغري  التحكم ب�صورة مرنة يف �صلوكه النفعايل  الفرد على  اإلى قدرة  والتي ت�صري 
التفاعل مع الآخرين وتعديله مبا يتنا�صب مع ما يطراأ على تلك املواقف من م�صتجدات . 

التعرف على اأفراد الأ�صرة والإحاطة بظروفهم، ودرا�صة حالتهم النف�صية وال�صحية والرتبوية.. ٢

الإ�صراف على الربنامج اليومي لالأ�صرة، وتقوميه، والعمل على تطويره.. ٣

مالزمة اأفراد الأ�صرة داخل الق�صم مبا يف ذلك مرافقتهم لأداء ال�صالة وتناول وجبات الطعام وممار�صة الن�صاط، . ٤
وم�صاحبتهم يف الرحالت والزيارات الر�صمية.

توجيه �صلوك اأفراد الأ�صرة وتنمية العالقة فيما بينهم وبني زمالئهم يف الأ�صر الأخرى.. ٥

تقوية الرابطة بني الطالب وذويهم وحث اأولياء الأمور على زيارة اأبنائهم واأخذهم لق�صاء الإجازات الأ�صبوعية معهم . ٦
وت�صجيع الطالب على ذلك.

متابعة التح�صيل الدرا�صي لطالبه والإ�صراف على ا�صتذكارهم الدرو�ص واأدائهم الواجبات، ومالحظة ما لديهم من . ٧
�صعف يف التح�صيل والتعرف على اأ�صبابه والعمل على عالجه مع مر�صد الطالب واملعلمني بالق�صم الدرا�صي.

متابعة نظافة تالميذه يف اأبدانهم ومالب�صهم ومهاجعهم وتعويد ال�صغري منهم على ا�صتخدام املرافق ال�صحية.. ٨

الأخطار . ٩ جتنب  وتعليمهم  عليها  واملحافظة  اأغرا�صهم  ترتيب  على  وتدريبهم  �صالمتهم  اأ�صباب  على  الطمئنان 
واملحافظة على املبنى ومرافقه وجتهيزاته.

ا�صتيفاء البيانات الالزمة لل�صجالت والبطاقات وامللفات اخلا�صة باأ�صرته وتنظميها.. ١٠

اإعداد التقارير الدورية والطارئة عن كل ما له عالقة باأ�صرته ح�صب التعليمات املنظمة لذلك.. ١١

القيام مبا ي�صنده اإليه قائداملعهد اأو وكيل الق�صم الداخلي من اأعمال اأخرى ذات عالقة مب�صوؤولياته.. ١٢

المادة الرابعة عشرة:

املراقب الليلي: املراقب الليلي هو امل�صوؤول عن املراقبة العامة على الأق�صام الداخلية اأثناء الليل.

المادة الخامسة عشرة:

يختار املراقب الليلي وفقًا لل�صروط الواردة يف املادة )اخلام�صة( من هذه الالئحة والأف�صلية ملن يحمل موؤهاًل ليقل عن 
الثانوية العامة ويف�صل �صاحب خربة.
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المادة السادسة عشرة:

اخت�صا�صات ومهام املراقب الليلي:

مراقبة �صلوك املقيمني يف الق�صم الداخلي.. ١
مالحظة النظافة العامة للمبنى وقت الدوام.. ٢
املحافظة على �صالمة املبنى وما فيه من اأثاث وجتهيزات.. ٣
مراقبة الأمن وال�صالمة يف الق�صم الداخلي واملبادرة يف اتخاذ الالزم حيال �صالمة املقيمني يف حال حدوث ما يوجب ذلك.. ٤
اإبالغ وكيل الق�صم الداخلي مبا قد يحدث من خمالفات اأثناء دوامه.. ٥

المادة السابعة عشرة:

الطبيب: امل�صوؤول عن متابعة احلالة ال�صحية باملعهد / املدر�صة والقيام بالفحو�صات الطبية )الطارئة والدورية( ملن�صوبي 

املعهد / املدر�صة واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لعالج املر�صى منهم.

المادة الثامنة عشرة: 

مراعاة ما ورد يف املادة ) اخلام�صة ( من هذه الالئحة يختار الطبيب وفقًا لالإجراءات اخلا�صة بتوظيف الأطباء وي�صرتط 
األ تقل خربته عن �صنتني ويف�صل من عمل يف جمال رعاية املعوقني . 

المادة التاسعة عشرة:

اخت�صا�صات ومهام الطبيب:

اإجراء الفحو�ص الطبية الدورية ملن�صوبي املعهد بق�صميه الداخلي والدرا�صي وفق نظام العمل الر�صمي يتم و�صعه من . ١
قبل قائداملعهد مبا يقت�صي م�صلحة العمل على اأّل يتجاوز الأنظمة املحددة لدوام الأطباء.

ت�صخي�ص احلالت املر�صية العادية والوبائية ومعاجلتها ح�صب الإمكانات املتوفرة باملعهد واإحالة املر�صى للمراكز . ٢
ال�صحية وامل�صت�صفيات ح�صبما تتطلبه احلالة.

املبادرة بعزل حالت املر�ص الوبائي واتخاذ الإجراءات الالزمة لإحالتها اإلى امل�صت�صفيات املتخ�ص�صة.. ٣
متابعة الو�صع ال�صحي الوقائي يف مرافق املعهد، والقيام بالبحوث الطبية الالزمة لتطويره.. ٤
تفقد الأجهزة املعينة للطلبة ح�صب اخت�صا�صه لتقرير ما يلزمها من اإ�صالح اأو تغيري.. ٥
امل�صاركة يف الندوات واللقاءات ذات العالقة مبجال عمله.. ٦
امل�صاركة يف ع�صوية اللجان التي ترى اإدارة املعهد م�صاركته فيها.. ٧
العمل على تنمية الثقافة ال�صحية ملن�صوبي املعهد واإقامة الن�صاطات واإعداد الن�صرات الهادفة التوعوية.. ٨
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المادة العشرون:

املمر�ص: امل�صوؤول عن القيام باأعمال التمري�ص ملن�صوبي املعهد وفق ما تتطلبه املهنة وتعليمات الطبيب املعالج.

المادة الحادية والعشرون:

مراعاة ما ورد يف املادة )اخلام�صة( من هذه الالئحة ي�صرتط يف املمر�ص اأن يحمل موؤهاًل منا�صبًا ل يقل عن الدبلوم يف 
جمال التمري�ص ويف�صل من يحمل موؤهاًل اأعلى وخربة يف جمال العمل مع املعوقني.

المادة الثانية والعشرون:

اخت�صا�صات ومهام املمر�ص:
العناية باملر�صى والقيام باإعطائهم العالج املقرر وفق تعليمات الطبيب.. ١
اإجراء الإ�صعافات الأولية لإ�صابات من�صوبي املعهد .. ٢
اتخاذ الحتياطات الالزمة ل�صالمة الطالب ممن لديهم حالت مر�صية دائمة.. ٣
التن�صيق مع اجلهات املخت�صة لفح�ص املياه ب�صكل دوري للتاأكد من �صالمتها من التلوث.. ٤
تفقد الو�صع ال�صحي يف املعهد  والعمل على جتنب ما يوؤدي اإلى املر�ص.. ٥
امل�صاركة يف جلنة الإعا�صة والتاأكد من �صالمة املاأكولت وامل�صروبات . . ٦
اإعداد امللفات ال�صحية ملن�صوبي املعهد ومتابعة ا�صتكمالها.. ٧

المادة الثالثة والعشرون:

اخت�صا�صي التغذية : 

امل�صوؤول عن مدى مطابقة الوجبات الغذائية للموا�صفات املعتمدة والإ�صراف على اإعدادها وتقدميها يف اأوقاتها.

المادة الرابعة والعشرون:

يختار اخت�صا�صي التغذية وفقًا لل�صروط الواردة يف املادة )اخلام�صة( من هذه الالئحة على األ يقل تاأهيله عن دبلوم يف 
التغذية ويف�صل من يحمل موؤهاًل اأعلى خربة يف جمال التغذية.

المادة الخامسة والعشرون:

أ. اخت�صا�صات ومهام اخت�صا�صي التغذية:
اإجراء م�صح �صامل حلالت طالب ال�صكان الداخلي والتعرف على احتياجاتهم الغذائية . ١
اإ�صطراب طيف التوحد وذوي متالزمة داون . ٢ اإعداد برامج غذائية تتنا�صب مع كل حالة واحتياجاتها مثل ذوي 
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والذي لديهم �صلل دماغي وغريها من احلالت 
متابعة احلالت املر�صية التي حتتاج الى برنامج غذائي منا�صب مثل ال�صكري وال�صغط. ٣

ب. اإخت�صا�صات ومهام اخت�صا�صي التغذية الإدارية
و�صع برنامج اأ�صبوعي لوجبات الطعام على مدى اأيام العام الدرا�صي بال�صرتاك مع جلنة الإعا�صة.. ١
تاأمني . ٢ ومتابعة  املعتمدة  العينات  ومطابقتها ح�صب  التغذية  عنا�صر  ل�صتالم  الإعا�صة  اأع�صاء جلنة  مع  التن�صيق 

النواق�ص يف حينها.
الإ�صراف على اإعداد الطعام وتوزيع الوجبات على امل�صتفيدين والتن�صيق مع جلنة الإعا�صة بتكليف من ينوب عنه . ٣

بعد انتهاء دوامه.
التاأكد من �صالمة ال�صهادات ال�صحية للعاملني يف املطبخ وت�صاريح العمل اخلا�صة بهم.. ٤
تفقد احتياجات املطعم من املعدات والأدوات والأجهزة وعمل الالزم ل�صتكمالها.. ٥
اإعداد املحا�صر وحترير امل�صتخل�صات الالزمة وفق التنظيم اخلا�ص بذلك.. ٦

المادة السادسة والعشرون:

الطاهي وم�صاعدة وامل�صيف:
الطاهي وم�صاعده هما امل�صوؤولن عن طهي الطعام واإعداده.

امل�صيف هو امل�صوؤول عن تهيئة �صالة الطعام وتقدمي الوجبات للطالب.

المادة السابعة و العشرون:

اإجادة القراءة والكتابة، واأن يكونوا ذوي  مراعاة ما ورد يف املادة )اخلام�صة( ي�صرتط يف الطاهي وم�صاعده وامل�صيف 
خربة وكفاءة يف جمال عملهم.

المادة الثامنة و العشرون:
اخت�صا�صات ومهام الطاهي وم�صاعده:

تقدير الطلبات الالزمة لإعداد الوجبات الغذائية وت�صليمها لخت�صا�صي التغذية والتاأكد من �صحتها عند ال�صتالم.. ١
اإعداد الوجبات يف املواعيد املحددة لها وفقًا للموا�صفات والتعليمات املبلغة له من قبل املعهد .. ٢
املحافظة على نظافة الأطعمة واأدوات الطبخ و�صالمتها.. ٣
متابعة احتياجات الطبخ واإ�صعار �صاحب العالقة باأي نق�ص اأو خلل يح�صل يف املطبخ.. ٤

المادة التاسعة و العشرون :
اخت�صا�صات ومهام امل�صيف:

تنظيف �صالة الطعام وجتهيزها قبل كل وجبة.. ١
تقدمي الوجبات يف الأوقات املحددة لها وفقًا للطريقة املتبعة يف املعهد .. ٢



ا�صدار ا�ول - الدليل التنظيمي للتربية الخاصة  للعام الدراسي ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ 136

تنظيف طاولت الطعام وغ�صل الأواين وتنظيف ال�صالت بعد تناول الوجبات.. ٣

المادة الثالثون :

عامل الق�صم الداخلي: يقوم بخدمة طالب الق�صم بالقيام مبا يلزمهم من اأعمال النظافة املختلفة.

المادة الحادية والثالثون:

يختار عامل الق�صم الداخلي وفقًا لل�صروط الواردة يف املادة )اخلام�صة( من هذه الالئحة على اأن يجيد القراءة والكتابة، 
ويف�صل من لديه خربة يف اأعمال النظافة والعمل مع املعوقني اأو يف امل�صت�صفيات.

المادة الثانية والثالثون:
اخت�صا�صات ومهام عمل الق�صم الداخلي:

املياه  • ودورات  واملمرات  الن�صاط  و�صالت  املهاجع  ذلك:  وي�صمل  الداخلي،  بالق�صم  الطالب  اإقامة  اأماكن  تنظيف 
واملرافق الأخرى.

م�صاعدة من يحتاج من الطالب يف تنظيف اأنف�صهم وتغيري مالب�صهم وترتيب �صررهم ولوازمهم ال�صخ�صية، مبا يف  •
ذلك ا�صطحاب املحتاج منهم اإلى مرافق املعهد / املدر�صة ودورات املياه.

جتميع مالب�ص الطالب واملفرو�صات التي بحاجة اإلى نظافة واتخاذ الالزم لنظافتها بالتن�صيق مع املخت�صني. •

المادة الثالثة والثالثون:

احلار�س:امل�صوؤول عن مراقبة حدود املبنى وحرا�صة مداخله.

المادة الرابعة والثالثون:

يختار احلار�ص وفقًا لل�صروط الواردة يف املادة )اخلام�صة( من هذه الالئحة على اأن يلتزم بالإ�صافة يف املكان املخ�ص�ص لإقامته.

المادة الخامسة والثالثون:
يقوم احلار�س بالأعمال التالية:

فتح بوابات املبنى واإغالقها ح�صب تعليمات الإدارة.. ١
منع دخول املبنى واخلروج منه اإل للم�صرح لهم.. ٢
تبليغ امل�صوؤولني يف الق�صم الداخلي اأو رجال الأمن يف حال حدوث اأي طارئ وذلك ح�صب التعليمات املبلغة له.. ٣
اإ�صاءة امل�صابيح واإطفائها ح�صب احلاجة وتعليمات الإدارة.. ٤
يقوم احلار�ص بعملية املراقبة م�صتخدمًا اإمكاناته الب�صرية، وم�صتعينًا مبا يتوفر لديه من الو�صائل والأجهزة.. ٥
التعاون مع اإدارة املعهد  يف القيام مبا ي�صند اإليه من مهام اأخرى ذات عالقة بعمله، مثل ري الأ�صجار.. ٦

المادة السادسة و الثالثون :

دوام العاملني يف الأق�صام الداخلية
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يكون دوام العاملني يف الأق�صام الداخلية على النحو التايل:
وكيل الق�صم الداخلي: من ال�صاعة )3( ظهرًا  اإلى )10( م�صاًء.	. 
امل�صرف الجتماعي الداخلي للفرتة ال�صباحية: من ال�صاعة )6( �صباحًا اإلى )1( ظهرًا.	. 
امل�صرف الجتماعي الداخلي:	. 

من ال�صاعة )11( �صباحًا اإلى )6( م�صاًء. •
من ال�صاعة )6( م�صاء اإلى )1( بعد منت�صف الليل. •
من ال�صاعة )1( بعد منت�صف الليل اإلى )8( �صباحًا. •
على اأن يكون العمل يف هذه الفرتات بالتناوب. •

املراقب الليلي: من ال�صاعة )11( م�صاًء اإلى )6( �صباحًا.	. 
ه الطاهي - م�صاعد الطاهي - امل�صيف : مقيمون يف الق�صم الداخلي يف حالة عدم وجود متعهدين.	.
املمر�ص - عامل النظافة - احلار�ص: مقيمون يف الق�صم الداخلي.	. 
اخت�صا�صي التغذية: من ال�صاعة )6( �صباحًا اإلى )1( ظهرًا.	. 
الطبيب : وفق نظام دوام العاملني على لئحة الوظائف ال�صحية.	. 

يكون دوام الوظائف التي مل تذكر اأعاله ح�صب دوام العاملني يف الق�صم الدرا�صي مع جواز تكليف من ت�صتدعي احلاجة 
وجوده يف الفرتات امل�صائية.

المادة السابعة و الثالثون:

يقوم قائداملعهد بتوزيع �صاعات الدوام على العاملني يف الق�صم الداخلي وفقًا ملا ذكر يف املادة )36( اأعاله ويجوز له جتزئة 
دوام بع�صهم على اأكرث من فرتة على األ يزيد دوام من يجزاأ عمله على �صت �صاعات خالل اأربع وع�صرين �صاعة.

المادة الثامنة و الثالثون:

يعامل موظفو الأق�صام الداخلية يف الإجازة ال�صيفية واإجازة ن�صف العام معاملة الهيئة التعليمية والإدارية يف املعهد، ويف 
حالة بقاء اأحد الطالب يف الأق�صام الداخلية لأ�صباب ا�صطرارية اأثناء الإجازة يكون الدوام بالتناوب بني العاملني على ان 

يتم الحتفاظ بر�صيدهم من الإجازات.

المادة التاسعة و الثالثون:

يف حالة بقاء بع�ص الطالب يف الأق�صام الداخلية اأثناء الإجازات الر�صمية يكلف العدد الالزم من العاملني يف هذا الق�صم 
بالعمل الإ�صايف ح�صب الأنظمة.
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المادة األربعون:
احتياج الق�صم الداخلي من القوى الب�صرية:

أ. يحدد العدد الالزم من العاملني املفرغني للق�صم الداخلي ح�صب احلاجة ووفقًا لأعداد الطالب، وفئاتهم على النحو التايل:
وكيل لكل ق�صم داخلي. •
م�صرف اجتماعي داخلي واحد للفرتة ال�صباحية لالإ�صراف على احلالت الطارئة واملر�صية. •
م�صرف اجتماعي داخلي لكل 10 طالب فاأقل يف املرحلة البتدائية.. ولكل 15 طالبًا فاأقل يف املرحلتني املتو�صطة والثانوية. •
عامل نظافة مقيم لكل خم�صة ع�صر طالبًا يف معاهد الأمل والنور ولكل ع�صرة طالب يف معاهدا لرتبية الفكرية، على  •

اأن ل يقل عدد العمال املقيمني يف كل معهد عن اثنني.
م�صاعد طباخ لكل خم�صني طالبًا وم�صيف لكل خم�صة ع�صر طالبًا. •
مراقب ليلي لكل مائة طالب يف املبنى الواحد.. وحار�ص لكل مبنى. •
اخت�صا�صي تغذية وطباخ لكل ق�صم. •
طبيب وممر�ص لكل معهد. •

ووفقًا  احلاجة  ح�صب  والدرا�صي  الداخلي  الق�صم  بني  امل�صرتكني  املفرغني(  )غري  العاملني  من  الالزم  العدد  حدد  ب. 
لأعداد الطالب وفئاتهم.

ج. مينح العاملون ال�صعوديون يف الأق�صام الداخلية عالوة الرتبية اخلا�صة وفق التعليمات املنظمة لذلك.

المادة الواحدة و األربعون:

التزامات الق�صم الداخلي نحو الطالب

يوفر الق�صم الداخلي للطالب ما يلي:
ال�صكن - التغذية - املالب�ص - الرعاية ال�صحية والرتبوية والنف�صية والجتماعية - م�صتلزمات النظافة - اللوازم املدر�صية.. ١
تذاكر اإركاب )ذهاب وعودة �صنويًا( ح�صب و�صيلة املوا�صالت التي ت�صل اإلى مقر �صكن عائلته.. ٢

المادة الثانية و األربعون : ي�صارك مندوب من الق�صم الداخلي يف ع�صوية جميع اللجان التي ت�صكل يف الق�صم الدرا�صي.
المادة الثالثة و األربعون

التغذية: ت�صكل جلنة التغذية تكون برئا�صة وكيل الق�صم الداخلي وع�صوية املمر�ص )امل�صرف ال�صحي( واخت�صا�صي 

التغذية  لتاأمني  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  مهمتها  وتكون  الداخليني  الجتماعيني  امل�صرفني  من  اأكرث  اأو  وواحد  التغذية 
والإ�صراف على اإعدادها والتاأكد من مطابقتها للموا�صفات وال�صروط ومتابعة ا�صتالمها وتقوميها للطالب وفقًا لالأ�ص�ص 

اخلا�صة بذلك واإعداد التقارير الالزمة.

المادة الرابعة و األربعون  مراعاة تنوع الوجبات الغذائية لطالب ال�صكان الداخلي و�صمولها على العنا�صر الغذائية 

املتكاملة وتراعي اإعاقتهم وحاجاتهم ال�صحية 
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المادة الخامسة و األربعون  يعدل الربنامج الغذائي يف �صهر رم�صان املبارك لل�صائمني من الطالب بحيث يراعى 

فيه احتواء الوجبات على ما يتناوله املجتمع يف هذا ال�صهر وتقدميها يف الأوقات املنا�صبة لذلك.

المادة السادسة و األربعون 

الن�صاطات والربامج التعليمية : تقوم اإدارة ن�صاط الطالب باإدارات التعليم بت�صمني خطة اأن�صطتها لربامج وفعاليات 

لطالب الإ�صكان الداخلي ، وال�صتفادة من اأندية احلي يف اأن�صطة الإ�صكان الداخلي .

المادة السابعة واألربعون  :

ت�صكل جلنة الن�صاط والربامج التعليمية يف كل ق�صم داخلي وتكون برئا�صة وكيل الق�صم وع�صوية امل�صرفني الجتماعيني 
التعليمية يف الق�صم والإ�صراف على تنفيذها وتقوميها وتقدمي  الن�صاط والربامج  اإعداد خطة  الداخليني وتكون مهمتها 

التقارير عنها واملقرتحات الهادفة اإلى تطوير الن�صاط والربامج التعليمية اإلى اجلهات ذات العالقة.

المادة الثامنة واألربعون  :

وامل�صرحية مبا يف ذلك  والثقافية  الريا�صية  بالن�صاطات  املعهد اخلا�صة  الداخلي جميع مرافق  الق�صم  تو�صع يف خدمة 
املكتبة على اأن يقوم قائداملعهد بتكليف من يراه منا�صبًا لتحقيق هذا الغر�ص.

المادة التاسعة واألربعون :

يتم توجيه الن�صاطات بحيث تك�صب الطالب املهارات الجتماعية ومهارات العتماد على الذات بال�صراكة مع اأقرانهم بالتعليم العام.

المادة الخمسون:

يتم ت�صمني خطة ن�صاط الق�صم الداخلي �صمن اخلطة العامة لإدارة ن�صاط الطالب باإدارات التعليم ليتم تغطية تكاليفه 
ماليًا �صمن خم�ص�ص اإدارة ن�صاط الطالب.

المادة الواحدة و الخمسون :

واجبات الطالب بالق�صم الداخلي مع مراعاة الظروف اخلا�صة بطالب معاهد الرتبية الفكرية يجب على طالب الأق�صام 
الداخلية مبعاهد الرتبية اخلا�صة التقييد مبا يلي:

اللتزام بالتعاليم الإ�صالمية وال�صعائر الدينية، وتاأدية ال�صالة جماعة يف الأوقات املفرو�صة. •
التقيد باأنظمة املعهد وتعليمات اإدارته. •
املحافظة على اأثاث الق�صم وجتهيزاته. •
التحلي بح�صن اخللق وعدم العتداء بالقول اأو الفعل على اأحد. •
عدم اإدخال اأو تداول املحظور من املطبوعات والو�صائط املرئية وامل�صموعة. •
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المادة الثانية و الخمسون :

ل يجوز خروج طالب املرحلة البتدائية من الق�صم الداخلي اإل باإذن ر�صمي ومب�صاحبة امل�صرف الجتماعي الداخلي اأو 
ويل اأمر الطالب اأو من ينوب عنه . 

المادة الثالثة و الخمسون : 

ميكن لقائداملعهد اأو وكيل الق�صم الداخلي ال�صماح للطالب يف املرحلتني املتو�صطة والثانوية باخلروج اإذا اطماأن من اعتماد 
ال�صاعة  للق�صم  يتعدى موعد عودته  اأن ل  الطالب، على  اأمر  اإذا كانت لديه موافقة م�صبقة من ويل  نف�صه  الطالب على 

العا�صرة م�صاًء.

المادة الرابعة و الخمسون:

يقوم وكيل الق�صم الداخلي بتنظيم خروج الطالب وعودتهم ويحدد اأوقات اإغالق الأبواب وفتحها.

المادة الخامسة و الخمسون:

ال�صوابط ال�صلوكية •
ي�صكل قائد املعهد / املدر�صة  جلنة ل�صبط واإدارة ال�صلوك برئا�صة وكيل الق�صم الداخلي وع�صوية عدد من امل�صرفني  •

الجتماعيني الداخليني وي�صرتط فيهم اخلربة الطويلة يف معاجلة كل حالة 
من احلالت التي تعر�ص اأمام اللجنة. •

المادة السادسة و الخمسون :

اخت�صا�صات ومهام اللجنة:

اقرتاح اأ�صاليب التعزيز املنا�صب للمربزين من طالب الق�صم الداخلي ح�صب تقاريرهم يف كل ف�صل درا�صي. •
اقرتاح اأ�صلوب تعديل ال�صلوك املنا�صب ح�صب نوع املخالفة مع مراعاة الظروف اخلا�صة بكل طالب ح�صب اإعاقته. •
تقدم اللجنة تو�صياتها اإلى جمل�ص اإدارة املعهد / املدر�صة يف �صوء اأمثلة �صبط واإدارة ال�صلوك. •

للمربزين - متثيل 	.  ال�صرف - حفل تكرمي  الإعالن يف لوحة  التقدير -  التعزيز: )الهدايا واجلوائز - �صهادة  اأمثلة 
املعهد / املدر�صة يف الن�صاطات والزيارات اخلارجية(.

اأمثلة تعديل وبناء ال�صلوك )التوجيه والإر�صاد - الإنذار ال�صفوي والتحريري - التعهد مب�صادقة ويل الأمر - احل�صم 	. 
من املكافاأة - الف�صل املوؤقت - الف�صل النهائي من الق�صم الداخلي(.

المادة السابعة والخمسون  :

تطبق هذه الالئحة اعتبارًا من تاريخ �صدورها، وتلغى جميع ما يتعار�ص مع بنودها.    •
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المراجع : 
وزارة املعارف )1416 هـ ( : الالئحة التنظيمية لالأق�صام الداخلية مبعاهد الرتبية اخلا�صة.  •

م�صلم ، ح�صن )1434هـ( : تنمية مهارات الكفاءة الجتماعية اللقاء ال�صنوي الثالث ع�صر، اململكة العربية ال�صعودية ،  •
اجلمعية ال�صعودية للعلوم الرتبوية والنف�صية ) ج�صنت ( .
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تنظيم   :  )2( رقم  ملحق 
مراكز الخدمات المساندة 

للتربية الخاصة
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مقدمة
يقا�ص تقدم الأمم وحت�صرها مبدى اهتمامها وعنايتها برتبية الأجيال، وعلى الأخ�ص برتبية ذوي الإعاقة، �صواء كانت 

الإعاقة ج�صدية اأو ح�صية اأو ذهنية اأو اجتماعية. 

فعندما يتعر�ص الطفل خللل وظيفي اأو ق�صور منائي يف مرحلة ما، قد يتطور اخللل اإلى حالة من الإعاقة اإذا مت اإغفاله، 
مع  التعامل  يتم  اإذا مل  اأخرى  اإعاقات  اأو  لديهم �صعوبات  تتطور  اأن  ما ميكن  اإعاقة  يعانون من  الذين  الأطفال  اأن  كما 
اإعاقتهم الأولية. وينطبق هذا على الأطفال الذين يعي�صون يف بيئات �صحية اأو اجتماعية اأو اقت�صادية غري مالئمة، فتلك 

البيئات غري املالئمة ت�صكل عوامل �صلبية يف تطور ومنو الطفل وجتعله اأكرث عر�صة لالإعاقة وخماطرها.  

ومع التقدم الكبري يف اخلدمات الرتبوية اخلا�صة لذوي الإعاقة، والتو�صع - كمًا وكيفًا-  يف برامج الرتبية اخلا�صة خالل 
ال�صنوات املا�صية دون اأن يكون هناك تو�صع مواز يف اخلدمات امل�صاندة ل�صد احتياج امليدان من هذه اخلدمات.

املناطق  كافة  امل�صاندة يف  للخدمات  مراكز  لإيجاد  احلثيث  و�صعيها  للتو�صع يف هذه اخلدمات  الوزارة  توجه  على  وبناء 
واملحافظات التعليمية لذا فاحلاجة ملحة لو�صع اآلية تنظم عمل هذه املراكز.

المادة األولى:

تدل الكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت يف هذا التنظيم على املعاين املبينة اأمام كل منها ما مل يدل ال�صياق على خالف ذلك: 
التنظيم: تنظيم مراكز اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة.

الوزارة: وزارة التعليم.

املراكز: مراكز اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة.

الرتبية اخلا�صة: جمموعة الربامج وال�صرتاتيجيات امل�صممة لتلبية الحتياجات الرتبوية للطالب وت�صتمل على طرائق 

تدري�ص واأدوات وجتهيزات ومعدات خا�صة بالإ�صافة اإلى تقدمي اخلدمات امل�صاندة الالزمة.
اخلدمات امل�صاندة: هي الربامج التي تكون طبيعتها الأ�صا�صية غري تعليمية، ولكنها �صرورية للنمو الرتبوي للطالب 

ذوي الإعاقة، مثل: القيا�ص والت�صخي�ص، والتاأهيل باأنواعه املختلفة، والعالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، وت�صحيح 
عيوب اللغة والكالم، وخدمات الإر�صاد النف�صي. 

مراكز اخلدمات امل�صاندة: مراكز تقدم خدمات بكافة اأنواعها للطالب وخدمات الدعم الفني للعاملني يف معاهد 

وبرامج الرتبية اخلا�صة. 

*الإ�صارة يف هذا التنظيم اإلى املفرد ت�صمل الإ�صارة اإلى اجلمع والعك�ص �صحيح ما مل يقت�صي ذلك.
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المادة الثانية:

ت�صعى املراكز اإلى حتقيق الآتي:
تقدمي خدمات م�صاندة متميزة للرتبية اخلا�صة )الكت�صاف والت�صخي�ص والتاأهيل واملتابعة والتدخل املبكر(، والتي 	 

يتعذر تقدميها من خالل مدار�ص التعليم العام ومعاهد الرتبية اخلا�صة.
تقدمي خدمات التدخل املبكر )ت�صخي�ص وتاأهيل الأطفال من �صن الولدة - 6 �صنوات(.	 
حتديد اأهلية الطالب  خلدمات الرتبية اخلا�صة )حتديد املكان الرتبوي املنا�صب للطالب(.	 
تنمية الكوادر الب�صرية املتخ�ص�صة يف جمالت التاأهيل والرتبية اخلا�صة للعاملي يف املركز ومن�صوبي وزارة التعليم.	 
تقدمي خدمات الدعم الأ�صري واخلدمات ال�صت�صارية للمعلمني واأولياء الأمور.	 
م�صاعدة ذوي الإعاقة يف حتديد الأجهزة التعوي�صية والو�صائل املعينة املنا�صبة لهم.	 
الإ�صهام يف رفع م�صتوى الوعي يف املجتمع عن اأ�صاليب الوقاية من الإعاقات، والتخفيف من حدتها من خالل 	 

احلمالت التثقيفية للمركز.

المادة الثالثة:

تقدم مراكز اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة اخلدمات التالية:
الت�صخي�س: )الك�صف املبكر،  الفح�ص املبكر، الت�صخي�ص(.

التدخل: )برامج التدخل املبكر، الربامج العالجية والتاأهيلية(.

 التدريب: يقدم املركز التدريب الالزم يف املجالت التالية: الت�صخي�ص )النف�صي / ال�صمعي / الب�صري(، التدخل 

املبكر،  الدعم، برامج تنمية املهارات املتخ�ص�صة، التخاطب، العالج الطبيعي والوظيفي.
برامج توعوية وعلمية: توعية املجتمع بطبيعة الإعاقة وخ�صائ�ص واحتياجات الفئات امل�صتهدفة، واخلدمات التي 

يقدمها املركز لتلك الفئات من خالل املوقع الإلكرتوين واملطبوعات والو�صائل الإعالمية املختلفة. كما ي�صمل ذلك اإقامة 
الندوات واملوؤمترات واملحا�صرات وور�ص العمل التطويرية الالزمة.

ال�صت�صارات: ينه�ص املركز بتقدمي ال�صت�صارات الالزمة للجهات ذات العالقة ولالأهايل واملوؤ�ص�صات التعليمية الأخرى 

حكومية اأو اأهلية، وي�صمل هذا التوعية والتفاعل مع موؤ�ص�صات املجتمع.
اخلدمات املمتدة: يتابع املركز وي�صرف على طالب املدار�ص )التمهيدي/ البتدائي /املتو�صط /ثانوي( الذين 

ت�صتدعي حالتهم ال�صتفادة من خدمات املركز وفق تو�صيات حمددة، ويكون م�صئوًل عن �صبط اجلودة يف اخلدمة 
املقدمة لهم طبقًا احلاجة وح�صب الكوادر املخ�ص�صة لذلك.
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المادة الرابعة:

الفئات امل�صتفيدة:

 وتقدم املراكز خدماتها للفئات التالية:
الأطفال يف �صن ما قبل املدر�صة.	 
طالب التعليم  العام وذوي الإعاقة )احلكومي والأهلي(.	 
الكوادر الب�صرية العاملة يف مدار�ص وبرامج ومعاهد الرتبية اخلا�صة.	 
الأ�صر واأولياء اأمور الطالب ذوي الإعاقة .	 

المادة الخامسة:

الرتباط التنظيمي: ترتبط مراكز اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة باإدارات التعليم.

المادة السادسة:

اآلية اإحداث املراكز :

يتم اإحداث مراكز اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة يف املناطق واملحافظات للبنني والبنات يف مبنى م�صتقل وفق الآتي:
مراكز الفئة )اأ(: هي تلك املراكز الكربى التي ت�صمل اخلدمات امل�صاندة املتكاملة وتقام يف املدن ذات الكثافة 

ال�صكانية العالية وفق ال�صروط التالية:
اإذا بلغ عدد الرو�صات واملدار�ص خم�صمائة مدر�صة )500( فاأعلى.	 
اإذا بلغ عدد الطالب ب�صكل عام خم�صني الف طفل وطالب فما فوق.	 

مراكز فئة )ب(: هي تلك املراكز التي ت�صمل اخلدمات الأ�صا�صية وتقام يف املدن ذات الكثافة ال�صكانية املتو�صطة وفق 

ال�صروط التالية:

اذا تراوح عدد الرو�صات واملدار�ص ما بني 300 اإلى 500 مدر�صة.	 
اإذا كان عدد الأطفال والطالب يرتاوح ما بني 30000 واأقل من 50000 طفل وطالب يف الرو�صات واملدار�ص.	 
يف حال زاد عدد الأطفال والطالب عن 100000 طفل وطالب يجوز لإدارة التعليم افتتاح اأكرث من مركز للخدمات امل�صاندة	 
يراعى يف مبنى مركز اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة توزيع فئات املراكز تبعا حلجم املنطقة واإدارة التعليم 	 

التابعة له، كما يراعى مطابقتها للموا�صفات الهند�صية املعتمدة لذوي الإعاقة.

المادة السابعة:

املوارد الب�صرية:

يتم حتديد الحتياجات من )قائداملركز، ووكيل ال�صوؤون الفنية، ووكيل ال�صوؤون  الإدارية، وال�صكرتارية والإداري، وطبيب 
اأطفال، وممر�ص، ومعلم تدريبات �صلوكية، ومعلم تدريبات نطق، واأخ�صائي قيا�ص ال�صمع، وفني �صب قوالب، واأخ�صائي 
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ب�صريات، واأخ�صائي عالج طبيعي، واأخ�صائي عالج وظيفي، واأخ�صائي تاأهيل مهني، واأخ�صائي اجتماعي، واأخ�صائي 
تقنيات، ومعلم تربية خا�صة)بتخ�ص�صات خمتلفة(، وعالقات عامة واإعالم، وعامل خدمات، ومعلم تدخل مبكر( 

من خالل وكالة الوزارة لل�صوؤون املدر�صية) �صوؤون املعلمني(  ووكالة الوزارة للتعليم ) الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة (
والإداريني وامل�صتخدمني عن طريق ال�صوؤون الإدارية واملالية ) �صوؤون املوظفني (.

المادة الثامنة:

فئات املراكز: تتكون املراكز من فئتني )اأ / ب ( بناء على الطاقة ال�صتيعابية لكل مركز وتقوم بتقدمي جميع اخلدمات 

وتختلف يف حجم تقدمٍيٍٍٍٍ اخلدمة ليتنا�صب مع الأعداد املتوقع خدمتها:
الفئة )اأ(: للمراكز ذات الطاقة ال�صتيعابية لعدد 150-200 جل�صة عالجية يف اليوم.

الفئة )ب(: للمراكز ذات الطاقة ال�صتيعابية لعدد 100-150 جل�صة عالجية يف اليوم.

وت�صمل على التايل:

قائداملركز:  

درا�صة احتياجات املركز والرفع بالحتياجات لالإدارة املركزية لربنامج مراكز اخلدمات.	 
متابعة تاأمني احتياجات املركز.	 
الإ�صراف على خطط الت�صغيل باملركز.	 
متابعة �صرف امل�صتحقات املالية للمركز.	 
اإعداد التقارير الدورية عن اداء املركز.	 

وكيل ال�صوؤون الفنية:  

ال�صراف املبا�صر على اجلانب الفني )الخ�صائيني( باملركز.	 
توزيع املهام و�صاعات العمل بني الخ�صائيني يف كل وحدة، واإعادة جدولتها ح�صب احلاجة.	 
توفري م�صتلزمات العمل بالوحدات بالتن�صيق مع امل�صاعد الإداري وقائداملركز.	 
اإعداد التقارير الح�صائية والدورية.	 
تقومي اآدا املوظفني )الخ�صائيني( .	 

وكيل ال�صوؤون الإدارية: 

ح�صر احتياجات املراكز من املواد والأ�صناف والرفع بها لقائداملركز.	 
توفري امل�صتهلكات اليومية وامل�صاريف الت�صغيلية للمركز.	 
اإعداد م�صريات الرواتب واملكافاآت والبدلت.	 
متابعة كافة العمليات املتعلقة بالتوريد والتخزين وال�صرف .	 
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العالج الطبيعي والوظيفي:

تقييم املهارات يف برامج اإعادة التاأهيل.	 
ممار�صة تقييم لالأطفال وو�صع خطط عالجية طبيعية.	 
توعية اأهايل الأطفال طوال فرتة العالج مع تقدمي خطة خروج.	 
التاأكيد على املمار�صات الآمنة خالل العالج وتثقيف الأهل واملر�صى عن هذه املمار�صات.	 
انتاج تقارير دقيقة عن تقييم املر�صى وخطة عالجهم وكل ما يتعلق بحالتهم من اأعمال.	 
تقدمي تقارير لالإدارة عن تقييم الأداء ملوظفي الق�صم مع الإ�صراف على تدريب املتدربني اجلدد يف الق�صم.   	 

اإدارة احلالت:

تعمل الوحدة كم�صدر اأ�صا�صي للتوا�صل والتن�صيق بني الإدارة والعيادات متعددة التخ�ص�صات.	 
تن�صيق مواعيد الت�صخي�ص وعالج احلالت.	 
تقدم خطة خدمات دخول وخروج احلالت )الأطفال(.	 
اإر�صاد الأهل واأ�صر ذوي الإعاقة.	 

القيا�س والعالج النف�صي:

• الك�صف املبكر والت�صخي�ص.    • الت�صخي�ص من قبل فريق متعدد التخ�ص�صات.
• اجلل�صات النف�صية لتعديل ال�صلوك.   • اجلل�صات العالجية ل�صطرابات التوا�صل.

• اإعداد التقارير وخطة العالج املقرتحة والأطراف ذات العالقة بعملية العالج.

الرتبية اخلا�صة:

• التوحد       • فرط احلركة.
• �صعوبات التعلم.     • التدخل املبكر.

ا�صطرابات اللغة والكالم:

• �صب القوالب وبرجمة ال�صماعات. • قيا�ص ال�صمع.         
•اجلل�صات العالجية امل�صرتكة مع الوحدات الأخرى.. • جل�صات التخاطب.    

الب�صريات:

• ت�صحيح العادات املوؤثرة على �صعف النظر. • قيا�ص الب�صر.     
• اقرتاح املعينات الب�صرية املالئمة للطفل.
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المادة التاسعة:

الت�صكيالت الوظيفية: 

تتمثل الت�صكيالت الوظيفية ملراكز اخلدمات يف الوظائف التالية:

العـددامل�صمى الوظيفيت�صل�صل
الفئة )ب(الفئة ) اأ (

11قائداملركز1
11وكيل ال�صوؤون الفنية2
يقوم وكيل ال�صوؤون الفنية بعمله1وكيل ال�صوؤون الإدارية3
42�صكرتري واإداري4
11طبيب اأطفال5
21ممر�ص6
32معلم تدريبات �صلوكية7
31معلم تدريبات نطق8
21اأخ�صائي قيا�ص ال�صمع9

11فني �صب قوالب10
11اأخ�صائي ب�صريات11
21اأخ�صائي عالج طبيعي12
31اأخ�صائي عالج وظيفي13
-2اأخ�صائي تاأهيل مهني14
21اأخ�صائي اجتماعي15
21اأخ�صائي تقنيات16
-4معلم تربية خا�صة)بتخ�ص�صات خمتلفة(17
-2عالقات عامة واإعالم18
105عامل خدمات19
42معلم تدخل مبكر20

المادة العاشرة: اأوقات عمل املركز:  7 �صاعات يوميًا من ال�صاعة التا�صعة �صباحًا اإلى ال�صاعة الرابعة م�صاءًا وذلك 

خلم�صة اأيام اأ�صبوعيًا.

المادة الحادية عشر:   التحويل والقبول باملركز:

املوؤ�صرات الأ�صا�صية للتحويل ملركز اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة من التعليم العام والأهلي.	. 

• عدم النتباه للمعلم. • ال�صعف الدرا�صي العام اأو اجلزئي.   
• وجود م�صكالت ح�صية وا�صحة. • كرثة طلب امل�صاعدة.     
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• �صعف املخزون اللفظي واللغوي. • حتا�صي الألعاب اجلماعية.    
• التوا�صل غري الفعال مع املعلم اأو الطالب. • الن�صحاب من امل�صاركات الال �صفية.   

اآلية التحويل للمركز:	. 

1. م�صادر التحويل للمركز قبل �صن املدر�صة :
• امل�صت�صفيات اأو املتخ�ص�صني يف الرعاية الطبية. • ذاتية )من قبل اأولياء اأمور الأطفال(.   

• مراكز ال�صوؤون  الإجتماعية. • احل�صانات وريا�ص الأطفال    
2. م�صادر التحويل للمركز يف �صن املدر�صة :

•  اإدارة التعليم باملنطقة/املحافظة / مكتب التعليم. •  الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة    
•  م�صت�صفى حكومي. •  املدر�صة.      

�صروط القبول:	. 

الأطفال والطالب من �صن الولدة وحتى 21�صنة وي�صتثنى من ذلك �صديدي الإعاقة.	 
غياب اأعرا�ص امل�صاكل الطبية املتزامنة مع احلالة والتي �صتقلل من تفاعل الطفل وم�صاركته يف الربنامج العالجي.	 
توفري عمل تقييم �صمعي وب�صري قبل حتويل الطفل اإلى عيادات علل النطق والتخاطب.	 
توفري عمل تقييم نف�صي لتحديد قدرات الطفل الإدراكية والفكرية قبل حتويله اإلى العالج املهني اأو الرتبية اخلا�صة 	 

اأو العالج الرتفيهي.
ا�صتعداد الأهل اأو املرافق يف امل�صاركة يف برامج تعليم وتدريب الأهل.	 

المادة الثانية عشر:

  ل يجوز حل املراكز، اأو دجمها مع غريها، اأو تعديل تنظيمها اإل بالأداة التي �صدر بها هذا التنظيم.

المادة الثالثة عشر:

• يعمل بهذا التنظيم من تاريخ �صدوره بقرار من الوزير.
• اإر�صادات يجب مراعاتها عند تعبئة منوذج تقومي الأداء الوظيفي ل�صاغلي الوظائف التعليمية ملعلمي الرتبية اخلا�صة.
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ملحق رقم )٣( : 

شاغلي  تقويم  إرشادات 
في  التعليمية  الوظائف 

التربية الخاصة.
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أواًل : معلم التربية الفكرية : 

1- اللتزام با�صتخدام اللغة العربية الف�صحى:

- مراعاة القدرة على التوا�صل الفعال مع الطالب �صمن موؤ�صرات منها : 

و�صوح ال�صوت عند ال�صرح.	 
ا�صتخدام تعابري الوجه والإ�صارات اليدوية والتلميحات.	 
النزول اإلى م�صتوى قدرات الطالب.	 

2- الإملام بالأ�ص�ص الرتبوية يف اإعداد الدرو�ص وتطبيقها :

يتم مراعاة التمكن من اإعداد وتنفيذ اخلطط التعليمية الفردية، فيجب التاكيد على اعداد اخلطط التعليمية الفردية 
بالإ�صافة اإلى التاأكيد على قدرة املعلم على البتكار والتنويع يف طرق التدري�ص ، مع القدرة اأي�صًا على ابتكار الو�صائل 

التعليمية وا�صتخدامها.

3- الهتمام بالتقومي امل�صتمر ومراعاة الفروق الفردية :

يجب التاأكيد على جانب القدرة على تنظيم عملية التعزيز وميكن و�صع عدة موؤ�صرات يف هذا اجلانب منها:

ت�صميم لوحة التعزيز املنا�صبة لفئة الطالب وو�صعها يف مكان بارز.	 
تنظيم عملية التعزيز وو�صع قواعد وا�صحة لذلك.	 
�صرح قواعد التعزيز امل�صتخدمة للطالب مع اأهمية اللتزام بها.	 

4- التمكن من ا�صتخدام الأجهزة التقنية وال�صتفادة منها وتوظيفها يف تعليم الطالب.

ثانيًا معلم صعوبات التعلم:

1-توزيع املنهج على اخلطة التعليمة ومالءمة ما نفذ منه للزمن:

 - �صياغة وحتديد الأهداف بعيدة املدى وحتديد التاريخ املتوقع لتحقيقها.

 - �صياغة وحتديد الأهداف ق�صرية املدى وتوزيعها زمنيًا وحتليلها اإلى تدري�صية.

 - تقومي اخلطط التعليمية الفردية دوريًا اختبار الإ�صراع.

 - تقومي اخلطط التعليمية الفردية املنتهية واإقفالها.

2-املهارة يف عر�س الدرو�س واإدارة اجلل�صة التدريبية :

 - التهيئة للجل�صة وطريقة عر�ص الدر�ص بدايته ونهايته.
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 - مراعاة ال�صعوبات النمائية اأثناء اجلل�صة التدريبية .

 - مدى تفاعل وم�صاركة الطالب وقدرة املعلم على جذب انتباهه .

 - ا�صتخدام اأ�صاليب التعزيز اأثناء اجلل�صة التدريبية وبعدها.

3-التطبيقات والواجبات املدر�صية والعناية بت�صحيحها:

-تقدمي تطبيقات متنوعة ومالءمتها من حيث الكم والكيف وال�صمولية .

-كتابة التاريخ ورمز الهدف ق�صري املدى والتدري�صي وا�صم املهارة.

-الت�صحيح مع التعزيز.

-اإعطاء الطالب الواجبات املنزلية.

-تنظيم التطبيقات وترتيبها ونظافة الدفاتر ومدى حت�صن خط الطالب.

ثالثًا: معلم العوق السمعي:

1-اللتزام با�صتخدام اللغة الف�صحى:

اأتقان معلم العوق ال�صمعي لطرق التوا�صل بجميع اأ�صكاله )لغة الإ�صارة، ثنائية اللغة، التوا�صل الكلي ، قراءة ال�صفاه(، مع 
الطالب ال�صم.

2-الهتمام بالتقومي امل�صتمر ومراعاة الفروق الفردية:

اإجادة التخطيط والتنفيذ للربنامج التعليمي الفردي للمعوقني �صمعيًا.

3-ا�صتخدام ال�صبورة والكتب والو�صائل التعليمية:

اهتمام املعلم بالتاأكد من ارتداء الطالب للمعينات ال�صمعية قبل بدء الدر�ص ، وا�صتخدامه طوال احل�صه الدرا�صية.

4-املهارة يف عر�س الدرو�س واإدارة الف�صل:

قدرة املعلم على تكييف الدرو�ص مبا ينا�صب خ�صائ�ص وقدرات الطالب ال�صم.

رابعًا: معلم التدريبات السلوكية:

1-الهتمام بالتقومي امل�صتمر ومراعاة الفروق الفردية:

-درا�صة حالة املفحو�ص وحتديد جوانب القوة وجوانب ال�صعف لديه.

-درا�صة تاريخ احلالة ومعرفة اخللفيات الثقافية والجتماعية للمفحو�ص.
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2-توزيع املنهج ومالءمة ما نفذ منه للزمن:

-و�صع برامج تعديل ال�صلوك والربامج العالجية للطالب.

-حتديد املكان املالئم للطالب.

3-ا�صتخدام ال�صبورة والكتب املدر�صية والو�صائل التعليمية الأخرى:

-الإملام باأدوات القيا�ص وا�صتخداماتها.

-ترتيب وتنظيم بيئة الفح�ص.

4-املهارة يف عر�ص الدرو�ص واإدارة الف�صل:

-القدرة على التعامل مع املفحو�ص وا�صتقالل نتائج القيا�ص.

-الت�صخي�ص الدقيق اأو ا�صتقبال احلالت اجلديدة وتنظيم عمل الفح�ص داخل املن�صاأة.

-العالقة باملعلم وفريق العمل.

5-م�صتوى حت�صيل الطالب العلمي:

-متابعة حالة الطالب واإعداد التقارير الدورية وتقرير نهاية العام.

6-التطبيقات والواجبات املدر�صية والعناية بت�صحيحها:

-التعامل مع اأ�صرة املفحو�ص.

-اللتزام ب�صرية املعلومات املتعلقة باملفحو�ص واأ�صرته.

خامسًا : معلم التوحد:

1-)العناية بو�صع خطط العمل وتنفيذها( يجب اأن يوجه العن�صر لقيا�ص مدى عناية املعلم باإعداد اخلطة التعليمية 

الفردية لطالب التوحد.

الرتبية  طالب  دمج  اإلى  الرامية  اخلا�صة  الرتبية  معلم  جهود  بالعتبار  يوؤخذ  والتعليم(  الرتبية  لتكامل  2-)التفهم 

اخلا�صة يف املدر�صة العادية وتفعيله لأهداف الدمج.

اإدارة  دور املعلم يف تهيئة البيئة املدر�صية وتعديلها لطالب الرتبية اخلا�صة وجهوده مع  3-)العناية ببيئة املدر�صة( 

املدر�صة يف متابعة توفري التجهيزات املدر�صية لتكون بيئة املدر�صة بيئة منوذجية.

4-)اللغة الف�صحى( تنمية مهارات التوا�صل وتعديل عيوب النطق لدى الطالب.

5-)احلر�س على تنظيم الن�صاط املدر�صي وتنفيذه( يراعى جهود املعلم يف حتقيق اأهداف الدمج ، ومدى ا�صتثمار 
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الن�صاط املدر�صي يف تلبية الحتياجات الرتبوية والنف�صية لطالب الرتبية اخلا�صة.

6-)توزيع املنهج ومالءمه ما نفذ منه للزمن( يوؤخذ بالعتبار اعداد املعلم للربنامج التعليمي الفردي للطالب ومدى 

تنوع املهارات فيه وما هي م�صادرها ودور ويل الأمر يف امل�صاركة فيها، ومدى التزام املعلم باخلطة.

7-)ا�صتخدام ال�صبورة والكتب الدرا�صية والو�صائل التعليمية الأخرى( مدى ا�صتخدام املعلم للتقنية وللمعينات 

ال�صمعية اأو املعينات الب�صرية، اأو التقنيات اخلا�صة بطالب التوحد.

8-)م�صتوى حت�صيل الطالب العلمي(  ياأخذ بالعتبار الأهداف واملهارات التي ت�صمنها الربنامج التعليمي الفردي وما 

حتقق منها.

سادسًا : معلم العوق البصري:

1-اللتزام با�صتخدام اللغة الف�صحى :

-مدى قدرة املعلم على القراءة بالف�صحى بطريقة برايل.
-مدى قدرة املعلم حتديد جوانب ال�صعف لدى الطالب يف خمارج احلروف .

2-احلر�س على تنظيم الن�صاط املدر�صي وتنفيذه :

-مدى قدرة املعلم على حتديد احتياجات الطالب املعوقني ب�صريًا من الأن�صطة امل�صاعدة على تنمية املفاهيم املعرفية. 

-مدى قدرة املعلم على اإ�صراك الطالب الكفيف يف الأن�صطة املدر�صية.

3-الإملام بالأ�ص�س الرتبوية يف اإعداد الدرو�س وتطبيقها :

-مدى قدرة اإملام املعلم باخل�صائ�ص التعليمية للمعوقني ب�صريا.

4-الهتمام بالتقومي امل�صتمر ومراعاة الفروق الفردية :

-اإملام املعلم باخليارات املتاح للطالب الكفيف عند التقومي التح�صيلي.

- اإملام املعلم يف متابعة حتقيق الأهداف الرتبوية وتقوميها.

5-ا�صتخدام ال�صبورة والكتب الدرا�صية والو�صائل التعليمية الأخرى :

-مدى قدرة املعلم على توظيف ال�صبورة اجلدارية الذكية يف تعليم املعوقني ب�صريًا.

-مدى قدرة املعلم على توظيف كتاب برايل يف تعليم املكفوفني. 

-مدى قدرة املعلم على تنظيم واإنتاج الو�صائل التعليمية املنا�صبة لفئات الإعاقة الب�صرية.
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-مدى قدرة املعلم على تكييف الو�صائل التعليمية للمب�صرين يف تعليم املعوقني ب�صريًا.

-مدى معرفة املعلم بخ�صائ�ص التقنيات امل�صتخدمة يف تعليم املعوقني ب�صريًا.

6-املهارة يف عر�س الدرو�س واإدارة الف�صل :

-مدى قدرة املعلم على حتديد منط التعليم للطالب املعوق ب�صريًا.

-مدى قدرة املعلم على اإ�صراك الطالب يف التعليم اجلماعي يف الف�صل .

7-م�صتوى حت�صيل الطالب العلمي :

-مدى اإجادة الطالب القراءة والكتابة بطريقة برايل اإ�صافة اإلى حت�صيله العلمي.

8-التطبيقات والواجبات املدر�صية والعناية بتنظيمها: 

-مدى قدرة املعلم على توظيف التقنية يف اإعداد وت�صحيح الواجبات املدر�صية.

-مدى قدرة املعلم على حتديد التوجيهات يف الواجبات املدر�صية وتنظيمها.

سابعًا : معلم تدريبات النطق:

1-اللتزام با�صتخدام اللغة الف�صحى:

-اللتزام با�صتخدام ا�صاليب لغوية �صحية.
-ارتفاع نربة ال�صوت وانخفا�صها وو�صوح ال�صوت و�صالمة اللفظ.

2-احلر�س على تنظيم الن�صاط املدر�صي وتنفيذه :

-تدريب الطالب للم�صاركة يف الن�صاط املدر�صي )فقرات خا�صة بالتخاطب والنطق(.
-امل�صاركة يف تقدمي فقرات توعية للطالب واملعلمات.

3-الهتمام بالنمو املعريف :

-الطالع على الأجهزة احلديثة وطرق التدريب على كيفية ا�صتخدامها.
-ح�صور الدورات واللقاءات الرتبوية.

-عمل من�صورات تعريفية يف جمال التخ�ص�ص.
-الطالع على املراجع والكتب يف جمال التخ�ص�ص. 
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4-اللتزام بالأ�ص�س العلمية يف اإعداد الدرو�س وتطبيقها:

-الأهداف مرتابطة ومت�صل�صله ح�صب �صهولتها.
-و�صع اأهداف طويلة وق�صرية املدى منا�صبة لقدرات الطالب.

-ا�صتمال الهداف على الآتي:
اأ-اأهداف لت�صحيح خمارج الأ�صوات ، الطالقة، منط ال�صوت.  

ب-اأهداف لغوية.  
-�صياغة الأهداف ال�صلوكية ب�صكل منا�صب.

-حتقيق الأهداف املخ�ص�صة لتلك اجلل�صة.
-تنظيم ملفات التدريب اخلا�صة بالطالب.

5-التمكن من املادة العلمية والقدرة على حتقيق اأهدافها:

-�صحة املادة العلمية والإملام بها:
اأ-يف ت�صحيح خمارج الأ�صوات ، الطالقة، منط ال�صوت.  

ب-يف التكوين اللغوي.  
-املعرفة بخ�صائ�ص الفئة التي تدر�صها.

-املهارة يف حتقيق لأهداف التدريب.
-التجديد والتنوع يف اأ�صاليب تدريب املهارات.

-التطوير يف جمال التخ�ص�ص.

6-الهتمام بالتقومي امل�صتمر ومراعاة الفروق الفردية:

-التقومي اليومي لال�صتجابات ال�صحيحة:
اأ-يف تدريب النطق.  
ب-يف تدريب اللغة.  

-اإعداد برامج تدريبية فردية لت�صحيح العيوب اللفظية وتطوير اللغة.
-مراعاة قدرات التلميذات وا�صتخدام نوع التدريب املنا�صب لكل طالب.

-مراعاة الفروق الفردية يف �صياغة الأهداف.
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7-ا�صتخدام ال�صبورة والكتب املدر�صية والو�صائل التعليمية الأخرى:

-اإعداد وا�صتخدام و�صائل تدريبية منا�صبة )املراآة، البطاقات، امل�صورة، املج�صمات، الت�صجيالت ال�صمعية(.
-العناية مبلف الربنامج املنزيل كم�صدر للمعلومات وتدريب الطالب على ال�صتفادة منه )توزيع املنهج(.

8-التطبيقات والواجبات املدر�صية والعناية بت�صحيحها:

-احلث على تنظيم قامو�ص لغوي لكل طالب .
-تقدمي تدريبات منزلية مالئمة من حيث الكم والكيف.

-متابعة تنفيذ التدريبات املنزلية مع الأهل.
-�صرح كيفية اأداء الواجبات املنزلية.
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