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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0205220الوتطلب السابك : 

 

   وصف الوادة
ٌع١ٍّت اٌتشب١ت اٌخبصت ٚاٌتٟ تشًّ اٌعالج اٌطب١عٟ ٚاٌعالج  )اٌّسبٔذة( تعٍٝ اٌخذِبث اٌذاعّ ض ٘زٖ اٌّبدةتشو

ٚاٌعالج  ٚاٌّٛس١م١ت ٚاالٔشطت اٌتعب١ش٠ت اٌش٠بض١ت اٌخبصت ٚاٌتشب١ت اٌف١ٕتاٌٛظ١فٟ ٚاٌعالج إٌطمٟ ٚاٌتشب١ت 

اٌعالخ١ت اٌتٟ ٘ذاف األ اٌّختٍفت ٚتب١ٓٚتشًّ اٌّبدة  تعش٠ف اٌعٕبصش االسبس١ت فٟ اٌخذِبث اٌذاعّت  .اٌتش٠ٚحٟ

 .دٚاث ٚاٌٛسبئً اٌتٟ تستخذِٙب ٌتحم١ك تٍه اال٘ذافتسعٝ ٌتحم١مٙب ٚاأل

 

 أهذاف الوساق

  ٌتىلع للذارس بعذ ًهاٌت الوساق أى ٌحمك األهذاف التالٍت:

 

 .أْ ٠تعشف اٌٝ ِفَٙٛ اٌخذِبث اٌّسبٔذة ٠ٚفُٙ ِبشساتٙب ٚأ٘ذافٙب   -1

 .بي اٌخذِبث اٌّسبٔذة ٠ٚذسن ِفب١ّ٘ٙب ٚأ٘ذافٙبْ ٠تعشف اٌٝ اشىأ -2

أْ ٠فُٙ أ١ّ٘ت عًّ فش٠ك ِتعذد اٌتخصصبث ِع رٚٞ اٌحبخبث اٌخبصت ، ٚضشٚسة تط٠ٛش اٌبشاِح اٌتشب٠ٛت  -3

 .اٌفشد٠ت

 .ْ ١ّ٠ض األٔٛاع اٌّختٍفت اٌتٟ تتضّٕٙب اٌخذِبث اٌّسبٔذةأ -4

 .ٚٞ اٌحبخبث اٌخبصتْ ٠ستىشف أ١ّ٘ت وً ٔٛع ِٓ اٌخذِبث اٌّسبٔذة ٌزأ -5

 .اٌّعٍِٛبث راث اٌعاللت بآ١ٌبث تمذ٠ُ اٌخذِبث اٌّسبٔذة اٌّختٍفت ٚتطب١مبتٙب ِع رٚٞ اٌحبخبث اٌخبصتأْ ٠ىتسب  -6

 .٠دبب١ت ٔحٛ تمذ٠ُ اٌخذِبث اٌّسبٔذة اٌّختٍفت ٌزٚٞ اٌحبخبث اٌخبصتاأْ ٠طٛس اتدب٘بث  -7

١ٓ فٟ ِختٍف ِدبالث اٌخذِبث اٌّسبٔذة ِٓ أخً تحس١ٓ ِع االختصبص١ –وّعٍُ تشب١ت خبصت  –أْ ٠تعبْٚ  -8

  .ٔٛع١ت اٌخذِبث اٌّمذِت ٌزٚٞ اٌحبخبث اٌخبصت ٚتط٠ٛش٘ب

 

 

 هحتىٌاث الوساق

 

 :الىحذة األولى

   مقدمة عامة في الخدمات المساندة 
 تعريفها  -     
 أهدافها  -     
 هميتها للطلبة ذوي الحاجات الخاصةأ  -     
 لهاشكاأ  -     
 عالقتها بخدمات التربية الخاصة  -     

                  اٌفش٠ك ِتعذد اٌتخصصبث 

 أعضبإٖ -

 أ١ّ٘تٗ -

 ِسئ١ٌٚبتٗ -

 اٌتعبْٚ ب١ٓ أعضبء اٌفش٠ك )تعش٠فٗ، خصبئصٗ، ِٙبساث اٌتعبْٚ اٌفعبي( -

 

 

  سرياإلرشاد األالىحذة الثاًٍت: 
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   تعريفه   - 
 ال ذوي الحاجات الخاصة وأسرهمالحاجات الخاصة لألطف  -             
 ذي الحاجة الخاصةصعوبات ومشكالت االسرة في رعاية طفلها   -             
 ذي الحاجة الخاصةمشاركة االسرة في تأهيل طفلها   -             
 ذي الحاجة الخاصةسرة حول رعاية طفلها تدريب وإرشاد األ  -             

                                

    العالج الوظيفي ىحذة الثالثت:ال
 تعريفه  -
 هدافهأ   -
 هميته للطلبة ذوي الحاجات الخاصةأ -
 أشكاله -

 

     العالج الطبيعيالىحذة الرابعت: 
 تعريفه  -
 هدافهأ  -
 هميته للطلبة ذوي الحاجات الخاصةأ  -
 دوات المستخدمه فيهأشكاله واأل  -

 

     ابات التواصلعالج اضطر الىحذة الخاهست:
 تعريفه  -
 هدافهأ  -
 المشكالت النطقية واللغوية لدى الطلبة ذوي الحاجات الخاصة -
 في المدرسة لنطقي واللغويدور المعالج ا -
 دور المعلم  -
 

    التكنولوجيا المساندة الىحذة السادست:
 تعريفها   -
 هدافهاأ  -
 طبيقاتها مع ذوي الحاجات الخاصةت  - 

 

 إرشاد األفراد روي الحاجاث الخاصتالسابعت:  الىحذة

 تعريفه  -
 هدافهأ  -
 الطلبة ذوي الحاجات الخاصةالتي تواجه المشكالت  -
 دور المرشد في التعامل مع حاجات ومشكالت الطلبة ذوي الحاجة الخاصة -

 

 هتطلباث الوساق:

  
  (2015/    /    الوىافك           )ٌعمذ ٌىم %30                            اختببس ٔصف اٌفصً - 

 

أِبَ اٌضِالء أحذ اٌّٙبَ اٌتب١ٌت ٚعشض ٍِخص ٌّحتٜٛ اٌّّٙت بخت١بس ب ٍبت٠تضّٓ ل١بَ اٌط خّبعٟٔشبط  -            

عٍٝ أْ ٠تُ تحذ٠ذ ٔٛع إٌشبط خالي األسبٛع اٌثبٌث ِٓ بذا٠ت اٌفصً اٌذساسٟ  Power Pointببستخذاَ 

 اٌّبدة: تٚتٛث١ك رٌه ِع ِذَسس

 (2015/    /   ٌىم       الوىافك    التسلٍنٌتن ) % 15                                                                              

ٚتمذ٠ُ ٌٍطٍبت رٚٞ اٌحبخبث اٌخبصت حضٛس خٍست١ٓ فٟ ِدب١ٌٓ ِختٍف١ٓ ِٓ ِدبالث اٌخذِبث اٌّسبٔذة  -1

    .حٛي وً ِّٕٙبِفّصً تمش٠ش 
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سش األطفبي رٚٞ اٌحبخبث اٌخبصت؛ ح١ث ٠مَٛ اٌطبٌب ببخت١بس احذٜ فئبث اٌتشب١ت اعذاد ٔششة اسشبد٠ت أل -2              

اٌخبصت ٠ٚطٍع عٍٝ ِشىالث ٚحبخبث أفشاد ٘زٖ اٌفئت، ٚاٌصعٛببث اٌتٟ تٛاخٗ األسش فٟ ِمببٍت ٘زٖ 

أحذ٘ب ببٌٍغت  ٌشخٛع ٌّب ال ٠مً عٓ ثالثت ِشاخعا. عٍٝ أْ ٠تُ ٚبٕبء عٍٝ رٌه ٠مَٛ ببعذاد إٌششة اٌحبخبث

     .اإلٔد١ٍض٠ت

 

                                              )ٌتن تسلٍوها حسب االتفاق هع هذرست الوادة(%   5               ٚاخببث ٚأٔشطت صف١ت                       -

 

 )ٌعمذ فً التارٌد الومرر هي التسجٍل(  % 50                                                     اِتحبْ ٔٙبئٟ  -              
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