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 ارات" ـــــــســـــــ مـــ ة الـــــافــــك ــــ" ل

 

 

 اعداد : أ/ وعود جاسم 

 ـة ث ـــللـــثـــــا ا ة ــــــزمـــــمل الـــ



2 
 

                          

 بسم اهلل الرحمن الرحيم                             

أبدأ معكم ســ مع اقتراب اختبار الرخصة المهنية لتربية الخاصة 

شخصي بتويتر ملزمة أسئلة في كل أسبوع عبر حسابي البتحميل 

مختصرة ال  اسبوعية مالزموقناتي بالتليجرام، باإلضافة الى 

صفحة تحوي أهم المعلومات في كل معيار  50الى  40تتخطى 

يندرج في المعايير المشتركة بين المسارات مع الوصول في النهاية 

 ..االختبار الى كافة المسارات بشكل مختصروقت قبل و

 مختصيناخواني واخواتي  وسيكون التعمق والتوسع في النهاية مع

 مسار صعوبات التعلم..

 من األسئلة،  %47المسارات  بينتركة شالمعايير المللعلم تشكل 

  ..من االختبار %52اما بالنسبة للمسار فــ يُشكل 

المذاكرة ستكمال ل بعد االنتهاء من المعايير المشتركة افضلذلك يُ 

في المدخل الخاص بالمسار باإلضافة الى كتاب طرق التدريس 

  مع االنتباه الى ادلة الوزارة في المسار نفسه.. ،الخاصة

 هذه الملزمة مجانية وال احلل بيعها واالستفادة منه مادياً ..

 وفي النهاية ال أتمنى منكم اال الدعاء لي ولمن احب..

 للجميع بالتوفيق والنجاح...دعائي                            

 اختكم/ وعود جاسم                                                       
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عاقة جمموعة األنشطة اهلادفة ملساعدة األشخاص ذوي اإل•
.  على دخول احلياة ما بعد املدرسية بنجاح يةتعريف اخلدمات االنتقال

التعليم ما بعد املدرسي •
التدريب املهين والتشغيل•
الرتبية املستدامة•
العيش املستقل•
.  املشاركة يف احلياة اجملتمعية•

:  علىتركز اخلدمات االنتقالية

(.ITP)برانمج االنتقال الفردي ويعرف اختصارا بِـــــ •
يتم حتديد هذه اخلدمات

توى وسبل تنفيذها على مس
:فردي ضمن ما يسمى

الب السن   تبدأ كتابة اخلطة االنتقالية عندما يبلغ الط•
يق من عمره وميكن تدوينها قبل ذلك إذا رأى الفر 16
.  ذلك

سنة ( ۲۱-۱۸)وتعترب السنوات الثالث األخرية 
اد برانمج آخر السنوات القانونية للطفل ميكن خالهلا إعد
تلك ملدة ثالث سنوات يشمل كافة اخلدمات مبا فيها

.اخلدمات االنتقالية

ية جزء تعترب اخلدمات االنتقال
أساسي من برانمج الطالب 

:الرتبوي الفردي
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 مناذج تقدمي اخلدمات االنتقالية: 

 

:وذج ووهلرمن
عناصر 5تكون من وضعت ووهلر منوذجا توجه من خالله املعلمني للتخطيط للربامج االنتقالية، وي

:رئيسية ألي برانمج انتقايل وهي
.التعاون بني مؤسسات اجملتمع احمللي.1
.التخطيط املتمركز حول الفرد.2
.ة ومهارات العملحبيث يتم الرتكيز على املهارات احلياتية واملهارات الوظيفي: تنمية الطالب.3
.مشاركة األسرة.4
كوادر البشرية حبيث يتضمن السياسات الداعمة خلدمات االنتقال مع تنمية ال: هيکل الربانمج.5

.واليت من شأهنا ضمان الکفاءة والفعالية

:منوذج هالبرين
:من عنصرين مهايتكون

ة ما بعد املدرسة يتكون من اجملاالت احلياتية املهمة للتكيف اجملتمعي يف مرحل: العنصر األول•
. كالعمل واملنزل واجملتمع

النتقال من من النموذج فهو اخلدمات اليت حيتاج إليها األشخاص ذوو اإلعاقة ل: العنصر الثاين•
اد والتدريب حياة املدرسة احلياة الرشد بنجاح، وتشمل هذه اخلدمات خمتلف أشكال الدعم واإلرش

.اخلاصة املستمرةاليت تتوفر جلميع الناس واخلدمات اخلاصة املؤقتة كالتدريب املهين واخلدمات

  https://twitter.com/w3ood_altakror:  تويرترابط صفحيت الشخصية على 
 

https://twitter.com/w3ood_altakror��
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 خطوات تقدمي اخلدمات االنتقالية:

 

:حتديد املرحلة القادمة-1
لطالب واحتياجاته واملكان ينبغي حتديد املرحلة البيئة اليت سينتقل إليها الطالب، فقد تتعدد اخليارات وفق أداء ا

.ب كذلكالذي يعيش فيه فضال عن قدرات الطالب وإمكاانته، كما ال يفوتنا ضرورة مراعاة رغبات الطال

:إجراء عمليات التقييم لالنتقال-2
اهتم واحتياجاهتم تبىن األهداف االنتقالية للطالب ذوي اإلعاقة من خالل حتديد نقاط قوهتم وميوهلم واهتمام-

ائج تطبيق أدوات التقييم املتعلقة بشكل رئيسي ابألهداف االنتقالية، ويتم حتديد األهداف االنتقالية يف ضوء نت
 خطة الطالب املناسبة للعمر الزمين للطالب ومن مث حتديد نوعية الربامج، واخلدمات، واألنشطة املتضمنة يف

.الرتبوية الفردية
سنة ( ۱۹)جيب البدء بتضمني اخلطة الرتبوية الفردية أهدافا انتقالية فور بلوغ الطالب -

.ومراجعة األهداف سنواي( بداية من الصف الثاين املتوسط)يفضل أن يبدأ قبلها -

:التخطيط واإلعداد-3
.  التطلعاتإن اخلطة الرتبوية االنتقالية الفردية هي اآللية وخارطة الطريق حنو حتقيق تلك األهداف و 

:وبناء عليها يتم مراعاة النقاط التالية
، ويفضل يف سن أصغر16البدء بتصميم اخلطة الرتبوية الفردية االنتقالية فور بلوغ الطالب ذوي اإلعاقة سن -
نتقالتتمحور اخلطة الرتبوية الفردية جبميع مكوانهتا وتفاصيلها حنو هتيئة الطالب حنو اال-
النتقال مبعزل عن اخلطة تضاف جزئية التخطيط لالنتقال يف اخلطة الرتبوية الفردية وال يتم فصل التخطيط ل-

.الرتبوية الفردية األساسية
ميع األهداف الطويلة تضاف إىل اخلطة الرتبوية الفردية أهدافا انتقالية وهي اليت ستكون احملرك األساسي جل-

.املدى والقصرية املدى واليت تسعى لتحقيق أهداف الطالب االنتقالية
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 :االنتقاليةأنشطة جماالت اخلدمات 

 

.البتتعلق هذه الفئة من األنشطة ابملتطلبات األكادميية أو الدراسية للمقرر الدراسي الذي خيتاره الط•
:التعليم املستمر والتدريب

لة مواصالت خاصة، تشمل هذه اخلدمات العالج الوظيفي أو الطبيعي أو عالج النطق، أو اإلرشاد والتوجيه، أو توفري وسي•
 تقدم للطالب ذي أو التدريب على السفر، أو استكشاف حقيقة أو طبيعة العوق، أو التكييفات التعليمية والدعم اليت

.االعاقة منذ انتقاله لربامج االعاقة حىت خروجه منها ملرحلة ما بعد الثانوية 

:اخلدمات املساندة اخلدمات ذات الصلة

مو لدى الطالب وتسهيل قد يساعد الدعم الذي يتلقاه الطالب عند التحاقه بربامج الرتبية اخلاصة على تطوير جماالت الن•
.انتقاله من مرحلة األخرى

:خدمات الدعم

لطالب أبماكن ومرافق تشمل هذه الفئة جتارب العمل اجملتمعي وأنشطة االستجمام أو الرتفيه، وتنظيم جوالت التعريف ا•
اخل.. ،التعليم ما بعد الثانوي، واجلوالت السكنية واجملتمعية، وعمليات التطوع 

:التجارب أو املشاركة اجملتمعية

يالت ومهارات الطالب تقدمي تقومي مهين وظيفي لتحديد استعداد الطالب للتوظيف، ويتضمن هذا تقييما شامال لتفض•
.  املهنية للعمل يف أماكن العمل العامة واخلاصة

:التقييم املهين

األعمالأوالشخصيةيشري للمهارات احملددة الضرورية للعمل املرغوب فيه مثل تشغيل األجهزة وتناول الطعام والعالقات•
.املكتبية

:التدريب املهين

فورب متاحة لهوقد تكون املهنة اليت يرغب فيها الطال. تركز أهداف هذا اجلانب على جتارة أو مهنة الطالب املرغوبة•
نوعياتعليماأوتدريباتتطلبوقد،الثانويةاملدرسةيفخترجه

:التوظيف

ول للخدمات ترتبط أهداف هذا اجملال بنوع املسكن الذي يريده الطالب بعد خترجه، وكذلك االنتقال الالزم للوص•
عنرج مناطقهم أو بعيداواألنشطة يف اجملتمع احمللي، وهذا قد ينطبق على مرحلة ما بعد الثانوية للراغبني يف الدراسة خا

.أسرهم

:العيش املستقل

والتدريب على احلياة تشمل تلك املهارات التدريب على الرعاية الذاتية، والتدريب على احملافظة على االعتناء ابلصحة•
املستقلة، وإدارة األموال والطهي واألكل وارتداء املالبس وتنظيف املنزل

:املهارات احلياتية اليومية

لكفاءة وجمموعة من تتضمن هذه الفئة تقييمات العمل الظريف، وعينات العمل، وبرامج التوافق مع العمل، واختبارات ا•
.حماوالت التوظيف

:التقييم املهين الوظيفي
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 مرتكزات عملية التقييم لالنتقال:

  

.حتديد نقاط قوة الطالب ذي اإلعاقة واهتماماته وتفضيالته واحتياجاته

مين، وتقيس هذه إعداد أهداف انتقالية قابلة للقياس مستندة على نتائج أدوات تقييم مناسبة لعمر الطالب الز 
.تقالليةاألدوات مهارات الطالب وميوله حنو جماالت التدريب، والتعليم، والتوظيف، ومهارات العيش ابس

هدافه االنتقالية وتضمينها يف حتديد اخلدمات االنتقالية اليت تشمل املقررات الدراسية اليت تساهم يف حتقيق الطالب أل
.اخلطة الرتبوية الفردية

.حتديد أساليب التدريس اخلاصة ابجلوانب األكادميية والوظيفية للطالب

.اتباع منهجية التقييم املتمركز حول الطالب

.استمرارية عملية التقييم

.املراجعة السنوية لألهداف االنتقالية

ته ومعرفة قدراته ونقاط اعتماد عملية التقييم بشكل كبري على قدرة الطالب على اختاذ القرارات وقدرته على فهم ذا
.قوته وحتديد سبل الدعم اليت حيتاجها لتحقيق أهدافه

.ية واألكادميية للطالباعتماد عملية التقييم على بياانت ومعلومات حقيقية تعكس مجيع اجلوانب الشخصية واملهن

ب حنو حتقيق أهدافه استخدام بياانت عمليات التقييم للتأكد من مدى فعالية اخلدمات االنتقالية ومدى تقدم الطال
.واكتسابه للمهارات املطلوبة

.ديناميكية عملية التقييم أي استمراريتها مع دجمها يف مجيع النشاطات طوال العام الدراسي

  https://twitter.com/w3ood_altakror:  رابط صفحيت الشخصية على تويرت
 

https://twitter.com/w3ood_altakror��
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أدوات عملية التقييم لالنتقال

:أدوات التقييم الرمسية-أ
:  من أهم امثلتها •

اختبارات التحصيل األكادميي-
القدرات الذهنية-
السلوك التكيفي-
االستعداد الوظيفي واملهين-
امليول املهين -
املهارات االجتماعية-
.مهارات تقرير املصري-

:أدوات التقييم غري الرمسي-ب
:من امثلتها•

.املقابالت واالستباانت-
.املالحظة املباشرة-
املدرسة أو اجملتمع وما تتضمنه يتم هنا تقييم البيئة كبيئة العمل أو: التقييم املوقفي أو البيئي-

دد، كما يتم من سلوكيات مرتبطة هبذه البيئة ومالحظة سلوك الطالب يف هذا السياق احمل
تخدام الطالب دراسة تفاعل الطالب واستجابته للعوامل اخلاصة ببيئة ما مثل مالحظة اس

.لوسائل املواصالت
قدمي معلومات عن وهو تقييم يعد من قبل املعلم بغرض ت: التقييم املبين على املنهج-

مستوى أداء الطالب وفقا حملك املنهج 
اهتماماته وذلك من خالل تقدمي معلومات عن نقاط قوة الطالب و : حتليل األداء املدرسي-

.األكادميية ودرجاته التحصيلية ومالحظة سلوكياته يف الصف الدراسي
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 (: ITPمكوانت اخلطة الرتبوية االنتقالية الفردية )

 
 

:  مستوى األداء احلايل األكادميي والوظيفي-1
للطالب األكادميي يتم وضع بياانت التقييم يف اجلزئية اخلاصة بتحديد مستوى األداء احلايل

(.  املهارات االجتماعية، والسلوكيات، واملهارات املهنية)والوظيفي 

:  األهداف االنتقالية-2
الت رئيسية وهي يتم إعداد األهداف االنتقالية على حنو قابل للقياس وذلك لتحقيق ثالث جما

(.  التعليم اجلامعي أو التدريب، الوظيفة، العيش املستقل)
نتقالية هلما، يف حني ويعد التعليم التدريب والتوظيف جمالني أساسيني ال بد أن يتم إعداد أهداف ا

.  ال اختياريأن جمال احلياة املستقلة يتم وضعها وفقا حلاجة الطالب ذي اإلعاقة؛ لذلك هو جم
ى إدارة حياهتم ومع ذلك على املعلمني تقيم مستوى استقاللية الطالب على حنو يساعدهم عل

.  تمعبشكل مستقل دون أدىن حاجة ملساعدة الغري سواء كان ذلك يف املنزل أو يف اجمل

:  اخلدمات االنتقالية-3
.فهي األدوات اليت من خالهلا يتم دعم الطالب وهتيئته حنو حتقيق هذه األهدا

  https://twitter.com/w3ood_altakror:  رابط صفحيت الشخصية على تويرت
 

https://twitter.com/w3ood_altakror��
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 األعضاء املشاركون يف اإلعداد للخطة االنتقالية وأدوارهم املتوقعة: 

 

.التعبري عن نقاط قوته وتفضيالته واهتماماته ونقاط ضعفه: الطالب ذو اإلعاقة

.دعم الطالب، وتقدمي املعلومات عنه: االسرة

:معلم الرتبية اخلاصة 

.التنسيق ألنشطة اخلطة االنتقالية•
.مجع البياانت عن الطالب•
.إجراء االختبارات اخلاصة ابلتقييم، وتفسري نتائجها وعرضها على بقية أعضاء اخلطة•
.الدراية واملعرفة حول مناسبة املهارات للطالب ذي اإلعاقة واهتماماته وشرحها ألعضاء الفريق•
.هداف االنتقاليةاليت تساعد الطالب على حتقيق األ( الشراكات، اخلدمات اجملتمعية)حتديد اجلهات اخلارجية •
.اقرتاح التكييفات والتعديالت التعليمية املناسبة•
.تقدمي معلومات عن مستوى أداء الطالب األكادميي واالجتماعي•

:معلم التعليم العام 
.تقدمي معلومات عن مستوى أداء الطالب ذي اإلعاقة األكادميي واالجتماعي•
.حتليل مناهج التعليم العام وسبل دمج املهارات االنتقالية فيها•

:مقدمو اخلدمات املساندة 
ها بعد التخرج من تقدمي معلومات عن نوع اخلدمات اليت يتلقاها الطالب حاليا، وتلك اخلدمات اليت سوف حيتاج

.الثانوية

:مراكز التأهيل املهين 
.تنسيق األنشطة املتعلقة ابلتوظيف والتهيئة املهنية•
حتديد خيارات التمويل اليت تساعد الطالب على االلتحاق ابملراكز التدريبية•
.  حتديد اخلدمات اجملتمعية للبالغني واليت قد تساعدهم يف حتقيق أهدافهم االنتقالية•

(مجعية شراكةبرانمج توافق من قبل صندوق تنمية املوارد البشرية، مؤسسة سعي، شبكة قادرون،:  )أمثلتها
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 : (ITPاخلطة الرتبوية االنتقالية الفردية ) شروط كتابة األهداف االنتقالية يف 

 

.أن تكون األهداف قابلة للقياس
ان تصاغ األهداف على حنو يوضح أن

لثانوية بعد التخرج من ا)اهلدف سيتحقق 
(.أو اخلروج من املدرسة

أن تكون األهداف واقعية ومناسبة-
.لتطلعات الطالب وأسرته

نوي ارتباط كل هدف انتقايل هبدف س-
.مرتبط وخدمات انتقالية حمددة

تيجة جيب أن يكون اهلدف االنتقايل ن-
.وليس نشاطا أو عملية( خمرج)

استخدام األفعال التوكيدية مثل-
(.سوف)

االبتعاد عن استخدام أفعال مثل-
(.يرغب، يريد، أيمل، خيطط)

(  شاركسوف ي)استخدام أفعال إجيابية -
(.سوف يتلقی)بدال من سلبية 
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 : عند كتابة خطة اخلدمات األسرية الفردية مراعاتهما ينبغي 

 

 
 
 
 
 
 
 

(:IFSP)خطة اخلدمات األسرية الفردية 
 سن مبكرة هي تلك اخلطة اليت تتضمن اخلدمات اليت تقدم لألطفال يف

مل هذه وأسرهم يف مرحلة التدخل املبكر، وتع(اخلمس سنوات األوىل)
اخلاصة مع أسر اخلطة على توجيه عمل األخصائيني يف الربامج التعليمية

ء معا، األطفال ذوي اإلعاقة، ومن خالهلا يعمل كل من األخصائيني واآلاب
بات على وحيصل اآلابء على إرشادات من املتخصصني ويتلقون التدري

.كيفية خدمة الطفل

يفي للطفل، مع عند كتابة خطة جديدة للخدمة األسرية الفردية يتم حتديث التقييم الوظ
.إعادة النظر يف اخلدمات احلالية اليت يتلقاها الطفل واألماكن

أشهر على األقل، ( 6)تكتب اخلطة اخلدمات األسرية الفردية ملدة عام وجترى مراجعتها كل 
.وأحياان يف فرتات أقصر من ذلك

  https://twitter.com/w3ood_altakror:  رابط صفحيت الشخصية على تويرت
 

https://twitter.com/w3ood_altakror��
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 خطة اخلدمات األسرية الفردية:   حمتوايت

 

.جماالت النموما يستطيع الطفل القيام به يف الوقت احلايل يف كل جمال من: مستوى منو الطفل احلايل

.السمع والبصر واحلالة الصحية العامة: احلالة الصحية للطفل يف الوقت احلايل

.نقاط قوة الطفل واهتماماته

واملتعلقة بتلبية احملددة كأهداف سنوية للجوانب النمائية والوظيفية: األمور اليت حيتاج الطفل أن يتعلمها
.مال اليومية املناسبةاحتياجات الطفل الناجتة عن اإلعاقة وذلك هبدف متكني الطفل من املشاركة يف األنشطة واألع

أهداف فرعية قصرية املدى( 3)تقسيم كل هدف سنوي إىل 

.تهبيان كيفية قياس حتقيق الطفل لألهداف وتوقيت إبالغ الوالدين بتقدم الطفل وكيفي

.اهتمامات األسرة وخماوفها واحتياجاهتا وأولوايهتا املتعلقة بتعزيز منو طفلها ذي اإلعاقة

لربانمج أو أي أنواع بيان الرتبية اخلاصة واخلدمات ذات الصلة واملساعدين واخلدمات اإلضافية وأي تعديالت على ا
.الدعم سيحتاجه الطفل

.دماتبيان كل من التكرار، والطريقة واتريخ البدء واملدة الزمنية املتوقعة ابلنسبة لكل خدمة من اخل

.حتديد الشخص الذي سيقدم اخلدمات ووسائل الدعم وعدد مرات تقدمي اخلدمة واملدة الزمنية

ام، وتوضيح مدى عدم توضيح مدى مشاركة يف اخلدمات داخل البيئة الطبيعية أو مع األقران يف فصول التعليم الع
.توفر اخلدمات يف البيئة الطبيعية أو يف بيئة األقران مع بيان سبب ذلك

 عمر دخول توضيح خطوات انتقال الطفل للمدرسة والبدء يف ذلك قبل عام على األقل من وصول الطفل إىل
.الصف األول االبتدائي
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 الفردي:  الرتبوي الربانمج تعريف

 
 

 مراحل اعداد اخلطة الرتبوية الفردية: 

 

 كتابته ذلك البيان املكتوب لكل طفل معوق، والذي مت
مية احمللية، يف أي اجتماع عن طريق ممثلي الوكالة التعلي

لى والذي البد أن يكون مؤهاًل لتقدمي أو إلشراف ع
الحتياجات برانمج تعليمي يُعد بصفة خاصة ملقابلة ا

الفريدة لألطفال املعوقني
لدين أو ويشارك يف هذا اإلعداد أيضاً معلم الطفل والوا
.  ويل األمر وكذلك الطفل مىت كان ذلك مالئماً 

مات مجع البياانت واملعلو -1
حول التلميذ 

(.يلحتديد مستوى األداء احلا)

إعداد وكتابة الربانمج-2
الرتبوي الفردي

بوي تطبيق الربانمج الرت -3
الفردي

وي تقومي الربانمج الرتب-4
الفردي
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 أهداف اخلطة الرتبوية الفردية:

 
، وتوثيق توحيد وجهات نظر أعضاء الفريق املتعدد التخصصات، وإاتحة الفرصة أمامهم للعمل اجلماعي-9

جهودهم وختطيطهم خلدمة الطالب

ماشى مع األنظمة ضمان أفضل اخلدمات الرتبوية اخلاصة اليت تقدم للطالب ذوي االعاقة، والتأكد من أهنا تت-8
والقوانني

.التعرف على مدى تقدم الطالب حنو األهداف املتوقع حتقيقها يف هناية الربانمج-۷

.  توثيق استجابة اجلهات املعنية خلدمة الطالب، وكذلك متابعة تلك اخلدمات-6

ان توصيل أن ميكن املعلمني من خدمة الطالب خدمة تربوية مالئمة، ألن الربانمج أداة إدارية تستخدم لضم-5
.اخلدمات الرتبوية واملساندة املناسبة للطالب

زم املؤسسة يف أن يساعد يف توفري اإلمكاانت الالزمة خلدمة الطالب، فقد نص على ذلك يف الربانمج، فيل-4
.املدرسة اليت تقدم اخلدمات الرتبوية واملساندة بتلبية مجيع احتياجات ذلك الطالب

الب، وذلك من ، أن يتيح الفرصة حلل أي خالف بني األسرة واملدرسة، وأي جهة ذات عالقة بتقدمي اخلدمة للط۳
خالل االجتماع املخصص إلعداد الربانمج

اته اخلاصة، وسعي حل املشكلة اليت قد حتدث بسبب رغبة األسرة يف توفر برانمج خيدم ابنها وفق احتياج-2
ن خالل اتفاق الطرفني املدرسة يف حصوله على التعليم املناسب، فيكون الربانمج هو الوسيلة حلل هذه اإلشكالية م

.على الربانمج 

شة القرارات أن يكون وسيلة تواصل بني املدرسة واألسرة، وأي جهة ذات عالقة بتقدمي خدمة للطالب املناق-1
.واخلدمات الرتبوية والتعليمية واملساندة لتلبية احتياجاته واملخرجات املتوقعة
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 : إعداد الربانمج الرتبوي الفردي اثناء اإلجراءات اليت جيب أن تتخذ  

 

قاعدي لألداء لبناء الربانمج مناقشة نتائج تشخيص وتقييم الطالب يف اجتماع إعداد الربانمج لتحديد مستوى األداء احلايل لتحديد اخلط ال
.الرتبوي الفردي، وكلما كان التقييم متكامالً ساعد يف تقدمي معلومات مفصلة الحتياجات الطالب

.، وحتديد املدة الزمنية للخدمات(غرفة املصادر، الفصل العادي، أو كالمها) حتديد مكان تقدمي اخلدمة 

.حتديد التكييفات واملواءمات املناسبة للطالب، ومدى احلاجة ألدوات وخدمات التقنية املعينة

.األخذ يف االعتبار توقعات الوالدين وتقدمي االستشارات

حتديد أدوار املشاركني يف إعداد الربانمج الرتبوي الفردي للطالب

.بعد مناقشة حمتوى الربانمج الرتبوي الفردي يتم اعتماده وتوقيع األعضاء وتسلم ويل األمر صورة منه

.تعديلجيب على املدرسة إذا اعرتض ويل األمر على أي من حمتوايت الربانمج أن تقدم البدائل ويطرح املوضوع للنقاش أو ال

ئه يف فصول التعليم العام عدم مشاركته يف التعليم العام واإلجراءات املتخذة لتحقيق ذلك وجيب ما أمكن أن يتلقى الطالب تعليمه مع زمال
.ما مل يكن ذلك مستحيالً 

.كحتديد مواعيد اجتماعات فريق العمل بشكل دوري أو بناء على احلاجات املتغرية، وإشعار مجيع أعضاء الفريق بذل

.ال تتجاوز أسبوعاً من إعدادهيتم البدء يف تنفيذ الربانمج الرتبوي الفردي خالل فرتة 

رح األسئلة، واحرتام التواصل الفاعل مع اآلخرين واالستماع اجليد، واحرتام وجهات النظر، ط: وضع ضوابط الجتماعات فريق العمل مثل
.الوقت
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 اخلطة الرتبوية الفردية: االعتبارات األساسية

 

ة اخلاصة أاي كان جيب إعداد خطة تربوية فردية لكل تلميذ من ذوي االحتياجات الرتبوي-أ
.  نوع ومكان وزمان اخلدمة املطلوبة

ساليب الالزمة جيب تسخري مجيع اإلمكاانت املادية والبشرية واملكانية والوسائل واأل-ب
.  إلجناح اخلطة الرتبوية الفردية

ص والقياس لكل جيب أن يتم إعداد اخلطة الرتبوية الفردية بناء على نتائج التشخي-ج
. تلميذ على حدة

ملكتوب للربانمج جيب أن تعتمد عمليات اخلطة الرتبوية الفردية على الوصف الدقيق ا-د
.  التعليمي

يذ احملددة يف جيب أن يتم إعداد اخلطة الرتبوية الفردية بناء على احتياجات التلم-هـ
. مستوى أدائه احلايل

. خصصاتجيب أن تعتمد اخلطة الرتبوية الفردية على عمل الفريق املتعدد الت-و

ة الفردية يف مجيع جيب مشاركة األسرة يف إعداد وتنفيذ وتقييم ومتابعة اخلطة الرتبوي-ز
.  مراحلها

ية وهناية اخلدمات جيب أن يقرتن عمل اخلطة الرتبوية الفردية بفرتة زمنية حمددة لبدا-ح
.  املطلوبة

.جيب أن ختضع اخلطة الرتبوية الفردية للتقومي املستمر والنهائي-ط
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 حمتوايت اخلطة الرتبوية الفردية: 
 تقسم إىل قسمني رئيسني:                                 

 
 
 
 

:ذالقسم األول املعلومات الشخصية عن التلمي

.امسه الرابعي وعمره الزمين وينبغي الدقة يف ذلك-
ع االعاقةعنوانه ونو -الصف والعام الدراسي -اتريخ امليالد -

ملعلومات ملخص اتريخ احلالة والذي ينبغي ان حيتوي على ا-
.االكادميية والنفسية واالجتماعية والصحية للطالب

فردي اتريخ االجتماع من اجل مناقشة الربانمج الرتبوي ال-
.واعتماده

راء التعديالت اتريخ تعديل الربانمج وينبغي توثيق اتريخ اج-
.على الربانمج الرتبوي الفردي للطالب

:جدول الطالب-

مةتوثيق احلصص اليت يتلقى فيها الطالب اخلد-1
توثيق املادة ونوع التدريس -2

توثيق املكان الذي سوف يتم فيه تقدمي اخلدمة-3
ه الدراسي ابلنسبة لطالب صعوابت التعلم يتم اعداد جدول-4

وفق توزيع االسابيع املعتمد من قبل وزارة التعليم

لم يتم اعداد جدول طالب صعوابت التعلم من قبل مع-5
دة مدير صعوابت التعلم مع وكيل الشئون التعليمية واعتما

.املدرسة
اوز ال تتجيتم اعداد اجلدول الراسي للطالب يف مدة -6

.اسبوعني من بداية العام الدراسي

:  ية وهيالقسم الثاين عناصر اخلطة الرتبوية الفرد

اط نق)وصف مستوى األداء احلايل للتلميذ . أ
(.  القوة ومواطن االحتياج

حتديد األهداف بعيدة املدى واألهداف . ب
ة قابلة قصرية املدى على أن تصاغ صياغة سلوكي

. للقياس
.  ساندةحتديد اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل. ج
قدميها حتديد بداية وهناية اخلدمات املطلوب ت. د

. للتلميذ
الئمة وأساليب حتديد البدائل املكانية الرتبوية امل. هـ

.تقدمي اخلدمة للتلميذ
اء وحتديد حتديد املعايري املوضوعية لقياس األد. و

-ومية ي)إجراءات تقومي اخلطة ومواعيدها الدورية 
(.  سنوية-شهرية -أسبوعية 

لرتبوية حتديد املشاركني يف فعاليات اخلطة ا. ز
.  ابعةالـفردية إعـدادًا وتنفيـذاً وتقوميـاً ومت

لتعليمية حتديد املستلزمات التعليمية وغري ا. ح
(.اخل...وسائل -مواد -أدوات )

  https://twitter.com/w3ood_altakror:  رابط صفحيت الشخصية على تويرت
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 متطلبات إعداد وتنفيذ وتقومي اخلطة الرتبوية الفردية: 

 

: إعداد اخلطة

:  من ينيبه وعضوية كل منيتم تشكيل فريق اخلطة الرتبوية الفردية برائسة مدير املؤسسة الرتبوية أو-أ•
. معلم الرتبية اخلاصة-
.  معلم الفصل العادي-
.  ويل أمر التلميذ أو من ينيبه-
.  أي اختصاصي ميكن أن يستفاد منه يف إعداد اخلطة-

بوية الفردية بناء على يتم إعداد وكتابة اخلطة الرتبوية الفردية لكل تلميذ من قبل جلنة اخلطة الرت -ب•
.  توصيات فريق التشخيص والقياس

.التشخيصال تتجاوز أسبوعني من هناية إجراءاتتعد اخلطة الرتبوية الفردية خالل فرتة -ج•

: تنفيذ اخلطة

.  إعدادهاخالل فرتة ال تتجاوز أسبوعا منيتم البدء يف تنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية . أ•
. نصوص عليها يف اخلطةيتم تنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية من قبل كل من له عالقة بتقدمي اخلدمة امل. ب•
. جيب التنسيق بني األعضاء القائمني بتنفيذ اخلطة. ج•

:  تقومي اخلطة

اجات التلميذ املنصوص عليها يتم تقومي اخلطة الرتبوية الفردية لتحديد مدى فاعليتها يف حتقيق احتي-أ •
. كل عام دراسي-على األقل -يف األهداف مرة واحدة 

.مريتم تقومي مدى تقدم أداء التلميذ حنو حتقيق األهداف قصرية املدى بشكل مست-ب•
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 األركان األساسية للهدف السلوكي: 

 

 األهداف:  أنواع

 

:األهداف
سعى إليها عبارة عن عبارات ملموسة تعرب عن الغاايت اليت ي

. تعلم والتعليمالتعليم وتلعب دوراً مهماً يف كل من عملييت ال

المعيار
المحتوى
المادة

الفعل 
يالسلوك

ان

اهداف طويلة املدى-1

اهداف قصرية املدى-2

اهداف تدريسية-3
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 : األهداف التعليمية يف اجملال املعريف )العقلي(

  
                  

 القدرة على تذكر واسرتجاع املعلومات واحلقائق التذكر  .1
 أمساء اخللفاء الراشدين مثال: ان يذكر الطالب 

 -يذكر   -يسمي   -يعدد   -يعرف 
 يسرتجع.   - حيدد   - يصف    - خيتار 

 القدرة على تفسري إدراك املعاين الفهم .2
 أن يشرح معىن آية قرآنية.مثال: 

 -   يلخص  -مييز   -يشرح   - يفسر  
 يفرق   -يعلل   -يوضح 

القدرة على استخدام املعارف واملعلومات يف موقف  التطبيق .3
 جديد وهو مهم يف انتقال التعلم وحل املشكالت. 

 أن يطبق القواعد النحوية يف حديثه يف الفصل مثال: 

 - جيري    - ينفذ    - يعدل    -يطبق  
 -يكتشف   -يتصرف   - يستخدم 
 يستعمل

 القدرة على تفكيك املادة اىل أجزاء التحليل  .4
الرئيسية اليت   عناصرها أن حيلل مفهوم البيئة إىل  مثال: 

 يتكون منها. 

يقسم    -يصنف   - مييز   -حيلل 
 املوضوع

 القدرة على جتميع وربط مادة مل تكن موجودة مسبقاً.  الرتكيب .5
 أن يصمم جتربة علمية. مثال: 

 -   يصمم  - يبتكر    - جيمع  - يركب  
 - يعيد ترتيب   -يعيد بناء 

 اصدار احكام وفق معايري معينة التقومي .6
على حادثة أو موقف   ه املتعلم حكمأن يصدر  مثال: 

 . أو موضوع معني

حيكم  -يبدي رأيه   -يقيم   - ينتقد  
 يثمن  - يقرر    -

 
 

التقومي
الرتكيب
التحليل
التطبيق
الفهم
التذكر
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  : الوجدايناألهداف التعليمية يف اجملال 

 
 

 معينة   زرغبة الطالب لالنتباه اىل ظواهر او حواف االستقبال  .1
 يصغي ابنتباه أن  مثال: 

 -يصغي   - يسأل    -ينتبه  
 -يبدي   - يتعرف   - يتابع  
 خيتار. 

 املشاركة الفعالة من جانب الطالب بعد قبول االستجابة  االستجابة  .2
 ان يشارك يف املناقشات الصفية. مثال:  

 - يعاون    - يساير    - جييب 
 يشارك   - يبدي    -يناقش  

او   التقييم  .3
 التقدير 

 القيمة اليت يعطيها لشيء معني او ظاهرة او سلوك حمدود 
 ان يتابع االعمال الفنية.  مثال:

 - يعمل    - يربز    - يبادر  
 -يتابع   -ميارس   -يقرتح 
 يشارك

ضم قيمة خمتلفة مع بعضها البعض وحل التناقضات  التنظيم  .4
 املوجودة بينها.

أن خيطط الطالب حلل املشكالت العديدة للفقراء مثال: 
 واحملتاجني يف بيئته احمللية 

 - يصحح    - يصوغ    -ينظم  
 خيطط  -يرتب   - جيمع بني  

اعلى مستوى ويتم متيز الطالب من خالل سلوكه الثابت  متثيل القيم  .5
 ويكون لدى الطالب نظام قيمي

ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم أن يؤمن الطالب  : مثال
اآلخر يف ضوء دراسته املوضوعات الرتبية اإلسالمية 

 العديدة. 

 - يساهم    -يؤمن   -مييز  
 يقرتح. 

(ذاتتشكيل ال)متثيل القيم 

التنظيم

التقييم او التقدير

االستجابة

االستقبال
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 املهاري )النفس حركي(: األهداف التعليمية يف اجملال 

 
 

يتابع   - خيتار   -يكتشف   الربط بني املعرفة واألداء  االدراك احلسي .1
 يالحظ   -

يستعد   - يظهر االهتمام   رغبة الطالب يف القيام ابلعمل او مهارة معينة  التهيئة  .2
 يرغب.   -مييل   -

يقلد   -يستنسخ الشكل   تتحول رغبة امليل اىل ممارسة )من ميل اىل عمل(  االستجابة املوجهة  .3
 حياكي.  - جيري   -

االستجابة امليكانيكية  .4
 )اآللية(

املهارة بثقة مستوى خاص ابألداء بعد تعلم  
 وبراعة

 يقود   - يستخدم   -يرسم  

االستجابة املركبة  .5
 )املعقدة( 

 - يقيس بدقة واسعة  أداء املهارات املركبة بدقة وسرعة.
 ينفذ  -ينظم  

القدرة على تعديل سلوكه حبيث يتعايش مع  التكيف  .6
 ظروفه

 - ينقح    - يكيف    -يغري 
 يعيد ترتيب 

مستوى ويرتبط ابألبداع والتطوير والتنظيم    ارقى االبداع .7
 ملهارات حركية جديدة. 

 يبتكر  -يقرتح   -يبدع  

 

االبداع
التكيف
(املعقدة)االستجابة املركبة 

(ليةاآل)االستجابة امليكانيكية 
االستجابة املوجهة

التهيئة
االدراك احلسي
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 السنوية:ما جيب مراعاهتا عند إعداد األهداف 

 
 
 

(الوقت الالزم لتحقيق اهلدف)الزمن املخصص لتدريس اهلدف السنوي 

.أن يرتبط اهلدف السنوي حباجة حقيقية لدى التلميذ

.رغبات التلميذ ما مييل إليه

.التحصيل السابق للتلميذ وما يرتبط به من مشكالت

راد تدريسها يصف التسلسل املنطقي للمهارة العريضة يف كل جمال من اجملاالت امل( قائمة)جدول 
.للطفل

صول على هذه لدى التلميذ يف كل مهارة عريضة؛ وميكن احل( مستوى التعلم)حتديد معدل التعلم 
املعلومة كذلك من نتائج التقييم التتبعي 

ن مستوى التلميذ حتديد مستوايت األداء احلايل للتلميذ، وجيب أن يتضمن هذا التحديد تقديرات ع
املراد إعداد يف كل مهارة عريضة واملهارات اخلاصة املتمثلة فيها وذلك يف كل جمال من اجملاالت

.الربانمج التعليمي اخلاص حوهلا
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 اعداد األهداف التعليمية قصرية املدى: 

 

 أمهية األهداف قصرية املدى: 

 

 

ارات اخلاصة املندرجة تشتق األهداف التعليمية قصرية املدى مباشرة من األهداف السنوية وتتمثل فيها امله
.حتت كل مهارة عريضة يف جمال معني

د تعلمه وذلك من تشتمل على بيان حمدد ومفصل للسلوك املراد تعلمه والذي جيب أن يظهره التلميذ بع
متتد إىل شهر أو شهرينخالل فرتة وجيزة وحمددة قد 

.ألهداف السنويةتكون األهداف التعليمية يف شكل عبارات حمددة بدقة كبرية وقابلة للقياس لتحقيق ا

ة توضع وفق يتطلب كل هدف سنوي على األقل هدفاً واحداً قصري املدى وقد تكون له عدة أهداف قصري 
التسلسل الذي سوف يتم حتقيقه من خالهلا 

ية لألهداف السنوية جيب أن تقوم األهداف التعليمية قصرية املدى على التجزئة املنطقية للمكوانت األساس
(.السنوية)وأن تعمل كمؤشرات تدل على التقدم حنو حتقيق األهداف النهائية 

ج تعليمية هنائية تعترب حجر الزاوية للربانمج الرتبوي الفردي لكوهنا نتائ
مث مالحظتها للمنهج ننتظر من التلميذ أن حيققها لتظهر يف سلوكه ومن

.وتقوميها
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 مواصفات صياغة األهداف التعليمية قصرية املدى:

 

ها الربانمج التعليمي جيب أن تكون األهداف ذات صلة ابجملتمع ومناسبة للتلميذ ومن ضمن حمتوى املادة اليت تضمنت
.الفردي

مج التعليميجيب أن تكون األهداف التعليمية مكتوبة حبيث متثل مجيع املواد املوجودة يف حمتوى الربان

كلما كان اهلدف جيب أال تكون األهداف التعليمية من حيث الصياغة غامضة وملتبسة بل جيب أن تكون واضحة، و 
.واضحاً أدى إىل سهولة حتقيقه وتطبيقه

:جيب أن تكون األهداف التعليمية مكتملة من حيث مكوانهتا
( .الفعل، حمتوى املادة املراد تعلمها، شروط األداء، معيار احلكم على األداء)

جيب أن تتضمن األهداف التعليمية سلوكاً مالحظاً يقوم به التلميذ وليس املعلم 

ي يكون أعلى من جيب أن تصف األهداف التعليمية مستوى األداء للتلميذ الذي سوف يقوم ابلسلوك، فاهلدف الذ
.و يعجز عن حتقيقهقدرة التلميذ ومستواه األكادميي ال يعد هدفاً جيداً ألنه يطلب من التلميذ أن حيقق شيئاً ه

.جيب أن يذكر اهلدف التعليمي الشرط الذي سيتم يف ضوئه عملية التعلم

.جيب أن حيقق اهلدف التعليمي درجة املعيار، ويقصد هبا نسبة اإلتقان يف سلوك التلميذ

جيب أن يعكس اهلدف التعليمي فعالً واحداً وليس فعلني 
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 األخطاء الشائعة يف صياغة األهداف السلوكية:

 
 حتليل األهداف التعليمية ووضعها يف تسلسل:

 

.وجود أكثر من انتج للتعلم أو أكثر من فعل للسلوك يف هدف واحد

أن يعي، يقدر، )مثل يصعب وضع معياري يف ضوئها لقياس نتائج التعلم" غري إجرائية"استخدام أفعال سلوكية 
(.وغريها

.صياغة أهداف سلوكية ال ميكن حقيقها يف الزمن املتوقع

صياغة أهداف سلوكية ال تتناسب مع قدرات الطالب

خلو اهلدف السلوكي من بعض عناصره األساسية

.تكرار وتداخل بعض األهداف السلوكية

تبدأ عملية جتزئة املهارات اخلاصة 
وانهتا إىل مك( املتمثلة يف األهداف التعليمية)

ملية األساسية، ألجل تدريسها، فور االنتهاء من ع
حتديد كل هدف من األهداف السنوية واألهداف

.التعليمية قصرية املدى

لتعليمية تتم عملية حتليل األهداف ا
وتسلسلها عن طريق أسلوب 

(.حتليل العمل)
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 :IFSPاخلدمة الفردية األسرية  وخطة IEPاخلطة الرتبوية الفردية الفرق بني 

 

IEPاخلطة الرتبوية الفردية 

.سنة21-3تستخدم مع خدمات الرتبية اخلاصة من سن 

ة االداء تتضمن معلومات حول املستوايت احلالية للطفل من انحي
(.النمو)طورية التعليمي واملشاركة يف االنشطة املناسبة من الناحية الت

.طفلتتضمن معلومات حول اهتمامات االسرة لتحسني تعليم ال

ء أو األوصياء حيدد فريق اخلطة الرتبوية الفردية مبا يف ذلك اآلاب
.افومقدمي اخلدمات ذوي الصلة الذين يعملون مع الطفل األهد

:ممة من أجلتتضمن أهدافا سنوية قابلة للقياس، أكادميية ووظيفية مص
.متكني الطفل من املشاركة وإحراز تقدم يف املناهج العامة-
.توصيف لكيفية قياس التقدم وكم مرة-
.توصيف لكيفية إبالغ األسرة ابلتقدم-

ضيح مدى عدم تصف اخلدمات املقدمة يف البيئات األقل تقييداً مع تو 
.مشاركة الطفل ألقرانه العاديني

ية تشمل الرتبية اخلاصة واخلدمات ذات الصلة الالزمة التلب
لية االحتياجات الفريدة للطفل واملساعدات واخلدمات التكمي
ى التقدم والتعديالت والدعم الذي جيب تقدميه ملساعدة الطفل عل

واملشاركة يف األنشطة املناسبة لنموه

:تتضمن عضوية الفريق كل من
.والد أو والدي الطفل-
.معلم تعليم عام-
.معلم تربية خاصة-
.مسؤول مدرسي وخاصة من يستطيع أتمني املصادر الالزمة-
.عضو يقوم بتفسري نتائج التقييم-
.آخرون لديهم اخلربة أو الدراية عن الطفل-

IFSPخطة اخلدمة الفردية األسرية 

لوالدة تستخدم مع التدخالت املبكرة مع االطفال واسرهم من ا
سنوات3حىت 

.تتضمن معلومات عن مستوى النمو احلايل عند الطفل

خاوف املتعلقة تتضمن معلومات تتعلق مبوارد االسرة واولوايهتا وامل
.بنمو طفلهم

رة النتائج أن حيدد الفريق قائمة األولوايت واملخاوف وحتدد األس
.ةاليت سيتم تضمينها يف اخلطة الفردية خلدمة األسر 

ابإلضافة إىل تتضمن النتائج الرئيسية املرغوبة للطفل واألسرة
.األساليب واجلداول الزمنية وخطة لقياس التقدم

.ات من خالهلاتشمل البيئات الطبيعية اليت سيتم تقدمي اخلدم

حلاجات تتضمن خدمات التدخل املبكر والدعم الالزم ملقابلة ا
لفاً الفردية للطفل واألسرة لتحقيق املخرجات احملددة س

:تتضمن عضوية الفريق كل من
.والد أو والدي الطفل-
.أحد أعضاء األسرة فيما لو طلب الوالدان ذلك-
.عضو من خارج األسرة فيما لو طلبت األسرة ذلك-
.منسق اخلدمات-
.أعضاء معنيون إبجراء عمليات القياس والتقومي-
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 املبادئ العامة يف تعليم طالب ذوي االحتياجات اخلاصة:

 

االنتقال تدرجيي املهارات البسيطة إىل املهارات األكثر تعقيداً 

تكرار واإلعادة تطوير قدرة الطفل على التذكر ونقل أثر التعلم من موقع إىل آخر، وذلك يتطلب ال
.لكي تصبح االستجابة تلقائية( التعلم الزائد)

.استخدام املعلم للتعليم املنظم واملوجه

.ت للمهمةتركيز املعلم على التدريب ألكادميي وذلك بتوجيه الطالب للعمل على االستجااب

األهداف املناسبة تزويد املعلم الطالب ابلفرص الكافية للنجاح من خالل التعليم املستمر وحتديد
.وتوفري املثريات الالزمة وحتليل املهارات

.تزويد املعلم الطالب ابلتغذية الراجعة الفورية

هتيئة املعلم الظروف اإلجيابية واملمتعة واملنتجة للتعلم

استثارة املعلم لدافعية الطالب وذلك ابلتشجيع والدعم والتعزيز اإلجيايب

.ة املشجعةضمان املعلم انتباه الطالب من خالل استخدام املثريات اللفظية واحلسية واإلميائي
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 املبادئ العامة يف تعليم طالب ذوي االحتياجات اخلاصة:

 

االنتقال تدرجيي املهارات البسيطة إىل املهارات األكثر تعقيداً 

تكرار واإلعادة تطوير قدرة الطفل على التذكر ونقل أثر التعلم من موقع إىل آخر، وذلك يتطلب ال
.لكي تصبح االستجابة تلقائية( التعلم الزائد)

.استخدام املعلم للتعليم املنظم واملوجه

.ت للمهمةتركيز املعلم على التدريب ألكادميي وذلك بتوجيه الطالب للعمل على االستجااب

األهداف املناسبة تزويد املعلم الطالب ابلفرص الكافية للنجاح من خالل التعليم املستمر وحتديد
.وتوفري املثريات الالزمة وحتليل املهارات

.تزويد املعلم الطالب ابلتغذية الراجعة الفورية

هتيئة املعلم الظروف اإلجيابية واملمتعة واملنتجة للتعلم

استثارة املعلم لدافعية الطالب وذلك ابلتشجيع والدعم والتعزيز اإلجيايب

.ة املشجعةضمان املعلم انتباه الطالب من خالل استخدام املثريات اللفظية واحلسية واإلميائي

  https://twitter.com/w3ood_altakror:  رابط صفحيت الشخصية على تويرت
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 مواصفات صياغة األهداف التعليمية قصرية املدى:

 

ها الربانمج التعليمي جيب أن تكون األهداف ذات صلة ابجملتمع ومناسبة للتلميذ ومن ضمن حمتوى املادة اليت تضمنت
.الفردي

مج التعليميجيب أن تكون األهداف التعليمية مكتوبة حبيث متثل مجيع املواد املوجودة يف حمتوى الربان

كلما كان اهلدف جيب أال تكون األهداف التعليمية من حيث الصياغة غامضة وملتبسة بل جيب أن تكون واضحة، و 
.واضحاً أدى إىل سهولة حتقيقه وتطبيقه

:جيب أن تكون األهداف التعليمية مكتملة من حيث مكوانهتا
( .الفعل، حمتوى املادة املراد تعلمها، شروط األداء، معيار احلكم على األداء)

جيب أن تتضمن األهداف التعليمية سلوكاً مالحظاً يقوم به التلميذ وليس املعلم 

ي يكون أعلى من جيب أن تصف األهداف التعليمية مستوى األداء للتلميذ الذي سوف يقوم ابلسلوك، فاهلدف الذ
.و يعجز عن حتقيقهقدرة التلميذ ومستواه األكادميي ال يعد هدفاً جيداً ألنه يطلب من التلميذ أن حيقق شيئاً ه

.جيب أن يذكر اهلدف التعليمي الشرط الذي سيتم يف ضوئه عملية التعلم

.جيب أن حيقق اهلدف التعليمي درجة املعيار، ويقصد هبا نسبة اإلتقان يف سلوك التلميذ

جيب أن يعكس اهلدف التعليمي فعالً واحداً وليس فعلني 

  https://twitter.com/w3ood_altakror:  رابط صفحيت الشخصية على تويرت
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 السنوية:ما جيب مراعاهتا عند إعداد األهداف 

 
 
 

(الوقت الالزم لتحقيق اهلدف)الزمن املخصص لتدريس اهلدف السنوي 

.أن يرتبط اهلدف السنوي حباجة حقيقية لدى التلميذ

.رغبات التلميذ ما مييل إليه

.التحصيل السابق للتلميذ وما يرتبط به من مشكالت

راد تدريسها يصف التسلسل املنطقي للمهارة العريضة يف كل جمال من اجملاالت امل( قائمة)جدول 
.للطفل

صول على هذه لدى التلميذ يف كل مهارة عريضة؛ وميكن احل( مستوى التعلم)حتديد معدل التعلم 
املعلومة كذلك من نتائج التقييم التتبعي 

ن مستوى التلميذ حتديد مستوايت األداء احلايل للتلميذ، وجيب أن يتضمن هذا التحديد تقديرات ع
املراد إعداد يف كل مهارة عريضة واملهارات اخلاصة املتمثلة فيها وذلك يف كل جمال من اجملاالت

.الربانمج التعليمي اخلاص حوهلا
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 : األهداف التعليمية يف اجملال املعريف )العقلي(

  
                  

 القدرة على تذكر واسرتجاع املعلومات واحلقائق التذكر  .1
 أمساء اخللفاء الراشدين مثال: ان يذكر الطالب 

 -يذكر   -يسمي   -يعدد   -يعرف 
 يسرتجع.   - حيدد   - يصف    - خيتار 

 القدرة على تفسري إدراك املعاين الفهم .2
 أن يشرح معىن آية قرآنية.مثال: 

 -   يلخص  -مييز   -يشرح   - يفسر  
 يفرق   -يعلل   -يوضح 

القدرة على استخدام املعارف واملعلومات يف موقف  التطبيق .3
 جديد وهو مهم يف انتقال التعلم وحل املشكالت. 

 أن يطبق القواعد النحوية يف حديثه يف الفصل مثال: 

 - جيري    - ينفذ    - يعدل    -يطبق  
 -يكتشف   -يتصرف   - يستخدم 
 يستعمل

 القدرة على تفكيك املادة اىل أجزاء التحليل  .4
الرئيسية اليت   عناصرها أن حيلل مفهوم البيئة إىل  مثال: 

 يتكون منها. 

يقسم    -يصنف   - مييز   -حيلل 
 املوضوع

 القدرة على جتميع وربط مادة مل تكن موجودة مسبقاً.  الرتكيب .5
 أن يصمم جتربة علمية. مثال: 

 -   يصمم  - يبتكر    - جيمع  - يركب  
 - يعيد ترتيب   -يعيد بناء 

 اصدار احكام وفق معايري معينة التقومي .6
على حادثة أو موقف   ه املتعلم حكمأن يصدر  مثال: 

 . أو موضوع معني

حيكم  -يبدي رأيه   -يقيم   - ينتقد  
 يثمن  - يقرر    -

 
 

التقومي
الرتكيب
التحليل
التطبيق
الفهم
التذكر
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 حمتوايت اخلطة الرتبوية الفردية: 
 تقسم إىل قسمني رئيسني:                                 

 
 
 
 

:ذالقسم األول املعلومات الشخصية عن التلمي

.امسه الرابعي وعمره الزمين وينبغي الدقة يف ذلك-
ع االعاقةعنوانه ونو -الصف والعام الدراسي -اتريخ امليالد -

ملعلومات ملخص اتريخ احلالة والذي ينبغي ان حيتوي على ا-
.االكادميية والنفسية واالجتماعية والصحية للطالب

فردي اتريخ االجتماع من اجل مناقشة الربانمج الرتبوي ال-
.واعتماده

راء التعديالت اتريخ تعديل الربانمج وينبغي توثيق اتريخ اج-
.على الربانمج الرتبوي الفردي للطالب

:جدول الطالب-

مةتوثيق احلصص اليت يتلقى فيها الطالب اخلد-1
توثيق املادة ونوع التدريس -2

توثيق املكان الذي سوف يتم فيه تقدمي اخلدمة-3
ه الدراسي ابلنسبة لطالب صعوابت التعلم يتم اعداد جدول-4

وفق توزيع االسابيع املعتمد من قبل وزارة التعليم

لم يتم اعداد جدول طالب صعوابت التعلم من قبل مع-5
دة مدير صعوابت التعلم مع وكيل الشئون التعليمية واعتما

.املدرسة
اوز ال تتجيتم اعداد اجلدول الراسي للطالب يف مدة -6

.اسبوعني من بداية العام الدراسي

:  ية وهيالقسم الثاين عناصر اخلطة الرتبوية الفرد

اط نق)وصف مستوى األداء احلايل للتلميذ . أ
(.  القوة ومواطن االحتياج

حتديد األهداف بعيدة املدى واألهداف . ب
ة قابلة قصرية املدى على أن تصاغ صياغة سلوكي

. للقياس
.  ساندةحتديد اخلدمات الرتبوية واخلدمات امل. ج
قدميها حتديد بداية وهناية اخلدمات املطلوب ت. د

. للتلميذ
الئمة وأساليب حتديد البدائل املكانية الرتبوية امل. هـ

.تقدمي اخلدمة للتلميذ
اء وحتديد حتديد املعايري املوضوعية لقياس األد. و

-ومية ي)إجراءات تقومي اخلطة ومواعيدها الدورية 
(.  سنوية-شهرية -أسبوعية 

لرتبوية حتديد املشاركني يف فعاليات اخلطة ا. ز
.  ابعةالـفردية إعـدادًا وتنفيـذاً وتقوميـاً ومت

لتعليمية حتديد املستلزمات التعليمية وغري ا. ح
(.اخل...وسائل -مواد -أدوات )
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 : عند كتابة خطة اخلدمات األسرية الفردية مراعاتهما ينبغي 

 

 
 
 
 
 
 
 

(:IFSP)خطة اخلدمات األسرية الفردية 
 سن مبكرة هي تلك اخلطة اليت تتضمن اخلدمات اليت تقدم لألطفال يف

مل هذه وأسرهم يف مرحلة التدخل املبكر، وتع(اخلمس سنوات األوىل)
اخلاصة مع أسر اخلطة على توجيه عمل األخصائيني يف الربامج التعليمية

ء معا، األطفال ذوي اإلعاقة، ومن خالهلا يعمل كل من األخصائيني واآلاب
بات على وحيصل اآلابء على إرشادات من املتخصصني ويتلقون التدري

.كيفية خدمة الطفل

يفي للطفل، مع عند كتابة خطة جديدة للخدمة األسرية الفردية يتم حتديث التقييم الوظ
.إعادة النظر يف اخلدمات احلالية اليت يتلقاها الطفل واألماكن

أشهر على األقل، ( 6)تكتب اخلطة اخلدمات األسرية الفردية ملدة عام وجترى مراجعتها كل 
.وأحياان يف فرتات أقصر من ذلك
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 (: ITPمكوانت اخلطة الرتبوية االنتقالية الفردية )

 
 

:  مستوى األداء احلايل األكادميي والوظيفي-1
للطالب األكادميي يتم وضع بياانت التقييم يف اجلزئية اخلاصة بتحديد مستوى األداء احلايل

(.  املهارات االجتماعية، والسلوكيات، واملهارات املهنية)والوظيفي 

:  األهداف االنتقالية-2
الت رئيسية وهي يتم إعداد األهداف االنتقالية على حنو قابل للقياس وذلك لتحقيق ثالث جما

(.  التعليم اجلامعي أو التدريب، الوظيفة، العيش املستقل)
نتقالية هلما، يف حني ويعد التعليم التدريب والتوظيف جمالني أساسيني ال بد أن يتم إعداد أهداف ا

.  ال اختياريأن جمال احلياة املستقلة يتم وضعها وفقا حلاجة الطالب ذي اإلعاقة؛ لذلك هو جم
ى إدارة حياهتم ومع ذلك على املعلمني تقيم مستوى استقاللية الطالب على حنو يساعدهم عل

.  تمعبشكل مستقل دون أدىن حاجة ملساعدة الغري سواء كان ذلك يف املنزل أو يف اجمل

:  اخلدمات االنتقالية-3
.فهي األدوات اليت من خالهلا يتم دعم الطالب وهتيئته حنو حتقيق هذه األهدا

  https://twitter.com/w3ood_altakror:  رابط صفحيت الشخصية على تويرت
 



7 
 

 مرتكزات عملية التقييم لالنتقال:

  

.حتديد نقاط قوة الطالب ذي اإلعاقة واهتماماته وتفضيالته واحتياجاته

مين، وتقيس هذه إعداد أهداف انتقالية قابلة للقياس مستندة على نتائج أدوات تقييم مناسبة لعمر الطالب الز 
.تقالليةاألدوات مهارات الطالب وميوله حنو جماالت التدريب، والتعليم، والتوظيف، ومهارات العيش ابس

هدافه االنتقالية وتضمينها يف حتديد اخلدمات االنتقالية اليت تشمل املقررات الدراسية اليت تساهم يف حتقيق الطالب أل
.اخلطة الرتبوية الفردية

.حتديد أساليب التدريس اخلاصة ابجلوانب األكادميية والوظيفية للطالب

.اتباع منهجية التقييم املتمركز حول الطالب

.استمرارية عملية التقييم

.املراجعة السنوية لألهداف االنتقالية

ته ومعرفة قدراته ونقاط اعتماد عملية التقييم بشكل كبري على قدرة الطالب على اختاذ القرارات وقدرته على فهم ذا
.قوته وحتديد سبل الدعم اليت حيتاجها لتحقيق أهدافه

.ية واألكادميية للطالباعتماد عملية التقييم على بياانت ومعلومات حقيقية تعكس مجيع اجلوانب الشخصية واملهن

ب حنو حتقيق أهدافه استخدام بياانت عمليات التقييم للتأكد من مدى فعالية اخلدمات االنتقالية ومدى تقدم الطال
.واكتسابه للمهارات املطلوبة

.ديناميكية عملية التقييم أي استمراريتها مع دجمها يف مجيع النشاطات طوال العام الدراسي
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 مناذج تقدمي اخلدمات االنتقالية: 

 

:وذج ووهلرمن
عناصر 5تكون من وضعت ووهلر منوذجا توجه من خالله املعلمني للتخطيط للربامج االنتقالية، وي

:رئيسية ألي برانمج انتقايل وهي
.التعاون بني مؤسسات اجملتمع احمللي.1
.التخطيط املتمركز حول الفرد.2
.ة ومهارات العملحبيث يتم الرتكيز على املهارات احلياتية واملهارات الوظيفي: تنمية الطالب.3
.مشاركة األسرة.4
كوادر البشرية حبيث يتضمن السياسات الداعمة خلدمات االنتقال مع تنمية ال: هيکل الربانمج.5

.واليت من شأهنا ضمان الکفاءة والفعالية

:منوذج هالبرين
:من عنصرين مهايتكون

ة ما بعد املدرسة يتكون من اجملاالت احلياتية املهمة للتكيف اجملتمعي يف مرحل: العنصر األول•
. كالعمل واملنزل واجملتمع

النتقال من من النموذج فهو اخلدمات اليت حيتاج إليها األشخاص ذوو اإلعاقة ل: العنصر الثاين•
اد والتدريب حياة املدرسة احلياة الرشد بنجاح، وتشمل هذه اخلدمات خمتلف أشكال الدعم واإلرش

.اخلاصة املستمرةاليت تتوفر جلميع الناس واخلدمات اخلاصة املؤقتة كالتدريب املهين واخلدمات
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