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 :متهيد

تقدديم اخلددمات   تقدديم اخلددمات   أن هذا النوع من الربامج كغريه من برامج الددمج يهددف بالدرجدة األوىل إىل    أن هذا النوع من الربامج كغريه من برامج الددمج يهددف بالدرجدة األوىل إىل        

الرتبويددة والتعليميددة املت صصددة لددذوي االحتياجددات اخلاصددة يف مدددارس التعلدديم العددام  يددث ال     الرتبويددة والتعليميددة املت صصددة لددذوي االحتياجددات اخلاصددة يف مدددارس التعلدديم العددام  يددث ال     

  ..حيتاج الطفل إىل إبعاده عن مقر أسرته وال إىل عزله عن أقرانه من األطفال العادينيحيتاج الطفل إىل إبعاده عن مقر أسرته وال إىل عزله عن أقرانه من األطفال العاديني

و يعتدرب مدن   و يعتدرب مدن   كثر برامج الدمج التصاقا بالتعليم العدام فهد  كثر برامج الدمج التصاقا بالتعليم العدام فهد  أأن دمج املكفوفني يف التعليم العام من ن دمج املكفوفني يف التعليم العام من إإ

حيث يبدأ الطفل باالخنراط مع أقرانه املبصرين فيما يزيدد عدن   حيث يبدأ الطفل باالخنراط مع أقرانه املبصرين فيما يزيدد عدن     __ال فيما ندرال فيما ندرإإ__نوع الدمج الكلي نوع الدمج الكلي 

من ساعات وجدوده يف املدرسدة وبالتدالي فدتن اتصدال معضدم أعيداء ارتيودة الرتبويدة يف املدرسدة           من ساعات وجدوده يف املدرسدة وبالتدالي فدتن اتصدال معضدم أعيداء ارتيودة الرتبويدة يف املدرسدة           % % 2222

    ..ة أيياة أيياوعلى رأسهم املدير بهذا الربنامج وثيق جدا ومسوولياتهم جتاهه بالتالي كبريوعلى رأسهم املدير بهذا الربنامج وثيق جدا ومسوولياتهم جتاهه بالتالي كبري

أن عددا كبريًا منهم أن عددا كبريًا منهم   علىعلى  إن النتائج املتوفرة عن دمج املكفوفني يف اململكة العربية السعودية تؤكدإن النتائج املتوفرة عن دمج املكفوفني يف اململكة العربية السعودية تؤكد

  ،،يف كدثري مدن احلداالت   يف كدثري مدن احلداالت     ممعلديه علديه   واوابدل تفوقد  بدل تفوقد    مسدتويات علميدة معادلدة ألقدرانهم املبصدرين     مسدتويات علميدة معادلدة ألقدرانهم املبصدرين       واواقد حقققد حقق

ن الفددروق ن الفددروق إإإال إال   كمددا أن مشدداركاتهم يف النشدداطات غددري الصددفية أتددر بنتددائج تف ددر بهددا مدارسددهم  كمددا أن مشدداركاتهم يف النشدداطات غددري الصددفية أتددر بنتددائج تف ددر بهددا مدارسددهم  

الفردية تبقى عاماًل ينبغي االنتباه إليده، فهنالدو والشدو مدن حيتداج إىل عنايدة ااصدة واهتمدام         الفردية تبقى عاماًل ينبغي االنتباه إليده، فهنالدو والشدو مدن حيتداج إىل عنايدة ااصدة واهتمدام         

إضايف ولذا فتنه من املهم دراسة احلاالت بشكل فردي يف وقر مبكدر مدن العدام الدراسدي لتقدديم مدا       إضايف ولذا فتنه من املهم دراسة احلاالت بشكل فردي يف وقر مبكدر مدن العدام الدراسدي لتقدديم مدا       

  ..ميكن تقدميه لتاليف أي تأار دراسي أو اجتماعي لدى الطالب الكفيفميكن تقدميه لتاليف أي تأار دراسي أو اجتماعي لدى الطالب الكفيف

إىل توضيح اخلطوات اليت إىل توضيح اخلطوات اليت   من االرتا من االرتا   نهدفنهدف  وضعر آلية ان استمرار جناح هذه الربامج فقدوليم

يف خمتلف مستويات تنفيذ الربنامج ومن كافة املتصلني يف خمتلف مستويات تنفيذ الربنامج ومن كافة املتصلني   ؤهاؤهااتباعها والواجبات املطلوب أدااتباعها والواجبات املطلوب أداينبغي ينبغي 

  . . برتبية وتعليم هذه الفوةبرتبية وتعليم هذه الفوة
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 الباب األول
 
 
 

 :املصطلحاتب تعريفال  

يقصددد بالرتبيددة اخلاصددة اموعددة الددربامج واخلطددط واالسددرتاتيجيات   : م الرتبيددة اخلاصددةمفهددو

املصددممة اصيصددا لتلبيددة االحتياجددات اخلاصددة باألطفددال غددري العدداديني وتشددمل طرائددق تدددريس     

 وأدوات وجتهيزات ومعدات ااصة باإلضافة إىل ادمات مساندة

 :العوق البصري -1 
البصزري تصزي ي ىلزأ صز س ر  زلب  ظلزأ تلزااز الجززا  البصزري   زرات  الة من العجز  صصز ا الجززا  هو ح

األمر الذي  يسر ظلأ قزرة  الخز ع ظلزأ الر  زة تمزا   علزم بززا مزن تلزااز  ،ب ن كز بصر كل  أت ج ا 
 .معرف ة أت حس ة أت حرك ة أت اج ماظ ة

م زززرا  6/60هزززو الخززز ع الزززذي صصززز  حزززر  ىبصزززاةد بززز قو  الع  ززز ن بعزززر ال صززز    ظزززن : الكف زززز-2
 . ةجة( 20)أت  ص  مجاله البصري ظن  ات ة مصراةها ( قرم20/200)

،  20/40)م زززرا  6/24ت  6/22 مزززنهزززو الخززز ع الزززذي ص زززرات  حزززر  ىبصزززاةد : ضزززع ز البصزززر-3
 . ب قو  الع   ن بعر ىجراء ال ص   ات الممك ة( قرم20/160

 :طريقة برايل-2

برموز نقطية ملموسة يست دمه املكفوفون يف  هي أسلوب يتم من االله متثيل نضام اخلط العادي

 .القراءة والكتابة

 :التوجه -2 

عمليددة اسددت دام احلددواس املتبقيددة ملعرفددة ا سددم وعالقتدده املكانيددة مددع األشددياء األاددرى  ات        وهدد

 .األهمية يف البيوة

 :احلركة -6 

الذي يريد الوصول  هي اموع املهارات احلركية اليت حيتاجها الفرد من أجل الوصول إىل املكان

 .مهارات احلبو، املشي، ا ري أي اليت تلزم للتنقل بأمان يف البيوة احمليطة :وتشمل ،إليه

 :املهارات التعوييية -7

هزز  مزززاةات  ك سززبزا الكف ززز مززن بززلم ال ززرة ا المزز لي ل  ص ززم اا زز صلل ة فزز  ح اصززه العا  ززة، تهززذد 
اةات ااج ماظ زة، المززاةات ال وايزل ة، المززاةات ال ص  زة، مززاةات اد ةا  ال سز ، المزز: المزاةات مث 

 .ىلخ.. مزاةات ال وجه تال ركة، مزاةات الع ا ة بال فس تال لافة الذاص ة 
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املعدوق بصدريًا لفدرتة ال تزيدد      هي غرفة يف املدرسة العادية حيير إليها التلميذ: غرفة املصادر -8

املعلم  -.تربوية ااصة من قبل معلم مت صصمن اليوم الدراسي لغرض تلقي ادمات % 22 عن

هو معلم مت صص يف الرتبية اخلاصة مسار العوق البصري يقوم بتعليم تلميذ أو أكثر : املتجول

 .يف أكثر من مدرسة عادية  يث يقوم بالتنقل بني تلو املدارس

بوية اخلاصة هي مدارس داالية أو نهارية ختدم  وي االحتياجات الرت: معاهد الرتبية اخلاصة-9

 .فقط

 املعدوقني بصدريا بغدرض االسدتفادة     هي وسائل تست دم مدن قبدل التالميدذ    : املعينات البصرية-32

 .مما تبقى لديهم من قدرات بصرية

هددو معلددم مت صددص يف الرتبيددة اخلاصددة مسددار عددوق بصددري يقددوم بتقددديم  : املعلددم املستشددار -33

ديهم تلميدذ أو أكثدر يف أكثدر مدن مدرسدة مدن       النصح واملشورة ملعلمدي الفصدول العاديدة اللدذين لد     

  .  املدارس العادية

هو معلم مت صص يف الرتبية اخلاصة يقوم بتعليم تلميذ أو أكثر مدن  وي  : املعلم املتجول-30

 .كثر من مدرسة عادية  يث يقوم بالتنقل بني تلو املدارسأاالحتياجات الرتبوية اخلاصة يف 
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  ييالباب الثانالباب الثان

  

  ::اسرتاجتية الرتبية اخلاصةاسرتاجتية الرتبية اخلاصة

  ::ترتكز هذه االسرتاتيجية على عشرة حماور رئيسة هيترتكز هذه االسرتاتيجية على عشرة حماور رئيسة هي

  ::احملور األولاحملور األول

  ..تفعيل دور املدارس العادية يف اال تربية وتعليم األطفال غري العادينيتفعيل دور املدارس العادية يف اال تربية وتعليم األطفال غري العاديني

  ::احملور الثانياحملور الثاني  

  ..توسيع نطاق دور معاهد الرتبية اخلاصة بالوزارةتوسيع نطاق دور معاهد الرتبية اخلاصة بالوزارة

  ::احملور الثالثاحملور الثالث

  ..ية مبعاهد وبرامج الرتبية اخلاصةية مبعاهد وبرامج الرتبية اخلاصةتنمية الكوادر البشرتنمية الكوادر البشر

  ::احملور الرابعاحملور الرابع

  ..تطوير املناهج واخلطط الدراسية والكتب املدرسية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصةتطوير املناهج واخلطط الدراسية والكتب املدرسية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة

  ::اخلامساخلامساحملور احملور 

  ..تطويع التقنية احلديثة خلدمة املعوقنيتطويع التقنية احلديثة خلدمة املعوقني

  ::احملور السادس احملور السادس 

  ..تطوير ارتيكل التنضيمي لإلدارة العامة للرتبية اخلاصةتطوير ارتيكل التنضيمي لإلدارة العامة للرتبية اخلاصة

  ::ابعابعاحملور الساحملور الس

  ..دراسة اللوائح القائمة، وتطويرها، وإعداد لوائح جديدة للربامج املستقبليةدراسة اللوائح القائمة، وتطويرها، وإعداد لوائح جديدة للربامج املستقبلية

  ::احملور الثامناحملور الثامن

  ..التوسع يف استحداث أقسام الرتبية اخلاصة يف اإلدارات التعليمية، وتفعيل دورهاالتوسع يف استحداث أقسام الرتبية اخلاصة يف اإلدارات التعليمية، وتفعيل دورها

  ::احملور التاسعاحملور التاسع

  ..تفعيل دور البحث العلمي يف اال الرتبية اخلاصةتفعيل دور البحث العلمي يف اال الرتبية اخلاصة

  ::احملور العاشراحملور العاشر

  ..تنسيق مع ا هات  ات العالقة داال اململكة واارجهاتنسيق مع ا هات  ات العالقة داال اململكة واارجهاالتعاون والالتعاون وال
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  الباب الثالثالباب الثالث

  العوق البصريالعوق البصري    امجامجربرببب  شروط القبولشروط القبول    

الددذين تنطبددق علدديهم شددروط القبددول املفصددلة يف الددذين تنطبددق علدديهم شددروط القبددول املفصددلة يف الطالبددات الطالبددات //يقبددل يف هددذه الددربامج الطددالب يقبددل يف هددذه الددربامج الطددالب 

  ::القواعد التنضيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة وتتل ص فيما يليالقواعد التنضيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة وتتل ص فيما يلي

  الطالبةالطالبة/ / وط القبول يف التعليم العام مع مرونة يف احلد األعلى لسن الطالبوط القبول يف التعليم العام مع مرونة يف احلد األعلى لسن الطالبانطباق شرانطباق شر--33

  ..كل مرحلةكل مرحلة  لتسجيله يفلتسجيله يف

هدذه الددربامج عدن طريدق النقددل مدن معاهددد وبدرامج أاددرى أو      هدذه الددربامج عدن طريدق النقددل مدن معاهددد وبدرامج أاددرى أو        يفيف  الطالبددةالطالبددة//ببالد الد الطالط  يقبدل يقبدل --00

      ،،انطباق تعريف كف البصر علدى املتقددم  انطباق تعريف كف البصر علدى املتقددم  شريطة شريطة   بالتحويل من التعليم العام أو مستجدينبالتحويل من التعليم العام أو مستجدين

  6262//66هو من فقد بصره كليًا أو لديده درجدة مدن اإلبصدار ال تزيدد  عدن       هو من فقد بصره كليًا أو لديده درجدة مدن اإلبصدار ال تزيدد  عدن       البصر البصر   فتعريف كففتعريف كف

يف أفيدل العيدنني بعدد العدالج والتصدحيح الطدع واسدتعمال النضدارات         يف أفيدل العيدنني بعدد العدالج والتصدحيح الطدع واسدتعمال النضدارات         ( ( قدماقدما022022//0202))مرتا  مرتا  

 فهددو ضددعيف البصددر ، أمددا ، أمددا درجددةدرجددة  0202الطبيددة العاديددة، أو مددن ييدديق اددال الرؤيددة لديدده عددن     الطبيددة العاديددة، أو مددن ييدديق اددال الرؤيددة لديدده عددن     

( قددمًا    02/022و     02/72) رًا  دتد دم 6/62و  6/03ن  ديد دباره ددة إبصد دذي ترتاوح حد دص الدالش 

  .بأقوى العينني بعد التصحيح 

لدديهم  لدديهم    الطالبدات الطالبدات //التعريف املذكور أعاله يعين أن نسبة عالية من هدؤالء الطدالب  التعريف املذكور أعاله يعين أن نسبة عالية من هدؤالء الطدالب  ذا فتن ذا فتن ههببوو

بقايا بصر تتفداوت مدن القددرة علدى رؤيدة الندور فقدط إىل القددرة احملددودة علدى قدراءة بعد              بقايا بصر تتفداوت مدن القددرة علدى رؤيدة الندور فقدط إىل القددرة احملددودة علدى قدراءة بعد              

بدداخلط العددادي، ولددذا ينبغددي االسددتفادة مددن بقايددا البصددر وتو يفهددا يف املواقددف     بدداخلط العددادي، ولددذا ينبغددي االسددتفادة مددن بقايددا البصددر وتو يفهددا يف املواقددف       املطبوعدداتاملطبوعددات

العامة للرتبية اخلاصة تعمل على توفري املعينات البصرية العامة للرتبية اخلاصة تعمل على توفري املعينات البصرية   اإلدارةاإلدارةالرتبوية امل تلفة، علما بأن الرتبوية امل تلفة، علما بأن 

  ..بصر بصر الالبقايا بقايا   منمن  الطالبةالطالبة//املناسبة عند ورود تقارير طبية تؤكد إمكانية استفادة الطالباملناسبة عند ورود تقارير طبية تؤكد إمكانية استفادة الطالب
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  بعبعااالرالراب اب البالب

  

  ::لتعرف على من لديهم مشكالت بصريةلتعرف على من لديهم مشكالت بصريةاامؤشرات مؤشرات   

مؤشرات للتعرف إدارة العوق البصري  حرصًا على صحة وسالمة بصر فلذات أكبادنا فقد أعدت 

 :على من يشتبه بأن لديه مشكلة بصرية وهي كالتالي 

 .يشكو من صعوبة يف رؤية األشياء بوجه عام -3

 . يصطدم باألشياء اليت يف طريقه-0

 .يقرب رأسه لألشياء املرئية ليتمكن من رؤيتها -3

 .يقرب ما يريد أن يراه إىل عينيه -4

 .يغم  نصف عينيه عند النضر إىل األشياء اليت حوله -2

 .هما لتاعينيه أو ك ىحدإيشكو من أمل يف -6

 .هما تاتدمع إحدى عينيه أو كل-7

 .توجد إفرازات يف عينيه أحيانًا -8

 .جسمه أو مييل برأسه إىل أعلى يهز رأسه أو -9

 .يقوم  ركات غري عادية مثل تغمي  وفتح العني بشكل سريع باستمرار -32

 .يتيايق من األضواء القوية  -33

 .يالحظ عدم التوافق يف حركة العينني  -30

 .يشكو من صداع أو دواة كثريًا  -33

د ممارسة نشاطات تتطلب يالحظ على الطفل عدم التوافق بني العينني واليدين عن -34

 . لو مثل الرسم والقب  على األشياء 

 .االمحرار املستمر يف العني  -32

 .االت ملونة حول األضواء الكهربائية هوجود  -36

 .رؤية الشيء الواحد كشيوني  -37

 .رؤية أجسام طائرة أمام العني  – 38

 .وجود حول يف العني ااصة لدى األطفال  -39

 . يف العني أو ا فون  وجود أورام 02 

 .عدم انتضام حدقة العني أو ااتالف حجم حدقيت العني  -03
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 اخلامسالباب 

 

 

 :تفعيل مراحل افتتاح الربنامج

 :مرحلة العمل الفتتاح الربنامج: أوال

  ..مرحلة ااتيار املدرسة وتهيوة أطراف الدمجمرحلة ااتيار املدرسة وتهيوة أطراف الدمج--11

يف يف ))علديم أو مدن يندوب عنده     علديم أو مدن يندوب عنده     التالتالرتبيدة و الرتبيدة و العدوق البصدري بدتدارة    العدوق البصدري بدتدارة      مشدرفة مشدرفة / / مشدرف مشدرف بعيوية كدل مدن   بعيوية كدل مدن   

اإلدارة املدرسدددددية أو أحدددددد  اإلدارة املدرسدددددية أو أحدددددد    مدددددديرةمدددددديرة/ / مدددددديرمددددددير::رئيسدددددا  وعيدددددوية كدددددل مدددددن  رئيسدددددا  وعيدددددوية كدددددل مدددددن  (  (  حالدددددة عددددددم تدددددوفره حالدددددة عددددددم تدددددوفره 

ن ن إإالطالبدي بده، و  الطالبدي بده، و    املرشددة املرشددة //مركز أو معهد النور واملرشدمركز أو معهد النور واملرشد  مديرةمديرة//باإلدارة ومديرباإلدارة ومدير  املشرفاتاملشرفات//املشرفنياملشرفني

مج مج أقددددرب مدرسددددة بهددددا برنددددا    أقددددرب مدرسددددة بهددددا برنددددا      مددددديرة مددددديرة   //مل يوجددددد مركددددز أو معهددددد فدددديمكن االسددددتعانة مبدددددير     مل يوجددددد مركددددز أو معهددددد فدددديمكن االسددددتعانة مبدددددير     

  ..الطالبي بهاالطالبي بها  املرشدةاملرشدة//واملرشدواملرشد

  

- - ::ار املدرسة ما يليار املدرسة ما يليييعند ااتعند اات  يراعىيراعى--أأ              

بني بني   اًًاأن يكون موقع املدرسة متوسطأن يكون موقع املدرسة متوسط  ، و، و، ويف حالة جيدة، ويف حالة جيدة((ن توفرن توفرإإ))أن يكون مبناها حكوميا أن يكون مبناها حكوميا   --  33

لتلبية احتياجات طالب  والبد من تكييف البيوة املدرسية ..ما أمكنما أمكنالطالبات الطالبات //مساكن الطالبمساكن الطالب

 :عوق البصري  مما يساعد على حرية احلركة ، و لو بتوفري التاليوطالبات ال

وضع حواجز بالستكية أو مطاطية مرتفعة قلياًل عن سطح األرض عند حافة السالمل واألبواب  -

 .باإلضافة إىل وضع العالمات األرضية لتسهيل التنقل . واملنحدرات

بسياج من جلد حتى إ ا ما ارتطم بها إحاطة األعمدة اليت تقع يف وسط املمرات وفناء املدرسة  -

 .الطالبة/ يكون أقل وقعا على الطالب

إنشاء ملعب رملي ووضع بع  األلعاب وااصة للمراحل والصفوف املبكرة بهد ف متكينهم من  -

 .احلركة واللعب اارج الصف وحيقق الدمج مع طالب وطالبات التعليم العام

فق اخلدمة كدورات املياه واملقصف املدرسي وباب قرب الفصل الدراسي أو غرفة املصادر من مرا -

 .الداول أو اخلروج حتى يسهل االنتقال من مرفق إىل آار دون احلاجة ملساعدة ما

أن تصف املقاعد يف فصل التعليم العام إ ا أمكن على شكل مربع ليتمكنوا من معرفة أماكنهم  -

 .واخلروج من وإىل الفصل بيسر وأييًا من احلركة السريعة داال الفصل أثناء الداول
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حنو تطبيق الربنامج حنو تطبيق الربنامج   املعلماتاملعلمات//أن تكون االجتاهات الرتبوية إلدارة املدرسة واملعلمنيأن تكون االجتاهات الرتبوية إلدارة املدرسة واملعلمني--33

  ..إجيابيةإجيابية

وتوزيعهم على وتوزيعهم على   الطالباتالطالبات//حسب أعداد الطالبحسب أعداد الطالب) ) أو أكثر أو أكثر   انانأن يتوفر باملدرسة غرفتأن يتوفر باملدرسة غرفت--44

واألدوات واألدوات   مبساحة مناسبة  لتكون إحداهما غرفة مصادر توضع بها األجهزةمبساحة مناسبة  لتكون إحداهما غرفة مصادر توضع بها األجهزة( ( الصفوف الصفوف 

خل  وتست دم أييا لكل ما يلزم الربنامج من مهام مثل خل  وتست دم أييا لكل ما يلزم الربنامج من مهام مثل إإ……واللوازم والوسائل التعليمية واللوازم والوسائل التعليمية 

  الطالباتالطالبات//أعمال النقل من وإىل اط برايل، وتست دم الغرف األارى ليدرس بها الطالبأعمال النقل من وإىل اط برايل، وتست دم الغرف األارى ليدرس بها الطالب

شغال غرفة املصادر مبجموعة من شغال غرفة املصادر مبجموعة من إإاملواد اليت يلزم تدريسها على حدة و لو يف حالة املواد اليت يلزم تدريسها على حدة و لو يف حالة 

  ..أو مهام أارىأو مهام أارى  اتاتالطالبالطالب//الطالبالطالب

  

  ::ل التطبيق ويكون  لو عن طريقل التطبيق ويكون  لو عن طريقببوة أطراف الدمج قوة أطراف الدمج قييتهته  --بب

      

عقد لقاءات مع إدارة املدرسدة وارتيودة الرتبويدة إلعطداء فكدرة مبسدطة عدن ماهيدة عمليدة          عقد لقاءات مع إدارة املدرسدة وارتيودة الرتبويدة إلعطداء فكدرة مبسدطة عدن ماهيدة عمليدة          --33

املكفدوفني وأسددس وطددرق تدريسددهم والوسددائل  املكفدوفني وأسددس وطددرق تدريسددهم والوسددائل    الطالبدداتالطالبددات//الددمج ونضامدده ومتطلباتدده والطددالب الددمج ونضامدده ومتطلباتدده والطددالب 

  ..بهم وكذا املناهج املكيفة حسب  روف فقدان البصربهم وكذا املناهج املكيفة حسب  روف فقدان البصرواللوازم التعليمية اخلاصة واللوازم التعليمية اخلاصة 

إعددداد موضددوعات تددذاع يف اإل اعددة املدرسددية وحصددص النشدداط عددن كيفيددة التعامددل مددع    إعددداد موضددوعات تددذاع يف اإل اعددة املدرسددية وحصددص النشدداط عددن كيفيددة التعامددل مددع    --00

  ..التعليم العام على التعاون مع زمالئهم املكفوفني التعليم العام على التعاون مع زمالئهم املكفوفني   طالباتطالبات/ / املكفوفني وحث طالباملكفوفني وحث طالب

الددمج يف فصدورتم   الددمج يف فصدورتم   املبصدرين الدذين سديطبق    املبصدرين الدذين سديطبق      الطالبدات الطالبدات / / تنضيم لقاء توعوي مع الطالبتنضيم لقاء توعوي مع الطالب--33

لتهيوددتهم تربويددال وسددلوكيًا ونفسدديًا حنددو أسدداليب التعامددل مددع زمالئهددم املكفددوفني واملواقددف     لتهيوددتهم تربويددال وسددلوكيًا ونفسدديًا حنددو أسدداليب التعامددل مددع زمالئهددم املكفددوفني واملواقددف     

  الطالبدات الطالبدات / / ومفاهيم مبسدطة عدن قددرات واسدتعدادات الطدالب     ومفاهيم مبسدطة عدن قددرات واسدتعدادات الطدالب       ،،الرتبوية الصحيحة لالندماجالرتبوية الصحيحة لالندماج

  ..املكفوفني وأساليب تعليمهماملكفوفني وأساليب تعليمهم

  ..يًا ونفسيًا وسلوكيًا للدمج يًا ونفسيًا وسلوكيًا للدمج املكفوفني تربواملكفوفني تربو  الطالباتالطالبات/ / تنضيم لقاء لتهيوة الطالبتنضيم لقاء لتهيوة الطالب  --44

االجتماع مع أولياء أمور الطالب وتوعيتهم عن أهمية الربنامج وتعزيز ثقة أولياء األمور االجتماع مع أولياء أمور الطالب وتوعيتهم عن أهمية الربنامج وتعزيز ثقة أولياء األمور --22

  ..  الطالباتالطالبات/ / بأبنائهم الطالببأبنائهم الطالب

  ::نة التجهيز واإلعداد وتتكون مننة التجهيز واإلعداد وتتكون من    --00

رف رف غد غد   معلماتمعلمات/ / يياملدرسة، معلماملدرسة، معلم  وكيلةوكيلة//وكيلوكيل: : عيوية كل منعيوية كل مناملدرسة رئيسا  واملدرسة رئيسا  و  مديرةمديرة/ / مديرمدير    

  . . املكتبةاملكتبة  أمينةأمينة//الصفوف  ات العالقة، أمنيالصفوف  ات العالقة، أمني  معلماتمعلمات/ / يياملصادر، معلماملصادر، معلم
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- - ::مدهام اللجنةمدهام اللجنة

حتديدددد الغدددرف امل تدددارة رتدددذا الغدددرض ومتابعدددة جتهيزهدددا باألثددداث املكدددتع واملدرسدددي     حتديدددد الغدددرف امل تدددارة رتدددذا الغدددرض ومتابعدددة جتهيزهدددا باألثددداث املكدددتع واملدرسدددي     --أأ

  (.(.خلخلإإ……طاوالت، كراسي، دواليبطاوالت، كراسي، دواليب))

لعمدل علدى توفريهدا مدن إدارة     لعمدل علدى توفريهدا مدن إدارة     حصر احتياج الربنامج من الوسائل التعليمية العامة واحصر احتياج الربنامج من الوسائل التعليمية العامة وا--بب

العامدددة للرتبيدددة العامدددة للرتبيدددة   لدددإلدارةلدددإلدارةالتعلددديم  والوسدددائل واألدوات التعليميدددة اخلاصدددة ورفدددع بيدددان بهدددا  التعلددديم  والوسدددائل واألدوات التعليميدددة اخلاصدددة ورفدددع بيدددان بهدددا  

  . . اخلاصةاخلاصة

املكفوفني بني أقرانهم يف الفصل العدادي وعددم جتمديعهم يف    املكفوفني بني أقرانهم يف الفصل العدادي وعددم جتمديعهم يف      الطالباتالطالبات/ / توزيع الطالبتوزيع الطالب--جج

الفصل العادي عن مخسة الفصل العادي عن مخسة املكفوفني يف املكفوفني يف   الطالباتالطالبات//زاوية معينة، ويفيل أال يزيد عدد الطلبةزاوية معينة، ويفيل أال يزيد عدد الطلبة

  ..طالباتطالبات/ / طالبطالب

إعددددداد تقريددددر يوضددددح مدددددى اسددددتكمال ايددددع متطلبددددات غددددرف الربنددددامج وتقدميدددده  إعددددداد تقريددددر يوضددددح مدددددى اسددددتكمال ايددددع متطلبددددات غددددرف الربنددددامج وتقدميدددده    --دد

  ..العامة للرتبية اخلاصةالعامة للرتبية اخلاصة  لإلدارةلإلدارةاملتابع بتدارة التعليم لرفعه املتابع بتدارة التعليم لرفعه   املشرفةاملشرفة//للمشرفللمشرف

ختصدديص ركددن يف مكتبددة املدرسددة والعمددل علددى تزويددده بالكتددب وا ددالت املطبوعددة ختصدديص ركددن يف مكتبددة املدرسددة والعمددل علددى تزويددده بالكتددب وا ددالت املطبوعددة   --هدد هدد   

  ..الربنامجالربنامج  طالباتطالبات/ / رايل واملسجلة على أشرطة  مناسبة ملستويات طالبرايل واملسجلة على أشرطة  مناسبة ملستويات طالبخبط بخبط ب

  :: نة املتابعة تتكون من نة املتابعة تتكون من  --33

ركز ركز ددور أو مد ور أو مد ددد الند د الند ددههالطالبي مبعالطالبي مبع  املرشدةاملرشدة//املرشداملرشد::وعيوية كل من وعيوية كل من   ،،املدرسة رئيسااملدرسة رئيسا  مديرةمديرة  //مديرمدير      

  ورورددالنالن

  معلمدداتمعلمددات/ / يي، معلمدد، معلمدداملصددادراملصددادر  غددرفغددرفمعلمددات معلمددات //ييالطالبددي باملدرسددة، معلمددالطالبددي باملدرسددة، معلمدد  املرشدددةاملرشدددة//، املرشددد، املرشددد((ن وجددد ن وجددد إإ))

  .                           .                           التعليم العام  وي العالقةالتعليم العام  وي العالقة

- - ::مهام اللجنةمهام اللجنة

  الطالبددداتالطالبدددات//ن بواسدددطتها متكدددني الطدددالبن بواسدددطتها متكدددني الطدددالبتلمدددس الوسدددائل والطدددرق الددديت يسدددتطيعوتلمدددس الوسدددائل والطدددرق الددديت يسدددتطيعو  --  أأ

  .. من التعلم والتفاعل داال الفصل من التعلم والتفاعل داال الفصلنينياملكفوفاملكفوف

بصدددرين بصدددرين املكفدددوفني وأقدددرانهم املاملكفدددوفني وأقدددرانهم امل  الطالبددداتالطالبدددات/ / قات بدددني الطلبدددةقات بدددني الطلبدددةااتشدددجيع توطيدددد الصددددتشدددجيع توطيدددد الصدددد  --بب

املبصددر مددع املبصددر مددع   الطالبددةالطالبددة/ / أي أن يتعدداون الطالددبأي أن يتعدداون الطالددب  التعدداونيالتعدداونيتعلم تعلم الالوتو يددف مددا ميكددن تسددميته بددوتو يددف مددا ميكددن تسددميته بدد

  ..يف عمليات التعلم امل تلفة وكذلو يف األنشطةيف عمليات التعلم امل تلفة وكذلو يف األنشطة  الكفيفةالكفيفة//زميله الكفيفزميله الكفيف

  ..متابعة الربنامج وتذليل كل الصعوبات اليت تعيق سري الربنامجمتابعة الربنامج وتذليل كل الصعوبات اليت تعيق سري الربنامج  --جج

التعلدديم فيمددا يسددتجد مددن أمددور  التعلدديم فيمددا يسددتجد مددن أمددور    العددوق البصددري بددتدارة العددوق البصددري بددتدارة   مشددرفةمشددرفة/ / التنسدديق مددع مشددرفالتنسدديق مددع مشددرف--دد

  ..تتعلق بالربنامجتتعلق بالربنامج

  ..كتابة تقرير فصلي عن سري الربنامج يرفع لقسم الرتبية اخلاصة بتدارة التعليمكتابة تقرير فصلي عن سري الربنامج يرفع لقسم الرتبية اخلاصة بتدارة التعليم  --هدهد
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- - :: نة التوجيه واإلرشاد الطالبي وتتكون من  نة التوجيه واإلرشاد الطالبي وتتكون من   --44

  

  املرشددة املرشددة //املرشدد املرشدد :  :  التوجيه واإلرشاد بدتدارة التعلديم رئيسدا  وعيدوية كدل مدن      التوجيه واإلرشاد بدتدارة التعلديم رئيسدا  وعيدوية كدل مدن        مشرفةمشرفة//مشرفمشرف            

، ، ((ن وجدددددد ن وجدددددد إإ) ) الطالبدددددي مبعهدددددد الندددددور أو مركدددددز الندددددور  الطالبدددددي مبعهدددددد الندددددور أو مركدددددز الندددددور    املرشددددددةاملرشددددددة//الطالبدددددي باملدرسدددددة، املرشددددددالطالبدددددي باملدرسدددددة، املرشدددددد

  .                                  .                                  التعليم العام  وي العالقةالتعليم العام  وي العالقة  معلماتمعلمات//ييغرف املصادر، معلمغرف املصادر، معلم  معلماتمعلمات//ييمعلممعلم

- - ::مهام اللجنةمهام اللجنة

  ..مجمجبالربنابالربنا  الطالباتالطالبات//التأكد من انطباق شروط القبول على الطالبالتأكد من انطباق شروط القبول على الطالب--أأ        

  ..املكفوفني باملدرسة وتهيوتهم نفسيًااملكفوفني باملدرسة وتهيوتهم نفسيًا  الطالباتالطالبات//اإلعداد الستقبال الطالباإلعداد الستقبال الطالب--بب        

الربندامج سدلوكيًا وعلميدًا بصدورة مسدتمرة، وإجيداد       الربندامج سدلوكيًا وعلميدًا بصدورة مسدتمرة، وإجيداد         الطالبدات الطالبدات //التأكد مدن متابعدة طدالب   التأكد مدن متابعدة طدالب   --جج        

  ..التعليم العامالتعليم العام  طالباتطالبات//الربنامج وطالبالربنامج وطالب  طالباتطالبات//بني طالببني طالب  العالقة العالقة 

  ..عقبات توجدعقبات توجد  الدمج والتعاون من أجل تذليل أيالدمج والتعاون من أجل تذليل أي  طالباتطالبات//متابعة مستويات طالبمتابعة مستويات طالب  --دد      

  الطالباتالطالبات//النشاط للتأكد من إشراك الطالبالنشاط للتأكد من إشراك الطالب  مشرفةمشرفة//التنسيق والتعاون مع مشرفالتنسيق والتعاون مع مشرف--هدهد    

املكفوفني يف األنشطة امل تلفة مثل اإل اعة املدرسية واملسابقات امل تلفة والرحالت واملناسبات املكفوفني يف األنشطة امل تلفة مثل اإل اعة املدرسية واملسابقات امل تلفة والرحالت واملناسبات 

  ..خلخلإإ……املتنوعة املتنوعة 

كل فصل دراسي وإعداد تقرير فصلي عن تنفيذ اخلطة وما كل فصل دراسي وإعداد تقرير فصلي عن تنفيذ اخلطة وما   إعداد اطة زمنية للعمل االلإعداد اطة زمنية للعمل االل--وو      

تعذر منها وما مت تعديله أثناء التنفيذ  ورفعده إلدارة التعلديم وصدورة منده لألماندة العامدة للرتبيدة        تعذر منها وما مت تعديله أثناء التنفيذ  ورفعده إلدارة التعلديم وصدورة منده لألماندة العامدة للرتبيدة        

  ..اخلاصة اخلاصة 

    ::    املعلماتاملعلمات// نة ترشيح واعداد املعلمني نة ترشيح واعداد املعلمني  --22

رامج العددوق البصددري ملددواد  رامج العددوق البصددري ملددواد  للعمددل يف معاهددد وبدد للعمددل يف معاهددد وبدد     املعلمدداتاملعلمددات//عددداد املعلمددني عددداد املعلمددني إإة ترشدديح وة ترشدديح وتتكددون  ندد تتكددون  ندد 

التعلديم أو مدن يندوب    التعلديم أو مدن يندوب    الرتبيدة و الرتبيدة و بدتدارة  بدتدارة  مددير الرتبيدة   مددير الرتبيدة     الرياضيات والعلوم واإلجنليزي واحلاسب منالرياضيات والعلوم واإلجنليزي واحلاسب من

العددوق البصددري العددوق البصددري   مشددرفةمشددرفة/ / مشددرفمشددرفشددؤون املعلمددني وشددؤون املعلمددني و  مددديرةمددديرة//مددديرمدددير::رئيسددا  وعيددوية كددل مددن رئيسددا  وعيددوية كددل مددن   عندده عندده 

ن مل ن مل إإالطالبدي بده، و  الطالبدي بده، و    املرشددة املرشددة //مركز أو معهد النور واملرشدد مركز أو معهد النور واملرشدد   مديرةمديرة//ومديرومدير  املادة املادة   مشرفةمشرفة/ / ومشرفومشرف

  املرشددة املرشددة //أقرب مدرسة بها برنامج واملرشدأقرب مدرسة بها برنامج واملرشد  مديرةمديرة/ / يوجد مركز أو معهد فيمكن االستعانة مبديريوجد مركز أو معهد فيمكن االستعانة مبدير

  ..الطالبي بهاالطالبي بها

  ::مهام اللجنةمهام اللجنة

يف الت صصات املوضحة أعاله ضمن االحتياج  املعلمات/دراج االحتياج من املعلمنيإ-أ

 .احملافضة/ العام للمنطقة 

الددوطنيني يف مدددارس التعلدديم العددام  املعلمددات/ن املعلمددنياإلعددالن عددن االحتيدداج مدد-ب

 .احملافضة/ باملنطقة 
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ذين لدديهم الرغبدة واالسدتعداد    املتقددمني والد   املعلمدات /إجراء مقدابالت للمعلمدني  -ج

 .املكفوفني الطالبات/لعمل مع الطالبل

 .يف الت صصات املوضحة أعاله معلمات/ترشيح معلمني-د

املرشدحني علدى أن يكدون موعدد الددورة ادالل الفدرتة         علماتامل/عقد دورة للمعلمني-هد

وبدء الدراسة الفعلية للعام الدراسي القادم بت ن اهلل  املعلمات/الواقعة بني عودة املعلمني

 :تعاىل بهدف

 .إجادة طريقة برايل-3

 .التعرف على الطرق واألدوات والوسائل التعليمية-0

واحد  معلمة/بهدف تكليف معلم املعلمات/منيإجراء ااتبار يف نهاية الدورة للمعل-و

 .يف الت صصات املوضحة أعاله للعمل يف الربنامج

 .تزويد اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة  بتقرير عن ما مت تنفيذه -ز

املكلفددني بالعمددل يف الربنددامج ميكددن االسددتفادة مددن ختصصدداتهم يف      املعلمددات/أن املعلمددني

من املدادة الواحددة واألربعدني    ( 34)عام كما ورد يف الفقرة التعليم ال طالبات/تدريس طالب

واحدد مدن املدادة الثالثدة      شريطة أال تتجاوز حصصهم الدراسية عن ما هو موضح يف الفقرة

 . للقواعد التنضيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصةواألربعني

 

  ::ثناء الربنامجثناء الربنامجأأمرحلة العمل مرحلة العمل : : ثانيَاثانيَا

  ::مرحلة رياض األطفالمرحلة رياض األطفال: ): )بتدائيةبتدائيةمرحلة ما قبل املرحلة االمرحلة ما قبل املرحلة اال  --أ أ 

هو دمج األطفال غري العاديني املؤهلني : دمج األطفال  وي العوق البصري يف روضات التعليم العام

رنامج وطريقة تعليمية مستمرة حسب اطة وب ًاتعليميًا اجتماعيزمنيًا مع اقرأنهم داًا 

 . حسب حاجة كل طفل على حدةتقر

القواعد ) سجيل للتعليم العام شروط قبول األطفال املعاقني بصريًايياف لشروط القبول والت -

 (.التنضيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلاصة

 :يطبق برنامج الدمج وفق منهج الروضة املعتمد من التعليم العام من االل األنشطة التالية  -

 احللقة الصباحية-

 العمل احلر يف األركان-

 اللعب احلر -

 الوجبة -
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أن يتم الرتكيز على مشاركة الطفل يف ايع األنشطة قدر املستطاع مع األطفال على 

املبصرين مع حتديد فرتة زمنية يومية لتطبيق اخلطة الرتبوية الفردية مع األطفال  وي 

 (.غرفة املصادر)العوق البصري 

 

 :ضوابط دمج األطفال املعاقني بصريا يف روضات التعليم العام وهي كالتالي

 :املبنى :أوال

 .أن تكون الفصول يف الطوابق السفلية حفا ًا على سالمة األطفال -3

 .أن تكون مرافق املبنى ومنافعه مناسبة ألعمار األطفال واحتياجاتهم اخلاصة -0

أن يكون للمبنى مدال ااص بالروضة وحيتوي على منزلقات من فية وتكسو  -3

اإلضافة إىل فرش أعمدتها مادة لبادية حفا ا على األطفال من االصطدام، ب

صري ااصة أثناء بي العوق الواألرضيات باللباد أوالفنينيل لسمة األطفال عامة و 

 اخل.. تنقلهم بالصف أو امللعب الداالي 

 :عدد األطفال: ثانيا

( 32)مقابل ( 4)من عدد األطفال مبعنى% 02أن يكون عدد األطفال امللتحقني ميثل  -3

 .طفل من التعليم العام

فصل على دمج فوة واحدة من  وي االحتياجات اخلاصة وعند  أن يقتصر كل -0

 .احلاجة ميكن دمج فوتني على أن ال تزيد عن  لو

يوضع كل طفل حسب عمرة الزمين يف الفصول العادية وداهم مع األطفال  -3

 ( .إن كان يف املستوى األول أو املستوى الثاني أو الثالث) العاديني 

 .أطفال لكل معلمة( 4)د عن عدد األطفال يف كل فصل ال يزي -4

 

 

 

 

 

 

 



 

 15 

 

 :الربنامج اليومي: ثالثًا

 .األطفال يف ايع فرتات الربنامج صري معبيتم دمج األطفال  وي العوق ال -3

من الربنامج لكل طفل يف اليوم مع مراعاة الثبات يف ( دقيقة32)يقتطع وقر -0

باستثناء فرتة احللقة التوقير الزمين واملكاني رتؤالء األطفال لتقديم اخلطة الفردية، 

 .والوجبة

 :التجهيزات البيوية: رابعًا

 :املالعب -

مالعب اارجية مغطاة بالرمل وكذلو األعمدة مغلفة باإلسفنج وحتتوي على ألعاب حتقق  -

النمو احلركي التكاملي، إضافة إىل النمو االجتماعي والنفسي والعقلي مع مراعاة حتقيقها 

 .للنمو املتكامل 

حتتوي على فرش األرضيات باللباد أو الفنينيل لسالمة األطفال ومنزلقات مالعب داالية  -

من فية، وتكسو أعمدتها مبادة لبادية حفا ا على األطفال من االصطدام، مع مراعاة توفري 

 ...األدوات املساعدة كاألجراس للمكفوفني، والعالمات اإلرشادية

 :الوسائل -

 .فل أن يراعى ااتيارها  مناسبتها خلصائص الط -

 .أن يراعى ااتيارها مناسبتها لإلعاقة ومدى احتياج الطفل رتا -

 :غرف املصادر -

توفري غرفة مصادر للطفل منفصلة سواء كانر ضمن املبنى أو استحداثها من إحدى الغرف  -

 :بقواطع وتكون مواصفاتها كالتالي

 .أن تكون أرضية غرفة الدراسة مغطاة مبادة حتد من اليوضاء -

لتكييف والتهوية واإلضاءة يف غرفة الدراسة مالئمة لتوفري البيوة أن يكون كل من ا -

 .التعليمية املناسبة لألطفال

 .توفري الوسائل واألدوات اخلاصة بالعوق البصري وأييا املعينات البصرية املالئمة -

 .أن يكون موقع غرفة املصادر متوسطا وواضحا ينب الفصول  يث يسهل وصول األطفال إليه -
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قل مساحة غرفة املصادر عن مساحة الفصل العادي و لو حسب مواصفات وزارة أن ال ت -

 .الرتبية والتعليم وجود نافذة زجاجية  ات اجتاه واحد يف األبواب

أن يكون كل من التكييف واإلضاءة والتهوية يف غرفة املصادر مالئما لتوفري البيوة التعليمية  -

 .املناسبة لألطفال

قواطع  متحركة، طاوالت خمتلفة األشكال، ) واحي التجهيزية مثلأن تكون متكاملة من الن -

 (اخل...مالئمة  عوق بصرية دواليب وأرفف، مواد وأجهزة

 :مالك الروضة من كوادر الرتبية اخلاصة

 :عوق بصري أطفاليياف ملالك الروضة اليت تيم 

معلمة  -ةأمينة مكتب -معلمة واحدة لكل أربع أطفال يف كل مستوى: يتكون املالك من

يف حال عدم توفر معلمة توجه وحركة ميكن قيام معلمة العوق البصري ) توجه وحركة

 .أطفال( 7)مست دمة لكل –بالتدريس 

مهام الكادر وآلية العمل مع األطفال  وي االحتياجات البصرية يف الربنامج اليومي  -

روضات التعليم ضوابط وآليات دمج األطفال  وي االحتياجات اخلاصة يف ) الرجوع لد

 (.العام
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  (:(:ابتدائي،متوسط،ثانويابتدائي،متوسط،ثانوي))املراحل التعليمية الثالثاملراحل التعليمية الثالث::--بب

  معلمددةمعلمددة//ن  ادددمات  تربويددة وتعليميددة ااصددة مددن قبددل معلددم  ن  ادددمات  تربويددة وتعليميددة ااصددة مددن قبددل معلددم  املكفوفددواملكفوفددو  والطالبدداتوالطالبددات  الطددالبالطددالب  يتلقددىيتلقددى

الطالب الطالب تعلم تعلم يي  .نصف اليوم الدراسي ناملدرسة العادية لفرتة التزيد عب غرفة املصادرمت صص يف مت صص يف 

يوجد عدد من املهارات يوجد عدد من املهارات حيث حيث يف هذه الغرفة يف هذه الغرفة املهارات األساسية واملواد العلمية املهارات األساسية واملواد العلمية ن ن املكفوفواملكفوفولبات لبات والطاوالطا

ويف ضوء  لو فتن دمج هؤالء الطدالب  ويف ضوء  لو فتن دمج هؤالء الطدالب    ،،ال بد من الرتكيز على تعليمها للمكفوفنيال بد من الرتكيز على تعليمها للمكفوفني  ،،التعويييةالتعوييية

ويتفداوت  لدو حسدب الصدفوف     ويتفداوت  لدو حسدب الصدفوف       ،،مدع أقدرانهم يدتم تددرجييًا إلكسدابهم تلدو املهدارات       مدع أقدرانهم يدتم تددرجييًا إلكسدابهم تلدو املهدارات       والطالبات والطالبات 

      ::و لو كالتاليو لو كالتالي  ،،ييات احلاالت الفرديةييات احلاالت الفرديةومقتومقت

  الصف األول االبتدائيالصف األول االبتدائي  
  

املكفوفني يف غرفة املصادر املكفوفني يف غرفة املصادر الطالبات الطالبات //ُتدرس مواد القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم للطالب ُتدرس مواد القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم للطالب --أأ  

من قبل معلمدي غدرف املصدادر ويف حالدة عددم وجدود معلدم غرفدة املصدادر فديمكن االسدتعانة بداملعلم             من قبل معلمدي غدرف املصدادر ويف حالدة عددم وجدود معلدم غرفدة املصدادر فديمكن االسدتعانة بداملعلم             

  ..ايل قراءة وكتابة أيا كان ختصصهايل قراءة وكتابة أيا كان ختصصهبربر  لطريقةلطريقةا يد ا يد 

على مهدارات التعدرف علدى البيودة والتحدرك انمدن مدن قبدل         على مهدارات التعدرف علدى البيودة والتحدرك انمدن مدن قبدل           ةةالكفيفالكفيفالطالبة الطالبة //يدرب الطالب يدرب الطالب --بب  

  ..ةةاملت صصاملت صص  املعلمةاملعلمة//املعلماملعلم

املكفوفددون مددواد الرتبيددة اإلسددالمية، األناشدديد، الرتبيددة الرياضددية، املكفوفددون مددواد الرتبيددة اإلسددالمية، األناشدديد، الرتبيددة الرياضددية، الطالبددات الطالبددات //يدددرس الطددالب يدددرس الطددالب --جج  

  ..مع أقرانهم املبصرين مع أقرانهم املبصرين   ((بناتبنات))ةةالرتبية األسريالرتبية األسري  ،،الرتبية الفنيةالرتبية الفنية
  

  الصف الثاني االبتدائي الصف الثاني االبتدائي 

يطبددددق علددددى هددددذا الصددددف مددددا  كددددر يف الصددددف األول االبتدددددائي مددددع أهميددددة التدددددرج حنددددو دمددددج   يطبددددق علددددى هددددذا الصددددف مددددا  كددددر يف الصددددف األول االبتدددددائي مددددع أهميددددة التدددددرج حنددددو دمددددج   

املكفددوفني مددع أقددرانهم املبصددرين يف حصددتني علددى األقددل مددن حصددص القددراءة     املكفددوفني مددع أقددرانهم املبصددرين يف حصددتني علددى األقددل مددن حصددص القددراءة       الطالبدداتالطالبددات//الطددالبالطددالب

  ..والكتابةوالكتابة

  الصف الثالث االبتدائيالصف الثالث االبتدائي
  

حلصص حلصص ا الصف ما  كر يف الصفني األول والثاني االبتدائيني مع أهمية زيادة اا الصف ما  كر يف الصفني األول والثاني االبتدائيني مع أهمية زيادة ايطبق على هذيطبق على هذ--أأ  

  ..الكتابةالكتابةوون مع أقرانهم املبصرين يف مادة القراءة ن مع أقرانهم املبصرين يف مادة القراءة وواملكفوفاملكفوف  الطالباتالطالبات//اليت يدرسها الطالباليت يدرسها الطالب

علدى مهدارات التعدرف علدى البيودة والتحدرك انمدن مدن قبدل          علدى مهدارات التعدرف علدى البيودة والتحدرك انمدن مدن قبدل            ةةالكفيفد الكفيفد الطالبة الطالبة //يدرب الطالب يدرب الطالب --بب

  ..ةةصصصصاملت املت   املعلمةاملعلمة//املعلماملعلم

املكفوفني يف غرفة املصادر من قبل معلم غرفة املكفوفني يف غرفة املصادر من قبل معلم غرفة الطالبات الطالبات //اإلمالء واخلط للطالباإلمالء واخلط للطالب  ااتدرس مادتتدرس مادت--جج  

الكفيدف يف الكتابدة بربايدل مدن حيدث      الكفيدف يف الكتابدة بربايدل مدن حيدث            الطالبدة الطالبدة //املصادر  ويكون الرتكيز على زيدادة قددرة الطالدب   املصادر  ويكون الرتكيز على زيدادة قددرة الطالدب   

  ..خلخلإإ……السرعة السرعة ووتهجوة الكلمات، ارتمزات، عالمات الرتقيم، الدقة، الوضوح، التنسيق، تهجوة الكلمات، ارتمزات، عالمات الرتقيم، الدقة، الوضوح، التنسيق، 
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  الصف الرابع االبتدائي الصف الرابع االبتدائي 
  

املكفوفني يف غرفة املصادر من املكفوفني يف غرفة املصادر من   الطالباتالطالبات//تدرس مواد الرياضيات، والعلوم، واخلط للطالبتدرس مواد الرياضيات، والعلوم، واخلط للطالب  --  أأ

  رموز نضامرموز نضامالكفيف على الكفيف على   الطالبةالطالبة//تدريب الطالبتدريب الطالب  ممغرفة املصادر، وعليهغرفة املصادر، وعليه  معلماتمعلمات/ / قبل معلميقبل معلمي

  ..العربي املطور  رتاتني املادتنيالعربي املطور  رتاتني املادتنيبرايل برايل 

ات التعرف على البيوة والتحرك انمن من قبل املعلم ات التعرف على البيوة والتحرك انمن من قبل املعلم على مهارعلى مهار  الكفيفالكفيفيدرب الطالب يدرب الطالب     --  بب

و لو وفقًا لل طة الدراسية للبنات فأن مقرر التوجه واحلركة ، فقطفقط  ((بننيبنني))املت صصاملت صص

  . يدرس من الصف األول حتى الصف الثالث ابتدائي فقط 

معلمة /علماذا اتفقا م:) املكفوفون مواد الرتبية اإلسالمية، والقراءةاملكفوفون مواد الرتبية اإلسالمية، والقراءة  الطالباتالطالبات//يدرس الطالبيدرس الطالب  --جج  

الطالبة جميد للقراءة بعد نهاية الصف الرابع فأنه /الرتبية اخلاصة و التعليم العام  على أن الطالب

، واحملفو ات والتعبري، ، واحملفو ات والتعبري، ((  طالبات التعليم العام يف الفصل العادي/ ميكن أن يدمج مع طالب 

مع أقرانهم مع أقرانهم   ((بناتبنات))األسرية األسرية الرتبية الرتبية   والقواعد، واالجتماعيات، والرتبية الفنية، والرتبية الرياضية،والقواعد، واالجتماعيات، والرتبية الفنية، والرتبية الرياضية،

  ..املبصريناملبصرين

  الصفان اخلامس والسادس االبتدائيالصفان اخلامس والسادس االبتدائي
  

جنليزيددة للصددف جنليزيددة للصددف مددادة اللغددة اإلمددادة اللغددة اإلمددع إضددافة مددع إضددافة ، ، يطبددق علددى هددذين الصددفني مددا  كددر يف الصددف الرابددع يطبددق علددى هددذين الصددفني مددا  كددر يف الصددف الرابددع 

  ..تدرس يف غرفة املصادرتدرس يف غرفة املصادرففالسادس االبتدائي السادس االبتدائي 
  

  الصف األول والثاني والثالث املتوسطالصف األول والثاني والثالث املتوسط
  

  الطالبدداتالطالبددات//واللغددة اإلجنليزيددة، واحلاسددب انلددي، للطددالب   واللغددة اإلجنليزيددة، واحلاسددب انلددي، للطددالب   علددوم، علددوم، والوالتدددرس مددواد الرياضدديات،    تدددرس مددواد الرياضدديات،    --اا  

  ..املت صصني يف تلو املواداملت صصني يف تلو املواد  املعلماتاملعلمات/ / املكفوفني يف غرفة املصادر من قبل املعلمنياملكفوفني يف غرفة املصادر من قبل املعلمني

يددددددرب الطالدددددب علدددددى مهدددددارات التعدددددرف علدددددى البيودددددة والتحدددددرك انمدددددن مدددددن قبدددددل املعلدددددم  يددددددرب الطالدددددب علدددددى مهدددددارات التعدددددرف علدددددى البيودددددة والتحدددددرك انمدددددن مدددددن قبدددددل املعلدددددم  --بب

  ..((بننيبنني))املت صصاملت صص

مدددواد الرتبيدددة اإلسدددالمية، واللغدددة العربيدددة، والعلدددوم  مدددواد الرتبيدددة اإلسدددالمية، واللغدددة العربيدددة، والعلدددوم  املكفوفدددون املكفوفدددون   الطالبدددات الطالبدددات / /   يددددرس الطدددالبيددددرس الطدددالب--جج  

    ..مع أقرانهم املبصرينمع أقرانهم املبصرين  ((بناتبنات))الرتبية األسرية الرتبية األسرية   ،،االجتماعية، والرتبية الفنية، والرتبية الرياضيةاالجتماعية، والرتبية الفنية، والرتبية الرياضية
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  الصف األول الثانويالصف األول الثانوي

الرياضدديات، الرياضدديات، ( ( الفيزيدداء، الكيميدداء ، األحيدداء  الفيزيدداء، الكيميدداء ، األحيدداء  ))العلددوم العامددة  العلددوم العامددة  ووتدددرس مددواد اللغددة اإلجنليزيددة    تدددرس مددواد اللغددة اإلجنليزيددة      --أأ  

  املعلمددداتاملعلمدددات//املكفدددوفني يف غرفدددة املصدددادر مدددن قبدددل املعلمدددني    املكفدددوفني يف غرفدددة املصدددادر مدددن قبدددل املعلمدددني      الطالبددداتالطالبدددات//واحلاسدددب انلدددي، للطدددالب  واحلاسدددب انلدددي، للطدددالب  

  . . املت صصني يف هذه املواداملت صصني يف هذه املواد

غددددة العربيددددة، والعلددددوم غددددة العربيددددة، والعلددددوم املكفوفددددون مددددواد العلددددوم الشددددرعية، والل املكفوفددددون مددددواد العلددددوم الشددددرعية، والل   الطالبدددداتالطالبددددات/ / يدددددرس الطددددالبيدددددرس الطددددالب  --بب

تفصديل   –دبري منزلدي  تد )موادعمليدة  ، واملكتبة والبحث، والنشاط، والرتبيدة الرياضدية،  ، واملكتبة والبحث، والنشاط، والرتبيدة الرياضدية،  االجتماعيةاالجتماعية

  ..مع أقرانهم املبصرينمع أقرانهم املبصرين  ((واياطة للمرحلة الثانوية الصفني األول والثاني ثانوي

  

  

  الصف الثاني والثالث الثانويالصف الثاني والثالث الثانوي

يف غرفة املصادر من يف غرفة املصادر من   الطالباتالطالبات//احلاسب انلي للطالب املكفوفنياحلاسب انلي للطالب املكفوفنيووتدرس مادة اللغة اإلجنليزية، تدرس مادة اللغة اإلجنليزية، --أأ  

  ..قبل املعلم املت صصقبل املعلم املت صص

املكفوفددددون مددددواد العلددددوم الشددددرعية، واللغددددة العربيددددة، والعلددددوم  املكفوفددددون مددددواد العلددددوم الشددددرعية، واللغددددة العربيددددة، والعلددددوم  ت ت الطالبدددداالطالبددددا/ / يدددددرس الطددددالبيدددددرس الطددددالب--بب  

  ..االجتماعية، واملكتبة والبحث، والرتبية الرياضية، مع أقرانهم املبصريناالجتماعية، واملكتبة والبحث، والرتبية الرياضية، مع أقرانهم املبصرين
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  السادسالسادسالباب الباب 

  

 :املدرسية  والكتب الدراسية  اخلطط

م قرانهأسددوة بددأ    سدداب املهددارات األكادمييددة   إن الطالددب والطالبددة املعاقددة بصددريا  اجددة إىل اكت    

ق بصريا ولديه احتياجات تفرضها طبيعدة العدوق البصدري    العاديني  ولكن جيب أن ندرك بأنه معو

كادمييدة الديت يقدوم    اند ميكنده مدن اكتسداب املهدارات األ    ولذا فهو يف حاجة إىل نضدام تعليمدي مسد   

هددددارات عليهددددا املددددنهج الدراسددددي العددددادي فهددددو  اجددددة إىل مددددنهج إضددددايف ييددددمن لدددده اكتسدددداب امل 

التعويييةاليت تكفل له مسايرة أقرانه العداديني يف املدرسدة واألهدم مدن  لدو تيدمن لده مقومدات         

 .النجاح يف احلياة

 : الدراسية طاخلط - أ

( هدد 3400)تنص املادة الرابعدة والتسدعون يف القواعدد التنضيميدة ملعاهدد وبدرامج الرتبيدة اخلاصدة            

يكدون  )هدد علدى أن   2/4/3400وتداري    3674/07لديم بدرقم   املعتمدة من قبل معالي وزير الرتبيدة والتع 

التعلدديم يف املراحددل الدراسددية للرتبيددة اخلاصددة وفددق املندداهج املقددررة والكتددب املدرسددية والوحدددات          

املعتمدددة لكددل مرحلددة مددن قبددل ا هددات امل تصددة يف الددوزارة حسددب اخلطددط الدراسددية واخلطددط          

ء التعديالت الالزمة تبعًا لقدرات واحتياجات كدل  الرتبوية الفردية املوضوعة لذلو، وميكن إجرا

 .تلميذ

بعدد  ( ابتددائي، متوسدط، ثدانوي   )يعتمد تطبيق اخلطط الدراسية للمراحل التعليمية الثالث -

إضددافة مهددارات التحددرك ومعرفددة االجتاهددات مددع مددادة الرتبيددة البدنيددة للمددرحلتني االبتدائيددة           

وتددداري   33227282يدددل الدددوزارة للتعلددديم بدددرقم   املعممدددة مدددن قبدددل سدددعادة وك  (بدددنني)  واملتوسدددطة

معتمد يف اخلطة الدراسية للبنني من مهارات التحرك ومعرفة االجتاهات أن مقرر .) هد03/7/3433

املرحلة االبتدائية حتى نهاية املرحلة املتوسطة يف حني أنه للبنات يدرس من الصف األول حتى نهاية 

 (.الصف الثالث ابتدائي فقط
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 :اسيةالكتب الدر - ب

 : إداال الكتب بطريقة برايل -

تتوفر لدى الوزارة مطابع مت صصة لطباعة  املقدررات الدراسدية بطريقدة برايدل للبدنني والبندات       

يددتم تراتهددا إلكرتونيددًا إىل   (word)علددى نضددام علدديم العددام مدالددة الت ويتمثددل عملددها بكتددب

ل مع مطابع الرتبية اخلاصة على التواصإبداء مالحضات أو  يقة برايل ، ويف حالة االستفسارطر

  4329876/23هاتف رقم  

 :مادة العلوم والرياضيات-ج

حتددى يددتم  وألسددباب فنيددة  بطريقددة برايددل  مطبوعددًا  العلددوم والرياضدديات  مقددرر حددال عدددم وجددود يف 

املكفددوفني مددواد الرياضدديات والعلددوم املعتمدددة    الطالبددات/ يدددرس للطددالب تلددو األسددباب  معا ددة 

هدذه املدواد تدريسدها عدن طريدق التسدجيل        معلمدات / التعلديم العدام وعلدى معلمدي     طالبدات / لطالب

وتدريس الرموز احلديثة املعتمدة يف نضام برايدل العربدي املطدور، مدع مراعداة       الصوتي، وبالتل يص

حتقيق أهداف كل مادة وميكن ملعلمي تلو املواد االستعانة بددليل رمدوز الرياضديات والعلدوم مدن      

  www.se.gov.sa/conferences/braillel:املوقع التالي

 :مادة احلاسب انلي -د 

.    دة من وزارة الرتبية والتعليم لتوفر الربامج املت صصةميدرس احلاسب انلي حسب اخلطة املعت

 الطالبات/احلاسب انلي إعداد برنامج التدريب حسب إمكانات الطالب معلمة/وميكن ملعلم

تدريسها عن طريق  ةهذه املاد معلمة/وعلى معلم نلي للتعليم العامباالعتماد على مقرر احلاسب ا

التسجيل الصوتي، وبالتل يص وتدريس الرموز احلديثة املعتمدة يف نضام برايل العربي املطور، مع 

من املوقع  احلاسب انليمراعاة حتقيق أهداف  املادة وميكن ملعلم  املاد ة االستعانة بدليل رموز 

  www.se.gov.sa/conferences/braillel:التالي

جنليزية، واد العلوم، الرياضيلر، اللغة اإلاملواد العلمية واملتمثلة يف م معلمات/ وعلى معلمي

رانهم يف تلو املواد داًا جزئيا مع أق الطالبات/مكانية دمج الطالبإاحلاسب انلي مراعاة 

 .لباتالطا/املبصرين يف بع  احلصص حسب قدرات وإمكانات الطالب
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 :مادة التوجه واحلركة -هد   

يعد التنقل انمن من األساسيات املهمة للكفيف لتوسيع مداركه يف بيوته الداالية واخلارجية 

وركيزة من ركائز االعتماد على النفس لذا مت اعتماد مقرر مادة التوجه واحلركة يف معاهد 

 معلمة/هد  لذا يقوم كل معلم3433ردات عام هد ، ثم بعد  لو وضعر له مف3423النور عام 

بتعداد الربنامج التدريع الفردي حسب املهارات املعتمدة لكل صف بدءا من الصف األول 

للطالب دون الطالبات  االبتدائي إىل الصف الثالث املتوسط وفق برنامج تربوي فردي لكل حالة

لصف الثالث على هيئة أنشطة وبرامج غري أنه ميكن أن يستفاد من ذات الربنامج للبنات بعد ا

 . إرشادية من قبل املعلمات املختصات وغري املختصات

 :مراعاتها ما يلي املعلمة/رشادات اليت ينبغي للمعلمومن اإل 

 غرافية املكان الذي يدرس فيه من مسجد وفصول ومالعب ومعاملجب التلميذة/تعريف التلميذ-

 وغريها

الكفيف الستقبال  املعلومة عن طريق اللمس و لو  الطالبة/لبعند شرح املهارة حيتاج الطا-

 .عند إعطاء منو ج للمهارة أو أحد زمالئه املعلمة/مبالمسته املعلم

 .مراعاة قواعد األمن والسالمة أثناء ممارسة أي نشاط -

 .تنمية احلواس املتبقية قدر اإلمكان -

 .االستعانة بالعالمات واإلشارات البوية يف التنقل -

 .توفري أدوات التنقل الالزمة -

احلالي ووضع الربنامج  الطالبة/جراء تقييم مبدئي لكل حالة للوقوف على مستوى الطالبإ -

 . التدريع املالئم له
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 : مادة الرتبية البدنية  -د    

العامدة   تتفق الرتبية البدنيدة اخلاصدة بداملعوقني بصدريا يف أهددافها الرئيسدية مدع الرتبيدة البدنيدة         

لغددري املكفددوفني حيددث تهدددف إىل تنميددة عناصددر اللياقددة البدنيددة وخباصددة مددا يددرتبط منهددا بصددحة   

واحملافضة عليها ، وتقدير مهاراتهم احلركية مبا يعزز مشاركتهم يف األنشطة  الطالبات/الطالب

تبطة مبمارسدة  جيابية واملفاهيم املعرفية املر، مع تنمية االجتاهات اإلالبدنية طوال فرتات حياتهم

 :النشاط البدني  وتتمثل مسؤولية معلم الرتبية البدنية مبا يلي

 .االهتمام باالصطفاف الصباحي مع أهمية سالمة القوام-

 .العناية بالتمرينات الصباحية -

 .االلتزام باللباس الرياضي أمر ضروري لتأدية العمل على الوجه األكمل-

االية يف املعهدد أو الربندامج   ية مساحات واالستفادة من أإعداد ونضافة املالعب بصفة مستمرة -

مع التأكد من الو املالعب مدن العوائدق الديت قدد تسدبب إصدابات للطالدب أثنداء ممارسدة النشداط           

 .الرياضي

علددى حفددظ   الطالبددات/االسددتعانة بدداألدوات واألجهددزة املسددت دمة يف املدرسددة وتدددريب الطددالب   -

 .مواقعها

غرية تزود بالكتب وا الت وقدوانني األلعداب مطبوعدة بطريقدة برايدل أو      إعداد مكتبة رياضية ص-

 .طالععلى اال الطالبات/مع حث وتشجيع الطالبمسجلة صوتيًا 

 .على املهارات احلركية باالستفادة من احلواس املتبقية الطالبات/تدريب الطالب-

 .لعاب اخلاصة باملكفوفنياأل املكفوفني يف برامج الدمج يف قرانهمأشراك الطالب املبصرين مع إ-

 .لعاب الرياضية حسب احلاجةاأل تكييف وتعديل-

 

 :تعليم الكبار-هد

تقدوميهم  تقدوميهم  يكدون  يكدون  وو    .ينطبق عليهم ما ينطبق على التعليم العام وفدق أنضمدة التعلديم الليلدي    

 مددن البدداب العاشددر واملعتمدددة يف القواعددد     مددن البدداب العاشددر واملعتمدددة يف القواعددد    و موضددح يف املددادة الواحدددة والتسددعني  و موضددح يف املددادة الواحدددة والتسددعني  وفددق مددا هدد وفددق مددا هدد 

  ..ة ملعاهد وبرامج العوق البصرية ملعاهد وبرامج العوق البصريالتنضيميالتنضيمي

  

      يف وثيقددة إنهدداء كددل مرحلددة مددن املراحددل  يف وثيقددة إنهدداء كددل مرحلددة مددن املراحددل  ( ( برنددامج عددوق بصددريبرنددامج عددوق بصددري))ُيعتمددد كتابددة عبددارة ُيعتمددد كتابددة عبددارة --وو

  ..الدراسية يف برامج الدمج للعوق البصري يف التعليم العامالدراسية يف برامج الدمج للعوق البصري يف التعليم العام
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  السابعالسابعالباب الباب 

  

  ::معلمو غرف املصادرمعلمو غرف املصادر

  يف ثانيدا  يف ثانيدا  نصاب عددد احلصدص الدواردة    نصاب عددد احلصدص الدواردة      دون النضر إىلدون النضر إىل  يكلف عادة بهذا العمل  وو املؤهالت التاليةيكلف عادة بهذا العمل  وو املؤهالت التالية    

املكفدوفني يعتدرب   املكفدوفني يعتدرب     الطالبدات الطالبدات //لكون دمدج الطدالب  لكون دمدج الطدالب    هد هد 34033403//  33/  /    0202وتاري    وتاري          0707//060060التعميم رقم  التعميم رقم  بب

  ::داا كلياداا كليا

  ..تعليم املكفوفنيتعليم املكفوفني  ––املت صصون يف الرتبية اخلاصة املت صصون يف الرتبية اخلاصة   املعلماتاملعلمات//املعلموناملعلمون--أأ

قدددراءة وكتابدددة، أيدددًا كاندددر   قدددراءة وكتابدددة، أيدددًا كاندددر       برايدددلبرايدددل  طريقدددةطريقدددةاملكفوفدددون الدددذين جييددددون  املكفوفدددون الدددذين جييددددون    املعلمددداتاملعلمدددات//املعلمدددوناملعلمدددون--بب

  ::ويكون دورهم يف التدريس والرتاة على النحو التاليويكون دورهم يف التدريس والرتاة على النحو التالي. . ختصصاتهمختصصاتهم

  ..املرحلة االبتدائية تدريس بع  املواد يف غرفة املصادراملرحلة االبتدائية تدريس بع  املواد يف غرفة املصادر--33

نصبتهم للرتادة بدد   نصبتهم للرتادة بدد   أأوحتتسب وحتتسب   الرتاة من وإىل طريقة برايلالرتاة من وإىل طريقة برايل: : ن املتوسطة والثانويةن املتوسطة والثانويةاملرحلتااملرحلتا--00

    ..حصص فأكثرحصص فأكثر( ( 3232))

الدذين  الدذين  جنليدزي، احلاسدوب   جنليدزي، احلاسدوب   يف ختصدص الرياضديات، العلدوم، اإل   يف ختصدص الرياضديات، العلدوم، اإل   التعليم العدام  التعليم العدام    ماتماتمعلمعل/ / معلمومعلمو--جج

  معلمةمعلمة/ / ، ومعلم، ومعلم  رايل قراءة وكتابةرايل قراءة وكتابةوإجادة طريقة بوإجادة طريقة بتعليم املكفوفني تعليم املكفوفني طرق ووسائل طرق ووسائل اجتازوا دورات يف اجتازوا دورات يف 

للتدريب على مهدارات التعدرف علدى البويدة والتحدرك انمدن شدريطة حصدوله علدى          للتدريب على مهدارات التعدرف علدى البويدة والتحدرك انمدن شدريطة حصدوله علدى            الرتبية البدنيةالرتبية البدنية

تحدرك انمدن معتمددة مدن اإلدارة العامدة للرتبيدة       تحدرك انمدن معتمددة مدن اإلدارة العامدة للرتبيدة       للل يف فنيات التعدرف علدى البويدة وا   ل يف فنيات التعدرف علدى البويدة وا   شهادة التعامشهادة التعام

  ..اخلاصةاخلاصة

صدعوبات الدتعلم مدن املكفدوفني ينبغدي علديهم مزاولدة ختصصدهم يف احلداالت          صدعوبات الدتعلم مدن املكفدوفني ينبغدي علديهم مزاولدة ختصصدهم يف احلداالت            معلماتمعلمات/ / معلمومعلمو--دد

  ::احملولة إليهم وفق انلية املتبعة يف ختصص صعوبات التعلم واملتمثلة يفاحملولة إليهم وفق انلية املتبعة يف ختصص صعوبات التعلم واملتمثلة يف

  ..تش يص احلالةتش يص احلالة--33

  ..اخلطة الرتبوية الفرديةاخلطة الرتبوية الفردية  إعدادإعداد--00

  ..التدريسالتدريس--33

صددعوبات الددتعلم بدداإلدارات  صددعوبات الددتعلم بدداإلدارات    مشددرفةمشددرفة/ / العددوق البصددري ومشددرف العددوق البصددري ومشددرف   مشددرفةمشددرفة/ / يشددارك يف املتابعددة مشددرف يشددارك يف املتابعددة مشددرف 

  ..التعليميةالتعليمية
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    الثامنالثامن  البابالباب

            ::مهام معلمي غرف املصادرمهام معلمي غرف املصادر

رتبيدة اخلاصدة   رتبيدة اخلاصدة    من القواعد التنضيميدة ملعاهدد وبدرامج ال    من القواعد التنضيميدة ملعاهدد وبدرامج ال   يف املادة الواحدة واألربعنييف املادة الواحدة واألربعنيإضافة إىل ما  كر إضافة إىل ما  كر 

  ::مشاركتهم يف اللجان املذكورة أعاله، عليهم القيام باملهام التاليةمشاركتهم يف اللجان املذكورة أعاله، عليهم القيام باملهام التاليةوو

  .  .  الدمج على حدهالدمج على حده  طالباتطالبات//تدريس املهارات واملواد اليت يلزم تدريسها لطالبتدريس املهارات واملواد اليت يلزم تدريسها لطالب--33

هذه الفوة هذه الفوة   طالباتطالبات//تقديم التوجيهات املالئمة ملعلمي التعليم العام  وي العالقة بشأن متكني طالبتقديم التوجيهات املالئمة ملعلمي التعليم العام  وي العالقة بشأن متكني طالب--00

  . . اد وتنمية املهارات املطلوبةاد وتنمية املهارات املطلوبةمن فهم املومن فهم املو

التعلدديم العددام  وي  التعلدديم العددام  وي    معلمدداتمعلمددات//العنايددة بالوسددائل التعليميددة اخلاصددة بهددذه الفوددة، ومسدداعدة معلمددي    العنايددة بالوسددائل التعليميددة اخلاصددة بهددذه الفوددة، ومسدداعدة معلمددي    --33

د مدن نضافتهدا عندد تقددميها     د مدن نضافتهدا عندد تقددميها     املكفدوفني، والتأكد  املكفدوفني، والتأكد    طالبدات طالبدات //العالقة على االستفادة منها يف تعليم الطالبالعالقة على االستفادة منها يف تعليم الطالب

  (.  (.  مثل لذلومثل لذلواملكان األاملكان األ))لتفحصها على طاوالتهم لتفحصها على طاوالتهم طالبات طالبات / / للطالبللطالب

برايل إىل اخلط املبصر و لو إما بقراءتها مباشرة على برايل إىل اخلط املبصر و لو إما بقراءتها مباشرة على   طريقةطريقةمن من   الطالباتالطالبات//نقل أعمال الطالبنقل أعمال الطالب--44

املادة وميكن املادة وميكن   معلمةمعلمة//أو بقراءتها على من يقوم بكتابتها باخلط املبصر ليطلع عليها معلمأو بقراءتها على من يقوم بكتابتها باخلط املبصر ليطلع عليها معلم  املعلمةاملعلمة//املعلماملعلم

  ..أعياء ارتيوة الرتبوية يف املدرسةأعياء ارتيوة الرتبوية يف املدرسة  االستعانة بالذين تصرف رتم عالوة الرتبية اخلاصة أو غريهم مناالستعانة بالذين تصرف رتم عالوة الرتبية اخلاصة أو غريهم من

برايددل مثددل الواجبددات وأسددولة   برايددل مثددل الواجبددات وأسددولة     طريقددةطريقددةإىل إىل   الطالبدداتالطالبددات//مددن الطددالب مددن الطددالب   املعلمددةاملعلمددة//مددا يطلبدده املعلددم  مددا يطلبدده املعلددم  نقددل نقددل   --22

- - ::برايل مثلبرايل مثل  ريقةريقةططببأهمية االلتزام بيوابط الطباعة أهمية االلتزام بيوابط الطباعة االاتبارات الشهرية والفصلية مع االاتبارات الشهرية والفصلية مع 

  ..أن تكون بداية كل فقرة يف أول السطرأن تكون بداية كل فقرة يف أول السطر--أأ    

  ..حلروف متطرفة يف ارتامش األمين أو األيسرحلروف متطرفة يف ارتامش األمين أو األيسرأن ال تكون اأن ال تكون ا--بب  

  ..أن ال تكون األسطر متطرفة يف ارتامش األعلى أو األسفلأن ال تكون األسطر متطرفة يف ارتامش األعلى أو األسفل--جج  

ار، واط يف نهاية األسولة أو عبارة تفيد بانتهائها مع ار، واط يف نهاية األسولة أو عبارة تفيد بانتهائها مع آآضع اط أو سطر فارغ بني كل سؤال وضع اط أو سطر فارغ بني كل سؤال وأن يوأن يو--دد  

الزاويدة العليدا مدن ا هدة     الزاويدة العليدا مدن ا هدة     يف يف ))ضرورة ترقيم صدفحات األسدولة وتدبيسدها يف املوضدع املناسدب خلدط برايدل        ضرورة ترقيم صدفحات األسدولة وتدبيسدها يف املوضدع املناسدب خلدط برايدل        

  (. (. اليسرى للصفحةاليسرى للصفحة

برايدل  برايدل    ريقةريقةططإىل إىل   الطالباتالطالبات//املواد على أعمال الطالباملواد على أعمال الطالب  معلماتمعلمات//مومونقل املالحضات اليت يدونها معلنقل املالحضات اليت يدونها معل--  66  

  ..وعدم االكتفاء باإلفادة الشفويةوعدم االكتفاء باإلفادة الشفوية  ،،بأنفسهمبأنفسهم  الطالباتالطالبات//ها الطالبها الطالبأأليقرليقر

يف ختصصاتهم لصفوف التعليم العام يف ختصصاتهم لصفوف التعليم العام   القيام مبا يسند إليهم من قبل إدارة املدرسة من تدريس موادالقيام مبا يسند إليهم من قبل إدارة املدرسة من تدريس مواد--77

شريطة عدم اإلاالل شريطة عدم اإلاالل ( ( من  لومن  لو  ىل شيئىل شيئعند احتياج املدرسة إعند احتياج املدرسة إ))وشغل حصص االنتضار وغريها من املهام وشغل حصص االنتضار وغريها من املهام 

مبهامهم األساسية وااللتزام مبدا ورد يف القواعدد التنضيميدة ملعاهدد وبدرامج الرتبيدة اخلاصدة مدن حيدث          مبهامهم األساسية وااللتزام مبدا ورد يف القواعدد التنضيميدة ملعاهدد وبدرامج الرتبيدة اخلاصدة مدن حيدث          

  ..نصاب املعلم وواجباتهنصاب املعلم وواجباته

قني بصريَا على قني بصريَا على اضية والفنية لتدريب الطالب املعواضية والفنية لتدريب الطالب املعوالرتبية الريالرتبية الري  معلماتمعلمات//علميعلمييقوم بالتعاون مع ميقوم بالتعاون مع م--88

كفيف كفيف ))ااعي أو ثنائي ااعي أو ثنائي كافة املهارات واألنشطة املطلوبة يف الصالة الرياضية أو الفنية و لو بشكل كافة املهارات واألنشطة املطلوبة يف الصالة الرياضية أو الفنية و لو بشكل 

  ..ستثناء األنشطة األكثر تعقيدَا فيمكن أن تتم بشكل فرديستثناء األنشطة األكثر تعقيدَا فيمكن أن تتم بشكل فرديبابا( ( مع مبصرمع مبصر
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  التاسعالتاسعالباب الباب 

  ::تقويم طالب الدمجتقويم طالب الدمج

التعلدديم العددام مددن أسدداليب التعلدديم العددام مددن أسدداليب طالبددات طالبددات   //الدددمج مددا يطبددق علددى طددالب  الدددمج مددا يطبددق علددى طددالب    طالبدداتطالبددات  //يطبددق علددى طددالبيطبددق علددى طددالب    

التقددويم علددى أن يعدددل مددا يلددزم تعديلدده مددن ا زئيددات يف مثددل اسددتبدال تقددويم بعدد  املهددارات مبددا  التقددويم علددى أن يعدددل مددا يلددزم تعديلدده مددن ا زئيددات يف مثددل اسددتبدال تقددويم بعدد  املهددارات مبددا  

  ::يناسب الوسائل والطرق اخلاصة، مع االهتمام مبا يلييناسب الوسائل والطرق اخلاصة، مع االهتمام مبا يلي

  ::التقويم املستمر التقويم املستمر --أأ

 تأكد من إتقان املهارات تأكد من إتقان املهارات لللل    الطالباتالطالبات//طالبطالبللغي إعطاء عناية ااصة بالتقويم املستمر لغي إعطاء عناية ااصة بالتقويم املستمر لينبينب

املت صص بذل ا هود بالتعاون مع كافة األسرة املت صص بذل ا هود بالتعاون مع كافة األسرة   املعلمةاملعلمة//األساسية املطلوبة وعلى املعلماألساسية املطلوبة وعلى املعلم

من تعلم املهارات التعوييية من تعلم املهارات التعوييية   الطالباتالطالبات//التعليمية باملدرسة وأسر الطلبة ليتمكن الطالبالتعليمية باملدرسة وأسر الطلبة ليتمكن الطالب

ويراعى  ..ن إتقانهم رتا عند وضع تقوميهم من أجل انتقارتم إىل صف أعلىن إتقانهم رتا عند وضع تقوميهم من أجل انتقارتم إىل صف أعلىوالتأكد فعاًل موالتأكد فعاًل م

الطالبة  يف تصحيح مهاراته التدريسية مناسبة املهارة وتكييفها  لذوي /عند تقويم الطالب 

 .اإلعاقة البصرية بطريقة علمية إجرائية مباشرة من قبل الربنامج  اته 

 واخلياطة ومقرر الرتبية األسرية وما يشمله  اعتبارات تقييم الطالبات يف مقرر التفصيل

 :   من جزئيات التفصيل واخلياطة  وهي

 .تقييم الطالبة من االل املعارف اليت تكتسبها من االل معرفتها لأللوان وأنواع النسيج -

تقييم الطالبة من االل معرفتها ألنواع اإلبر والسراجة بطريقة وصفية دون احلاجة إىل  -

 .اال اإلبرة يف اخليط است دام مهارة إد

 .تقييم الطالبة من االل معرفتها للمقاسات واألطوال بطريقة وصفية -

 .تقييم الطالبة من االل تعريفها على أشكال التطريز باعتبار بروزه بطريقة وصفية -

 .تقييم الطالبة من االل تعريفها على أنواع اخلامات املست دمة باست دام حاسة اللمس -
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  :   :   ارات التحريريةارات التحريريةاالاتباالاتب--بب

مكفوفددون تكددون حتددر مكفوفددون تكددون حتددر   طالبدداتطالبددات  //املدرسددة الدديت بهددا طددالباملدرسددة الدديت بهددا طددالب  مددديرةمددديرة//يددتم تشددكيل  نددة مددن قبددل مددديريددتم تشددكيل  نددة مددن قبددل مدددير

  ::إشرافه لوضع آلية جتهيز وتنفيذ االاتبارات التحريرية مكونة منإشرافه لوضع آلية جتهيز وتنفيذ االاتبارات التحريرية مكونة من

( ( كددل فيمددا  صدده  كددل فيمددا  صدده  ))املددواد  املددواد    معلمدداتمعلمددات//أحددد وكددالء املدرسددة رئيسا،عيددوية كددل مددن معلمددي      أحددد وكددالء املدرسددة رئيسا،عيددوية كددل مددن معلمددي      --33  

  ريقدة ريقدة ططفي للقيدام بأعمدال النقدل مدن وإىل     في للقيدام بأعمدال النقدل مدن وإىل     ويف حالة عدم توفر من يكويف حالة عدم توفر من يك))در در غرفة املصاغرفة املصا  معلمةمعلمة//ومعلمومعلم

  برايددل مددن دااددل املدرسددة فدديمكن االسددتعانة بددأقرب معهددد أو برنددامج مددن بددرامج العددوق البصددري          برايددل مددن دااددل املدرسددة فدديمكن االسددتعانة بددأقرب معهددد أو برنددامج مددن بددرامج العددوق البصددري          

  (.(.باملنطقة أو احملافضةباملنطقة أو احملافضة

لكي لكي ( ( أسبوعني على األقل قبل موعد االاتباراتأسبوعني على األقل قبل موعد االاتبارات))يتم تشكيل اللجنة املشار إليها يف وقر مبكريتم تشكيل اللجنة املشار إليها يف وقر مبكر--00  

  ::تتمكن من إجناز املهام التاليةتتمكن من إجناز املهام التالية

برايل وطباعتها بده وجتهيدز عددد النسد  املطلوبدة      برايل وطباعتها بده وجتهيدز عددد النسد  املطلوبدة        ريقةريقةططنقل األسولة من اخلط العادي إىل نقل األسولة من اخلط العادي إىل --((أأ))

مع التأكد من سالمة ايع النس  وتضريفها مع نس ة باخلط املبصدر وتسدليمها لدرئيس  ندة     مع التأكد من سالمة ايع النس  وتضريفها مع نس ة باخلط املبصدر وتسدليمها لدرئيس  ندة     

  22االاتبارات باملدرسة قبل ااتبار كل مادة االاتبارات باملدرسة قبل ااتبار كل مادة 

ملراقبدة، ونقدل كدل إجابدة بدقدة مدن       ملراقبدة، ونقدل كدل إجابدة بدقدة مدن       املكفوفني مدن  دان ا  املكفوفني مدن  دان ا    الطالباتالطالبات//لطالبلطالباستالم إجابات ااستالم إجابات ا--((بب))

  الطالبدات الطالبدات //برايل إىل اخلط العادي وتدوين  لدو يف كدراريس اإلجابدات املعتمددة للطدالب     برايل إىل اخلط العادي وتدوين  لدو يف كدراريس اإلجابدات املعتمددة للطدالب       ريقةريقةطط

  طالبةطالبة  //املبصرين حتى يسهل الرجوع إليها عند احلاجة، مع التأكد من كتابة بيانات كل طالباملبصرين حتى يسهل الرجوع إليها عند احلاجة، مع التأكد من كتابة بيانات كل طالب

إليه إجابته ويفيل أن يتم  لو يف نفس يوم ااتبار كل مادة، ليقوم إليه إجابته ويفيل أن يتم  لو يف نفس يوم ااتبار كل مادة، ليقوم يف نفس الكراس الذي نقلر يف نفس الكراس الذي نقلر 

ويف حالة عدم توفر ويف حالة عدم توفر ))  الطالباتالطالبات//املادة  بتصحيح هذه اإلجابات كبقية إجابات الطالباملادة  بتصحيح هذه اإلجابات كبقية إجابات الطالب  معلمةمعلمة  //معلممعلم

برايل مدن داادل املدرسدة فديمكن االسدتعانة بدأقرب       برايل مدن داادل املدرسدة فديمكن االسدتعانة بدأقرب         ريقةريقةططفي للقيام بأعمال النقل من وإىل في للقيام بأعمال النقل من وإىل من يكمن يك

  (.(.امج العوق البصريامج العوق البصريمعهد أو برنامج من برمعهد أو برنامج من بر

  ..ختصيص مكان مناسب لعمل اللجنة يكفل احملافضة على سرية األسولة واإلجاباتختصيص مكان مناسب لعمل اللجنة يكفل احملافضة على سرية األسولة واإلجابات--((جج))

  ::انتيانتياملادة عند وضع األسولة مراعاة املادة عند وضع األسولة مراعاة   معلمةمعلمة//على معلمعلى معلم--((دد))

  ..برايلبرايل  ريقةريقةطط لو مراعاة للمساحة اليت حيتلها  لو مراعاة للمساحة اليت حيتلها أن تكون الصياغة واضحة وقصرية وأن تكون الصياغة واضحة وقصرية و--33

  معلمةمعلمة//أو جداول يف األسولة فعلى معدها التشاور مع معلمأو جداول يف األسولة فعلى معدها التشاور مع معلم  يف حالة وجود ارائط أو رسوماتيف حالة وجود ارائط أو رسومات--00

برايل أو عدمه، ويف حالة عدم إمكانية  لو فعلى برايل أو عدمه، ويف حالة عدم إمكانية  لو فعلى   ريقةريقةططببملصادر بشأن إمكانية إاراج  لو ملصادر بشأن إمكانية إاراج  لو غرفة اغرفة ا

  ..وضع بديل مالئم عنهاوضع بديل مالئم عنها  املعلمةاملعلمة//املعلماملعلم
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  ::الطالبات  وي ضعف مهارة اللمسالطالبات  وي ضعف مهارة اللمس//تقويم الطالبتقويم الطالب

طالبات ضعف يف حاسة اللمس يف إي مرحلة من املراحل ااصة ملن حتقق لديه من الطالب وال

 :يراعى يف تقوميه التالي

 .عدم مطالبته بتتقان طريقة برايل -

 .تقوميه من االل املعارف اليت اكتسبها عن طريق السماع -

القراءة الكتابة عنه أثناء التقويم واالاتبار  من أحد منسوبي ومنسوبات املدرسة وباست دام  -

 .فرة ملثل هذه احلاالتالتقنيات املتو

يف مقرر القراءة  الوصول به على األقل إىل احلد األدنى أثناء التقويم باإلضافة إىل املعلومات  -

 .كذلو احلال ملقرري الرياضيات والعلوم. واملعارف اخلاصة بالدرس

الرتبيدة  الرتبيدة    أن االلتزام بهذه انلية ال يغين عن أهمية الرجدوع إىل القواعدد التنضيميدة ملعاهدد وبدرامج     أن االلتزام بهذه انلية ال يغين عن أهمية الرجدوع إىل القواعدد التنضيميدة ملعاهدد وبدرامج     

الددذين مل جييدددوا الددذين مل جييدددوا   الطالبدات الطالبدات //مددا يتعلددق بتقدويم الطددالب مددا يتعلددق بتقدويم الطددالب فيفياخلاصدة وااللتددزام مبدا ورد فيهددا ااصدة    اخلاصدة وااللتددزام مبدا ورد فيهددا ااصدة    

  ..برايلبرايل  ريقةريقةالقراءة والكتابة بطالقراءة والكتابة بط
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  العاشرالعاشرالباب الباب 

  

  

 :توسيع نطاق دور معاهد الرتبية اخلاصة

ندور يف تقدديم اخلددمات    كان االعتماد قبدل البددء بعمليدة الددمج علدى معاهدد ال      :  معاهد النور-

املكفوفني يف الفرتة املاضية ألسباب عدة مل يعد رتدا وجدود    الطالبات/الرتبوية والتعليمية للطالب

 :يف الوقر احلالي ومنها

أن تعليم املكفوفني بأدواته وأساليبه وأهدافه كان  تلف عدن تعلديم العداديني ورتدذا جيدب أن       -

 . تقوم به مدرسة مت صصة

املت صصدني يف مددارس التعلديم العدام الدذين ميكدنهم التعامدل مدع         املعلمات  /املعلمنيعدم توفر  –

 .عدم توفر مدارس لتعليم املكفوفني يف املناطق النائية –.املكفوفني

 .االجتاهات السلبية حنو املكفوفني يف بع  ا تمعات -

 .صعوبة املواصالت أو عدم توفرها –

عددددم رية السددلبية حنددو الكفيددف ممدددا يددؤدي إىل اإلهمددال و     التفكددو األسددري واالجتاهددات األسددد    –

املعوقني بصريًا يف مدارس التعليم العام  الطالبات/ن انتشار الطالبإإال . االهتمام برتبيته وتعليمه

بعد تطبيق عملية الدمج والنجاح الذي حققه  لو أدى إىل ضرورة تغيري دور املعاهد من مددارس  

وهذا مانص عليه احملدور الثداني   .  للعملية التعليمية للمكفوفنيعزل إىل مراكز ادمات مساندة 

( ومنهدا معاهدد الندور    ) من اسدرتتيجية الرتبيدة اخلاصدة وهدو أن تيدطلع معاهدد الرتبيدة اخلاصدة         

 :بأدوار تتمثل يف

استحداث برامج مت صصة بها لرعاية وتربية األطفال مزدوجي ومتعددي العوق، ومدن توجدد    -

ة أو نفسية وغريهم من األطفال الذين يصعب علدى املددارس العاديدة    لديهم  روف سلوكي

 .استيعابهم

حتويل هذه املعاهد إىل مراكز معلومات وادمات مساندة تقوم بتزويد برامج الرتبية اخلاصة  -

مكن تيف املدارس العادية باخلربات، واملعلومات، واألساليب، والوسائل، واملوارد، واألدوات التعليمية لت

 .ه الربامج من القيام مبهامها على الوجه املطلوبهذ

حتويدل هدذه املعاهددد إىل مراكدز تددريب يددتم مدن االرتدا إقامددة الددورات التدريبيدة املت صصددة          -

 .لذين هم على رأس العملا اإلداريات/بويني، واإلدارينيالرت املشرفات/، واملشرفنياملعلمات/للمعلمني
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 احلادي عشرالباب 

 

 : التجهيزاتاملستلزمات و

 (:بريكنز ) أداة الكتابة بربايل  -أ

من قطعة واحدة بستة عشر مفتاحًا ويكتب بها ابتداًء من اليسار إىل ( بريكنز)تتكون آلة برايل 

تقوم اإلدارة العامة للرتبية اليمني خباليا بارزة مقابلة للكاتب متكنه من قراءة ما يكتبه مباشرة و

  ويتم طلبها من قبل إدارات الرتبية والتعليم مبناطق" بريكنز " اخلاصة بتأمني آالت برايل 

من قبل مدارسهم وتسلم للطالب اانًا ( 7)وحمافضات اململكة خبطاب مرفق  به منو ج صرف 

 .ببينات يوضح بها رقم آلة كل طالب

 :التقنية املساعدة -ب   

/ ليتيح للطالب( لكرتونيإناطق أو سطر )برنامج مت صص  اجهزة احلاسب انلي ملحق بهأإن  

 .الطالبة الكفيفة إمكانية التعامل مع الربامج احلاسوبية
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 عشر الثانيالباب 

 

 :امج ضعاف البصرنبر

الذين لدديهم ضدعف بصدر يف مددارس التعلديم العدام        الطالبات/تنتشر أعداد غري قليلة من الطالب

ية املناسدبة رتدم ، واسدتمرار هدذا الوضدع قدد يدؤدي إىل        دون توفري الرعاية الرتبويدة واملعيندات البصدر   

ويولد مشكالت تربوية ودراسية ونفسية، يف  الطالبات/تناقص درجة إبصار كثري من هؤالء الطالب

حددني إ ا مت تزويدددهم باملعينددات البصددرية وتددوفري اخلدددمات الرتبويددة تتحسددن قدددراتهم البصددرية أو   

 .التحصيليحيافظ عليها إضافة إىل حتسن مستواهم 

هددد برعايددة الطددالب الددذين لددديهم قدددر مددن قددوة اإلبصددار  3393وتنفيددذا للتوجيهددات السددامية يف عددام 

بتطبيددق نضددام تربددوي مناسددب رتددم، واستشددعارال مددن وزارة الرتبيددة والتعلدديم ممثلددة بدداإلدارة العامددة     

تعلدديم يف للرتبيدة اخلاصددة مبسددؤولياتها حنددو رعايددة الفوددات اخلاصددة حسددب مددا تيددمنته سياسددة ال 

فددتن اإلدارة العامددة للرتبيددة اخلاصددة بتوجيهددات مددن معددالي   ( . هددد3389)اململكددة العربيددة السددعودية  

الوزير وسعادة وكيل الوزارة فقد قامر بطلب حصر شامل للطالب الذين لديهم ضعف يف البصدر  

الل تصدميم  هد لتحديد املشكلة ودراستها ، و لو مدن اد   3430بالتعليم العام االل العام الدراسي 

اسددم املدرسددة ، اسددم الطالددب ، العمددر ، الصددف ، درجددة  : اسددتمارة  مددع املعلومددات األساسددية تشددمل  

اإلبصدددار يف العيدددنني قبدددل التصدددحيح بالنضدددارة ، التشددد يص اإلكلينيكدددي للبصدددر ، ومت تعمددديم        

لشدامل  االستمارة على اإلدارات التعليمية لتقوم الوحدات الصحية املدرسية لدديها بعمدل احلصدر ا   

الدذين لدديهم ضدعف يف البصدر      الطالبدات /وتعبوة االستمارة بهدف السعًي لتحقيق رعايدة الطدالب  

 : ومن أبرز تلو األهداف ما يلي 

والعمدل علدى زيدادة فاعليتده مدن       الطالبدات /احملافضة على قوة بصر هدؤالء الطدالب  -3

 .االل است دام املعينات البصرية وتوفري املساعدة التعليمية رتم 

نتيجة ليعف البصدر   الطالبات/معا ة تدني املستوى التحصيلي رتؤالء الطالب-0

 .واحلد من انثار النفسية املرتتبة على  لو 

تهيوة التكيدف الرتبدوي للعمليدة التعليميدة  يدث تتمشدى مدع متطلبدات الضدروف          -3

 . الطالبات/البصرية للطالب

عني والتو يف األفيل للقدرات تربويًا للعناية بصحة ال الطالبات/توعية الطالب-4

 .البصرية وتكوين العادات البصرية السليمة واملفاهيم الصحيحة عن ضعف البصر 

التش يص املبكر حلاالت ضعف البصر لتجنب تعميق املشاعر السلبية الناجتة عن -2

 .اإلحساس املتزايد بالقلق للتناقص املستمر يف القدرة البصرية 
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األثر الكدبري يف تشد يص ومعا دة هدذه      الطالبات/بكر ملثل هؤالء الطالبوملا كان لالكتشاف امل 

بتعددداد هددذه النشددرة   الرتبيددة اخلاصددةاحلدداالت يف وقددر مبكددر مددن الناحيددة الرتبويددة والطبيددة قامددر   

بطريقة سهلة وسريعة ، حيث (  C) للتعريف بكيفية قياس حدة اإلبصار باست دام لوحة الندهولر 

البصدرية ومدن ثدم إحالتهدا      تكالفتداح األول الكتشداف كدثري مدن املشد     صدار امل يعترب قياس حدة اإلب

 .للتش يص واملعا ة 

رتجو من العاملني يف اال الرتبية ممن للذا فتن اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة وهي تقدم النشرة 

اكتشاف هذه قراءتها واالستفادة منها ليكونوا املعني األول يف  الطالبات/لديهم احتكاك بالطالب

برنامج ضعاف البصر  ورتذا الغرض أنشئ.نة ليعاف البصر الرعاية واملساعدة املمكواحلاالت 

لتقديم الرعاية الالزمة رتذه الفوة ومساعدتهم باملعينات البصرية الالزمة وغريها وطرق 

 .است دامها ليتمكنوا من االستمرار مع زمالئهم يف التعليم العام 

 Landholt    ( C  : )ر باست دام لوحة  قياس حدة اإلبصا -أ

تعترب هذه اللوحة من أكثر األدوات شديوعا وسدهولة يف قيداس حددة اإلبصدار حيدث حتتدوى         

يف اللغة اإلجنليزية باجتاهات خمتلفة متدرجة يف احلجدم مدن   (  C) على أشكال مشابهة للحرف 

مليددة االاتبددار عنددد إجددراء األكددرب إىل األصددغر حسددب مقدداييس معينددة وتسددت دم االجتاهددات يف ع

 (. 3انضر الشكل ) الفحص لتحديد اجتاه احلروف 

 

 

 ( 3) الشكل  

 

 

 

 

- :يتم الفحص بالطريقة انتية  -ب

( انضر كيفية تركيب اللوحة )  أمتار 6 الطالبة/التأكد من أن املسافة بني اللوحة والطالب -3

 .ًا تقريب الطالبة/وأن اللوحة يف مستوى نضر الطالب

 .بيده اليسرى بطريقة ال ييغط فيها على العني للطالبة/إغالق العني اليسرى للطالب -0

c c
  

 يمين

 أعلى
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رب مدع مالحضدة إعطداء    ابتدداًء مدن احلدرف األكد    (   C)عدن اجتاهدات    الطالبدة /سؤال الطالب -3

 .، والتدرج حتى األصغر الوقر الكايف

 ( .لتسجيل انضر كيفية ا) تسجيل أصغر سطر ميكن قراءته بصورة صحيحة  -4

 .إغالق العني اليمنى وإعادة نفس اخلطوات للعني اليسرى  -2

 . 4و  3يتم فتح العينني وإعادة اطوة  -6

 

 ( :   C) كيفية تركيب لوحة  -ج

ر انتقل أمتا 6ر فأكثر عند عدم توفر غرفة طول أمتا 6يتم ااتيار غرفة جيدة اإلضاءة بطول  -3

 ( . 2) رقم 

م   يدث تكدون علدى مسدتوى     3522 - 3يكون ارتفاعها عن األرضدية مدن     تلصق اللوحة  يث -0

 .تقريبا  الطالبات/إبصار الطالب

 .جيب أن تكون اإلضاءة يف الغرفة جيدة  -3

ووضدع عالمدة مثبتده لكرسدي االاتبدار علدى أرضدية        ( احلائط ) ر من اللوحة امتأ 6يتم قياس  -4

 ( . 0انضر الشكل) ر امتأ 6( احلائط ) ىل اللوحة الغرفة  يث تكون املسافة من هذه العالمة إ

ر مدن  امتد أ 3عند عدم توفر مساحة كافية يتم وضدع مدرآة مناسدبة مقابلدة للوحدة وعلدى بعدد         -2

انضددر ) ر امتد أ 6ة الكليددة  يددث تكدون املسداف   الطالبدة /اللوحدة لدتعكس اللوحددة علدى إبصدار الطالددب    

 (  3الشكل 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ( 3) الشكل 

 

 م 6

 عالمة ثابتة 

 اللوحة 

 م 3

 م 3

 م 3
 مرآة عاكسة

 اللوحة 

 ( 2) الخك    
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 :كيفية تسجيل القياس -د

 عددددن اجتاهددددات الفتحددددات تدددددرجًا مددددن احلددددروف الكددددبرية  الطالبددددة /يددددتم سددددؤال الطالددددب  -3

- :إىل الصغرية ، ويتم تسجيل رقم آار سطر ميكن قراءته بصورة صحيحة كانتي 

 .ب واللوحة يف األعلى ويعين املسافة بني الطال(  6) يتم كتابة الرقم  -0

 .      : يتم كتابة رقم السطر يف األسفل  -3

جتاهدات يف أكدرب سدطر يف اللوحدة تقلدل      مدن حتديدد اال   الطالبدة /عند عدم متكدن الطالدب  -4

دائمددًا يف ا ددزء (  3) ر ويددتم تسددجيل الددرقم امتددأ 3واللوحددة إىل  الطالبددة /املسددافة بددني الطالددب

 .هكذا   : العلوي 

يف حدرفني   الطالبدة /عند عدم قراءة السطر كاماًل بصورة صحيحة كأن  طئ الطالدب  -2

 : فوق التسجيل وعدد األاطاء مثل (  -) أو ثالثة يتم التسجيل كالسابق مع وضع عالمة 

 .هكذا      

م فتسدت دم األصدابع   3مدن حتديدد االجتاهدات علدى بعدد       الطالبدة /عند عدم متكن الطالب-6

 ( . CF at 1 meter) م 3عد األصابع على بعد : ة اإلبصار مثاًل لقياس حلد

فدتن مل  (  HM) من عدد األصدابع فتسدت دم حركدة اليدد       الطالبة/إ ا مل يتمكن الطالب-7

 .كقياس حلدة اإلبصار (  LP) يتمكن من متييز حركة اليد فتست دم رؤية اليوء 

دسدددات الصدددقة يدددتم الفحدددص     يسدددت دم نضدددارة طبيدددة أو ع    الطالبدددة /إ ا كدددان الطالدددب  -8

 .باست دامهما مع تبيني  لو 

 : املدارس  طالبات/منو ج تسجيل قياس حدة البصر لطالب 

 االسم م

مر
لع
ا

 

ف
ص
ال

 

 بالنضارة بدون نضارة
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ح
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م
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إىل الوحدددة الصددحية أو إىل  6/9الددذين نضددرهم أقددل مددن    الطالبددات/يددتم حتويددل الطددالب -9

العامددة للرتبيددة اخلاصددة  اإلدارةإحدددى املستشددفيات املعتمدددة إلجددراء الفحددص الددالزم ، وتزويددد  

 .بالوزارة بصورة من الفحص الطع الكامل 

 :مالحضة 

 تكالازه ال يعددين أندده ال يوجددد هندداك مشدد نهائيددا وعنددد اجتيدد هددذا الفحددص ال يعتددرب فحصددا 

 .بصرية ولكنه يعترب من أهم الدالالت عليها وعن طريقه ميكن اكتشاف كثري من احلاالت 

لديدده إىل طبيددب  مشددكلة بصددريةوبندداء علددى املؤشددرات السددابقة  يددتم إحالددة مددن يشددتبه بوجددود   

مدن قبدل   ( بنات -بنني)جيل املعوقني بصريًا منو ج لتسالعيون إلجراء الفحص الالزم وتعبوة 

بدقدة   طبيب العيدون أو أاصدائي البصدريات يف الوحددة الصدحية أو أحدد املستشدفيات املعتمددة         

درجة اإلبصدار وكدذلو حمديط الرؤيدة أمدا بالنسدبة للمعيندات البصدرية فيحددد           ًا فيهوضحم

 .وضح أدناهاملي النمو ج دح فدا هو موضدكمناسب للطالب دوع املدالطبيب الن

مندو ج  طالع علدى  بداال واإلدارة العامة للرتبية اخلاصة نتائج الفحص إىل  إرسالبعد  لو يتم 

 ع اخلدمات الرتبوية اليت حتتاجهايتم تصنيف  حاالت البصر حسب درجة اإلبصار ونو الفحص

 :هي وثالث كل فوة من الفوات ال

 6/9من   رهمابصإدرجة  م من ترتاوحوه البصر  عاديي طالباتها /يعترب طالبها(أ ) فوة -3

وميكن تاليف هذا اليعف باستعمال   ( قدمًا  02/72) مرتًا 03/ 6 إىل(قدمًا 02/32)ارمتأ

 .ويكون تعليمهم يف الفصل العاديالنضارة الطبية العادية  

/ 6 و 6/03بني درجة إبصارهم رتاوح وتبصر  ف اضعطالباتها  /طالبهايعترب ( ب ) وة ف-0

حيث تصرف رتم اانًا معينات بصرية بعد التصحيح ( قدمًا  02/022و  02/72) ًا مرت 62

 بع ب ويكون تعليمهم يف الفصل العادي مع األاذ  العامة للرتبية اخلاصة اإلدارة من قبل

 . املوضحة يف هذه انلية ةالرعاية الرتبوية والبصريات عتبارا

 رًا دمت 6/62 من  صارهم ددرجة إب تكونو مكفوفنيطالباتها  /طالبهايعترب  (ج ) فوة -3

ويكون تعليمهم يف  حيث تصرف رتم أدوات وأجهزة ااصةبعد التصحيح  ضعففأ (قدمًا  02/022) 

 .كغرفة املصادر املدرسة العادية مع تقديم ادمات تربوية مساندة

   .اممناهج ومقررات التعليم الع ( أ، ب،ج)الفوات الثالثالطالبات  /الطالب يتعلم -4
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 وزارة الرتبية والتعليم                                  

 رتبية اخلاصةلل العامة اإلدارة

 إدارة العوق البصري              

 

 (املكفوفون أو ضعاف البصر)منو ج تسجيل 
 

 

     :                                                                     تاري  وحمل امليالد                                  :سيددةا ن                        :                                         اسددم الطالدددب

               :الصددف                      :            املدرسدددددة                                                            :املنطقة التعليمية 

  :  العنوان ورقم ارتاتف 

     C HISTORY                                                                                           :                                                        تاري  احلالدة

 

                                            DIAGNOSIS                                                                                                                                                                                : التش يص 
 

 PROGNOSIS :                                                                                                                                                        :احلالة مستقباًل 

  

  VISUAL  ACUITY:                                       :                                                                              حدة اإلبصار بالعينني 

 :V.A  (WITH THE CORRECTION)                                   :     بالنضارة 

                                         RIGHT EYE  (OD): 
                                             

                                               LEFT EYE  (OS): 
  

 

 V.A (WITHOUT THE                   بدون النضارة        

CORRECTION):                                                        

  RIGH EYE (OD):                                                           

                                                                                      

LEFT EYE  (OS):                                                

                          

  REFRACTION / CORRECTION Rx:                                             :                                 التصحيح البصري
 

RIGHT EYE  (OD): 
 

LEFT EYE  (OS) : 

                       :VISUAL FIELD                                                                                             :              حميط الرؤية  

                                                                                                       

 COULD THE PATIENT BENEFI FROM       :                      إمكانية االستفادة من املعينات البصرية

LOW VISION AIDS: 
 

(    ) HAND HELD MAGNIFIER. 

(    ) STAND MAGNIFIER 

 

(    ) TELESCOPES 

  

 : COMMENTS  / REMARKS                                                                           :                              ضددات مالح/ التوصيات 

  OPHTHALMOLOGIST:                        :                        البصريات/ اسم وتوقيع إاصائي العيون 
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  عشرعشر  لثلثالباب الثاالباب الثا
 

  :تربوية توجيهات 

الذين تكون درجة إبصارهم بعد  الطالبات/ااالت الرعاية الرتبوية والبصرية للطالب: أواًل

 . فأفيل ( قدمًا  02/72) مرتًا 6/03التصحيح 

 (الذين يعتربون عاديون من حيث القدرة البصرية ) 

محافضة على بصرهم تقوم املدرسة بتوعيتهم وأولياء أمورهم بأهمية النضارة الطبية لل -3

بها ومتابعة است دامهم رتا أثناء املذاكرة وأداء الواجبات  بناتهم/وحثهم على تزويد أبنائهم

رتؤالء الطالب للتأكد من است دامهم للنضارة يف  املعلمات/املدرسية مع ضرورة متابعة املعلمني

 2املدرسة

للحد من املشكالت الدراسية ااصة  الطالبات/الطالبي رتؤالء الطالب املرشدة/متابعة املرشد-0

 . ما يتصل منها باإلبصار سواء بطريق مباشر أو غري مباشر وللرفع من مستوى أدائهم التحصيلي 

لطبيب العيون مرة على األقل كل عام دراسي  الطالبات/أهمية مراجعة هؤالء الطالب -3

ة لدرجة إبصارهم وتعبوة النمو ج مة النضارعة يف أوائل العام للتأكد من مالءويفيل أن تتم املراج

لدراستها واقرتاح الرعاية الرتبوية  درجة اإلبصار لديهم ورفعها لإلدارةاملرفق عن الذين تغريت 

 2واخلدمات التعليمية املناسبة لكل حالة 

التأكيد على الصحة املدرسية باالهتمام مبثل هذه احلاالت والكشف عنها بني -4

 .رفقالعامة للرتبية اخلاصة حسب النمو ج امل اإلدارةإىل  رسارتاإاملدارس و الطالبات/طالب

 6/62و  6/03بصارهم بني إااالت الرعاية الرتبوية والبصرية للطالب الذي ترتاوح درجة : ثانيا

 ( بيعاف البصروهذه الفوة تعرف ) . بعد التصحيح( قدمًا  02/022و 02/72) مرتًا 

الدراسة يف املدرسة العادية ، ويف حالة وجود عدد منهم  يف الطالبات/يستمر هؤالء الطالب-3

يدرسون يف  صف واحد بفصول خمتلفة فيمكن اعهم يف فصل واحد مع زمالئهم املبصرين 

 2توحيدًا لإلجراءات والتوجيهات واخلدمات اخلاصة بهم 

 6/62و  6/03بني  الطالبات/تقوم الصحة املدرسية بالتأكد من أن درجة إبصار هؤالء الطالب-0

ورفع  222وحتديد املعينات البصرية املناسبة لكل حالة مثل العدسات املكربة والتليسكوب ا يع 

لتزويد املدرسة باملتوفر من هذه املعينات إضافة إىل اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة التقرير إىل 

 2لوحة القراءة والكتابة وغريها

 الطالبات/الطالبي بتوعية هؤالء الطالب ملرشدةا/يقوم طبيب العيون ومبساعدة املرشد-3

وأولياء أمورهم للعناية  بصحة العني والتو يف األفيل للقدرات البصرية وتكوين العادات 
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البصرية ووسائل احملافضة على بصرهم جتنبًا لتعميق املشاعر السلبية الناجتة عن اإلحساس 

يت قد ترتتب عليها يف حالة عدم است دام بالقلق للتناقص يف القدرات البصرية واملياعفات ال

 2املعينات البصرية 

وأولياء األمور الستفادة  املعلمات/ُتعطى أهمية ااصة ومتابعة مستمرة من جانب املعلمني-4

من املعينات البصرية يف املدرسة ويف املنزل ااصة يف املواقف واألوقات اليت  الطالبات/الطالب

 2تتطلب است دام البصر

إضاءة طبيعية أو  الطالبات/ى أن تتوفر يف أحناء الفصل الذي يوجد به هؤالء الطالبيراع-2

صناعية كافية  يث متكنهم من الرؤية الواضحة للمادة املكتوبة على السبورة ولو تطلب األمر 

تركيب إضاءة صناعية فوق السبورة وأن تكون السبورة  ات لون أاير متوسط الدرجة وال تسبب 

 2 الطالبات/عانا لعيون الطالببريقا أو مل

وضع هؤالء الطالب يف الصفوف األوىل بالفصل وحاجتهم إىل رعاية  املعلمات/يراعي املعلمون-6

 -حل التمارين والتطبيقات  -القراءة  -فردية أثناء املواقف التعليمية ااصة أثناء الشرح 

ف كبرية قدر اإلمكان ااصة عند الكتابة على السبورة بطباشري ملونة و رو -أداء االاتبارات 

 2كتابة أسولة االاتبارات 

جهاز  -أييًا على است دام األجهزة البصرية مثل الفانوس السحري  املعلمات/وحيرص املعلمون

العرض فوق الرأس والوسائل املعينة امللونة لتقليل ا هد البصري الذي يبذله هؤالء الطالب أثناء 

 .املواقف التعليمية امل تلفة

 الطالبات/الطالبي بتوجيه رعاية رتؤالء الطالب املرشدة/واملرشد املعلمات/يقوم املعلمون-7

التحصيلي الناتج عن ضعف البصر  ن التأار الدراسي أو تدني املستوىااصة الذين يعانون م

والعمل على حتسني مستواهم الدراسي وإعداد استمارة ااصة رتذا الغرض ملتابعة ااالت 

نهاية كل شهر وكل فصل دراسي ومناقشة كل حالة على حدة يف حالة عدم حتسن  التحصيل يف

 وأولياء األمور وصواًل إىل املستوى العام لزمالئهم بالفصل إن أمكن  املعلمات/مستواهم مع املعلمني

مرة يف أول كل فصل دراسي لتحديد  الطالبات/تتم متابعة طبيب العيون رتؤالء الطالب-8

مرتًا بعد التصحيح وتوجيه احلالة اليت  6/62و  6/03التأكد من أنها ترتاوح بني درجة إبصارهم و

فأفيل إىل فوة  6/03مرتًا فأضعف إىل فوة املكفوفني وتوجيه احلالة اليت تكون  6/62تكون 

 .   العاديني 

الذين يكون بصرهم بني  الطالبات/تتابع الصحة املدرسية بصفة مستمرة الكشف عن الطالب-9

بالنضارة يف املدارس العادية وتوجيه الرعاية الرتبوية واخلدمات التعليمية يف ضوء  6/03و   6/62

 2ما  كر
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مرتًا  6/62الذين تكون درجة إبصارهم  الطالبات/ااالت الرعاية الرتبوية والبصرية للطالب: ثالثا

 يستمر هؤالء الطالب (وهذه الفوة هي فوة املكفوفني )  2فأضعف بعد التصحيح ( قدمًا  02/022) 

يف الدراسة بنفس الصف باملدرسة العادية مع ضرورة املبادرة بالعمل على توفري الرعاية  الطالبات /

  :البصرية والرتبوية اليت تكفل بعون اهلل استمرارهم يف التعليم مع أقرانهم وتشمل ما يلي

التعليمي ومدى تأثري  بةالطال/املبادرة بتعداد دراسة عن كل حالة ملعرفة مستوى الطالب-3

بقية إبصار وكيفية است دامه  الطالبة/ العوق البصري عليه يف هذه الناحية وهل لدى الطالب

الطالبي  املرشدة/وميكن أن يشرتك يف إعداد هذا التقرير مع املرشد2رتا يف التعليم والنشاط

 .فه بذلو النشاط أو من ترى إدارة املدرسة تكلي رائدة/ الصف ورائد معلمة/معلم

يف حتسني مستواه التحصيلي مع  الطالبة/اختا  ما تستطيع املدرسة اختا ه ملساعدة الطالب-0

 2العامة للرتبية اخلاصة  اإلدارة إىل ( 3)املبادرة برفع التقرير املذكور يف الفقرة 

ج فيها إىل بتوجيه رعاية فردية للطالب يف املواقف التعليمية اليت حيتا املعلمات/يقوم املعلمون-3

 .ء االاتبارات التحريرية واالفهاهذه الرعاية أثناء الشرح وحل التطبيقات وأدا

تيمن  طالبة/التأكيد من أن التقرير الطع الذي رفع عن احلالة البصرية لكل طالب-4

 بصري وحتديد املعينات املناسبة من أي معني الطالبة/إيياحًا عن إمكانية استفادة الطالب

 .إلي اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة( 7) ج صرف مرفوعة بنمو

وتقديم اإلرشادات الالزمة  الطالبات/املبادرة بتسليم املعينات البصرية اليت تصرف للطالب-2

 .الست دام املعينات امل صصة له طالبة/بلكل طال

ت البصرية األهمية است دام املعين الطالبات/ تقوم املدرسة بتوعية أولياء أمور هؤالء الطالب-6

 اكرة وأداء الواجبات التحريرية است دامها واحملافضة عليها و لو أثناء املذاملالئمة ، وحثهم على

مرة يف أول كل  الطالبات/تتم متابعة طبيب العيون ملن لديهم بقية بصر من هؤالء الطالب-7

البصرية مة املعينات سن أو ضعف درجة اإلبصار ومدى مالءفصل دراسي للوقوف على مدى حت

 .املست دمة يف ضوء نتيجة الفحص البصري 

الذين ينبغي الرتكيز يف تدريسهم على الوسائل  الطالبات/تقوم املدرسة  صر الطالب-8

وتتيمن هذه الفوة الذين ليس لديهم بقايا بصر والذين ( كطريقة برايل )السمعية واللمسية 

مل يستفيدوا من املعينات البصرية يف رجحر التقارير الطبية استمرار تناقص بصرهم والذين 

حتسني مستواهم التحصيلي واالجتماعي يف املدرسة ورفع بيانات هؤالء عن طريق إدارة التعليم 

 2العامة للرتبية اخلاصة و لو الختا  ما يلزم لتقديم اخلدمات املناسبة رتم اإلدارةإىل 

 اإلدارةاحلاالت ورفع بياناتها إىل  ُتعطي الصحة املدرسية اهتماما ااصا بالكشف عن مثل هذه-9

 2العامة للرتبية اخلاصة يف ضوء النمو ج املرفق
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 عشر بعاالرالباب 

 

  قني بصريًا واعتبارات يف تعليم املع
 

 :املكفوفون  -أ

االهتمام مبهارات العناية بالنفس والتفاعل االجتماعي و لو باالعتماد على احلدواس غدري     -3

 .البصرية 

مكاندات وقددرات   إعديالت يف احملتوى العام للمنهج  يث حيذف منه ماال يتناسب مع إجراء ت -0

 .الكفيف 

توفري األجهزة واألدوات السمعية واللمسية اليت تيسر على الكفيف فهم املوضوعات الدراسية  -3

 .والتفاعل معها 

 الطالبددات/الطددالبندده رغددم اشددرتاك  أمراعدداة الفددروق الفرديددة بددني املكفددوفني كليددًا ، وإدراك     -4

نهم  تلفون يف جوانب متعددة منها درجة الذكاء إاملكفوفني كليًا يف درجة اإلعاقة البصرية إال 

ورتددذا فددتن أنسددب أسددلوب . الدراسددية الدديت تددواجههم  تكالت املنزليددة واالجتماعيددة ويف املشددواخلددربا

اداص بكدل كفيدف سدواء     للتعامل مع هذه الفروق الفردية ومواجهتها هو تصميم برندامج تربدوي   

 . كان يف مدارس وفصول املكفوفني أو يف املدارس العادية 

توفري النما ج وا سمات اليت متثل املفاهيم البصدرية الديت تدرد يف موضدوعات املدنهج و لدو        -2

لتددوفري أكددرب قدددر مددن الواقعيددة وعددادة مددا تكددون هددذه النمددا ج تكددبريًا لددبع  املفدداهيم الدقيقددة            

أو تكون تصغريًا لبع  املفاهيم البصرية الكبرية كا بال واحليوانات الي مة  كاحلشرات مثاًل

وجيب أن يصحب التعليم على هذه النما ج شرحًا تفصيليًا من املدرس يتيمن العالقة النسدبية  . 

 .بني النمو ج واألصل 

 .التعرض لل ربات املباشرة يف البيوة حتى يكتسب تعلمه عنصر اإلثارة والتشويق  -6

إتاحددة الفرصددة أمددام الكفيددف ملمارسددة النشدداط الددذاتي والقيددام بددأداء بعدد  اخلدددمات لنفسدده   -7

 .بنفسه حتى يكتسب الثقة بالنفس 

 :وهناك بع  االعتبارات يف     لو االهتمام بأنشطة الرتبية البدنية واألنشطة الرتوحيية -8

ارات واألنشددطة الرياضددية الدديت   إن مراعدداة درجددة اإلبصددار  ات دور كددبري يف حتديددد نددوع املهدد     . أ

ميارسها الكفيف مع أقرانه املبصرين فكلما، كانر لدى املعوق بصريًا درجة من اإلبصار ساعده 

 . لو على ممارسة غالبية األنشطة الرياضية اليت تعتمد على البصر
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تطيع إن مادة الرتبية البدنية ركيزة من ركائز بناء اللياقة البدنية واليت على ضوئها يسد . ب

الكفيف ممارسة مهارات التحرك انمن، ملدا تتطلبده تلدو املهدارات مدن تناسدق وتدرزر يف حركدة         

 .أعياء ا سم

إن مادة الرتبية البدنية تعد من أهم املواد يف تنشيط عيالت الكفيف الذي يعاني من نقص  . ج

 .ارىيف احلركة جراء إعاقته البصرية من ناحية وصعوبة البيوة احمليطة به من ناحية أ

عند تدريس مهارات رياضية جديدة للكفيف ال بد من است دام طريقة اإلحساس احلركي  . د

اليدوي،  يث يقوم املعلم أو النمو ج بأداء املهارة أمام الكفيف، بينما يقوم الكفيف بتلمس 

 .أجزاء جسم املعلم أو النمو ج، ويصاحب هذه الطريقة وصف لفضي دقيق وخمتصر

أن يتعامددل مددع الكفيددف كتعاملدده مددع أقراندده مددن املبصددرين، معتددربًا       لمددةاملع/علددى املعلددم . هددد

 .داال املدرسة الطالبات/قدوة لبقية الطالب املعلمة/لقدراته ومواهبه حتى يكون املعلم

من اليروري تعريف الكفيف بالبيوة املكانيدة الدااليدة أو اخلارجيدة اخلاصدة مبمارسدة أي       . و

 .ف على حدود املكان، مدااله وخمارجهنشاط قبل البدء  يث يشتمل التعري

 .توضع األجهزة واألدوات يف أماكن ثابتة، متباعدة لسالمة الكفيف وغريه أثناء التنقل . ز

للسجل الصحي للكفيف للتعرف على األدوية  املعلمة/من ا دير باالهتمام مراجعة املعلم . ح

 .والتوجيهات الطبية عنه

حالة وجود  روف صحية أو إعاقة مصاحبة لده  جترى اخلطة الرتبوية الفردية للكفيف يف  . ط

 . ترسم من االرتا اطة عمل يشرتك يف تنفيذها األسرة

جيددرى التعددديل للمالعدددب أو األجهددزة واألدوات حسددب احلاجدددة يدددال يف  لددو اسدددت دام        .ي

 .املالمس واأللوان الساطعة أو تعديل يف إمكاناتها
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يف معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة الصادر عن ميكن االستعانة بدليل معلم الرتبية البدنية  .ك

 .هد3403األمانة العامة للرتبية اخلاصة يف عام 

االهتمام بأنشطة الرتبية الفنية وهناك بع  االعتبارات يف تدريس مادة الرتبية الفنية  -9

 :مثل للمعوقني بصريًا

ية الفنية وميكن يكون تدريس مادة الرتبية الفنية للمعوقني بصريًا داال معمل الرتب. أ

 .الطالبة/املادة كمشرف على الطالب معلمة/غرفة املصادر مساعدة معلم معلمة/ملعلم

نهدا  إتتوافق األهداف العامة ملادة الرتبية الفنية للمعوقني بصريًا مع أقرانهم من املبصرين، إال . ب

 .ترتكز فيما  ص املكفوفني وتأهيلهم يف استيعاب املهارات الفنية

 :تقديم العمل الفين للمعوقني بصريًا جتدر مراعاة ما يليقبل  -د

درجددة اإلعاقددة البصددرية فدرجددة اإلعاقددة متكددن ملددن لددديهم بقايددا بصددر مددن التعامددل مددع األلددوان     . 3

اصوصًا إ ا كانر هذه األلوان صاراة يف درجتها ومتيادة مع ما حورتا شريطة أن ال تكون المعة 

يًا فتن الرتكيز هنا يكون على تعليمه مفاهيم األلوان وارتباطها وأما إ ا كان املتعلم كفيفًا كل

خل ويكون تدريبه يف هذه احلالدة بتوزيدع األلدوان    إ…بالبيوة مثل األزرق للسماء واألاير لألشجار

كمددا أن املكفددوفني ال يتطلبددون   . يف حاويددات منفصددلة يكتددب علددى كددل واحدددة منهددا اسددم اللددون        

اقتهم وإمنا ميكدنهم التعامدل مدع ايدع أسداليب الرتبيدة الفنيدة        ختصيص أدوات أو ألوان بسبب إع

 . دون حرج

ملدرسددة تكددون ازمددن حدددوث اإلعاقددة فمددن يصدداب باإلعاقددة البصددرية يف سددن مبكددرة أي مددا قبددل     -0

مداركه للمفاهيم قاصرة وبالتالي فهو حيتاج إىل معرفة مفاهيم األشياء ثم ألوانها قبل الشروع 

يصاب بتعاقة بصدرية يف مراحدل متقدمدة مدن عمدره فدتن ارباتده املعرفيدة          يف أي عمل فين وأما من

 .تسهل تعامالته مع أي عمل فين يسند إليه تكون من خمزوناته العقلية وبالتالي 

إن كفاءة حواس املتعلم املتبقية مثل اللمس، الشم والسمع . سالمة بقية احلواس وكفاءتها-3

 .هيم وحماولة االبتكار واحملاكاةتلعب دورًا كبريًا يف استيعابه للمفا

من املهم عند تعليم املعوقني بصريًا للرتبية الفنية التدرج يف تقديم األدوات واخلامات وتكرارها . هد

 .بني فرتة وأارى لتبقى يف  اكرة الكفيف مدة أطول

ليدة  إنه من اليروري عرض النما ج الفنية على الكفيف قبل الشروع يف العمل لتسدهل عليده عم  . و

 .احملاكاة
 

إن األمثل يف تعليم املكفوفني، االلتزام يف موضوع الدرس املطبق على أقرانهم من املبصرين حسب . ز

 .اخلطة العامة للدرس
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الكفيدف حسدب احلاجدة ويكدون  لدو بدأن جيعدل         الطالبدة /ادماته للطالدب  املعلمة/يقدم املعلم.ح

 .ثناء ممارسة املهارةأ يدها/فوق يده الطالبة/يد الطالباملعلمة /املعلم 

أثنداء حتديدد فهمهدم ملهدارة مدا ثدم يوجده سدؤاله          الطالبدات /ايدع الطدالب   املعلمدة /يوجه املعلم.ط

 .للمعوق بصريًا للتأكد من وصول املفهوم له

على إكمال العمل الفين الذي قام به داال املدرسة يف املنزل و لو الطالبة /يشجع الطالب .ي

 .ابنتهم/من ناحية وليزداد تفاعل األسرة مع كفاءة ابنهم لديها/لتثبر املهارة لديه

أو  ا هدا /بصفة دائمة أثناء تأديتده ملهدارة مدا إمدا لفضيدًا بدذكر ا ده        الطالبة/يشجع الطالب.ك

 .بالرتبير أو اليغط على يديه كأسلوب أمثل للتواصل مع فاقدي البصر

سدددددتوى الفدددددين، ويشدددددعر يف أنشدددددطة املدرسددددة رغدددددم نقدددددص امل  الطالبدددددة/يشددددرك عمدددددل الطالدددددب .ل

 .مبوقع عمله الفين لتزداد دافعيته للبذل والعطاء الطالبة/الطالب

إن العمل مع املعوقني بصريًا يتطلب صربًا وجهدًا مياعفني واللذين هما يف مقدمدة مبددأ كدل    .م

 .يبحث من االرتما عن طاقات كل فرد معلمة/معلم

ل فين  يدث ييدع فيده ملسدات معيندة تشدعره       ميكن للكفيف أن يكون أحد أعياء فريق يقوم بعم.ن

 .بأهمية املشاركة مع انارين والعكس صحيح

من األعمال واخلامدات املقرتحدة والديت ميكدن للمعدوقني بصدريًا التعامدل معهدا يف صدنع لوحدات           .س

 .فنية

االسددتفادة مددن درجددات أوراق الصددنفرة كمالمددس متباينددة يف العمددل الفددين مددن اددالل قددص     .ع      

 .ملطلوب وتثبيته على طبقات أارىالعمل ا

و لو من االل املرور بها على اطدوط لرسدومات مطبوعدة علدى      است دام الرتوس املسننة.ف      

ورق  يددو تددربز ارتفاعاتهددا مددن ا هددة املقابلددة وهنددا يقددوم الكفيددف إمددا بتلددوين الفراغددات بددني         

 . اخلطوط أو تلوين اخلطوط  اتها

رق السميو ألشكال معينة تثبر على لوحات أارى لتشكل طبقات است دام أسلوب قص الو.ص     

 . بارزة يقوم الكفيف بتلوينها

تنمية مهارات التصور ا سمي ، وإدراك العالقات املكانية واملساعدة على أداء مهارات التوجه  -32 

 .واحلركة برباعة وفاعلية 

يدانية للمراكز األساسية يف ا تمع ملا االهتمام باألنشطة األدبية واالجتماعية والزيارات امل -33

 .كتساب مهارات النفاعل االجتماعي ارتا من دور يف 

 .يراعى يف املدرسة احلد من العوائق يف املمرات وداال الفصول  -30
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 :ضعاف البصر  –ب 

ندده إم إال 3964االهتمددام بالتدددريبات اخلاصددة باالنتفدداع مددن بقايددا البصددر فلقددد أشددارت باراجددا   -3

 .ميكن حتسني اإلدراك البصري لدى ضعاف البصر من االل التدريبات 

 .تدريب ضعاف البصر على است دام أعينهم يف قراءة املواد املطبوعة  -0

بصدار والديت تسداعده    رضديات الديت يرتداح إليهدا ضدعيف اإل     مراعاة ألوان ا دران واألسقف واأل -3

 .على الرؤية بشكل واضح 

صددرية الالزمددة للقددراءة والكتابددة مثددل املكددربات واملقربددات وأجهددزة وشاشددات   تددوفري املعينددات الب -4

 .القراءة الفردية 

االهتمام باإلضاءة املركزية يف الفصل  يث ال تكون سداطعة أو متوهجدة وأن ال تكدون أشدعة      -2

الشمس مباشرة على الفصل كما جيب أن يتوافر مصدر ضوء فردي لكل طاولة من الطاوالت اليت 

 .عليها ضعاف اإلبصار يف الفصل  جيلس

عدة بداخلط الكدبري الغدامق     بصدار مثدل الكتدب املطبو   ملواد التعليمية اخلاصة بيعاف اإلتوافر ا -6

اخلددط األسددود  والقلددم  ي( املطفددي ) غددري املصددقول ( الكرميددي ) اللددون األصددفر الفدداتح  والددورق  ي

دراج أو املكاتددب القابلددة  س اليددوء واألي أو األايددر الدديت تعكدد  الغددامق والسددبورة  ات اللددون الرمدداد   

 .للتعديل  يث ميكن التحكم يف ارتفاعها وزاوية ميلها يتالءم مع طبيعة إبصار ضعيف اإلبصار 

توافر املواد التوضيحية املصورة  ات األلوان الزاهية على جدران الفصدل ويف الكتدب الدراسدية     -7

 .لتنشيط الرؤية 

مدة إلجنداز النشداط أو الواجدب الدذي يعتمدد علدى العيدنني و لدو          ختفي  املدة الزمنية الالز -8

حتى ال يقل تركيز العيدنني ويتيدح بدأن ال تتجداوز مددة النشداط البصدري عشدرين دقيقدة يتوجده           

 . بعدها ضعيف اإلبصار ألداء بع  األنشطة غري البصرية 
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 عشر اخلامسالباب 

 

 :وقاية عيون األطفال من اإلصابات 

 

 .ة قلغطفال من اللعب أو املزاح بالزجاجات املامنع األ -3

 .ابعد فوهة الزجاجة عن الوجه والعينني عند فتحها  -0

و العلدددب أكثددددر سددددالمة لألطفدددال مددددن العبددددوات   أتدددذكر أن الزجاجددددات البالسددددتيكية   -3

 .الزجاجية 

 .ضع الزجاجات يف الثالجة وليس يف الفريزر  -4

وجتندب شدراء   . وميكدن اللعدب بهدا بأمدان     اارت رتم األلعاب املأمونة اليت تناسب عمرهم  -2

األلعاب القا فة رتم مثل القوس والسهم واليت ميكن أن تنطلق إىل أو تصيب العني مدن  

 . مسافة بعيدة 

قم باإلشراف على األطفال أثناء لعبهم وعلمهم األنشطة املأمونة ، فالرتاشق باحلجارة  -6

 .من املمكن جتنبها أثناء اللعب قد يؤدي إىل إصابات اطرية كان  واحلصى

احفظ مواد التنضيف واملواد املطهرة والكيماوية يف مكان آمدن وبعيدد عدن متنداول أيددي       -7

 .األطفال 

علم أطفالو الطريقة الصحيحة حلمل األشياء اليت ميكن أن تشكل مصدرًا لل طر ،  -8

 . وعلمهم أييًا جتنب الرك  إ ا ما كانوا حيملون أدوات جارحة أو حادة 

 .نها قد تشكل اطرًا عليهم إطفالو باللعب باأللعاب النارية إ  ال تسمح أل -9

علدددم أطفالدددو كيفيدددة احملافضدددة علدددى محايدددة أعيدددنهم و لدددو باسدددتعمال النضدددارات    -32

الشمسية بشكل روتيين عند اخلروج من املنزل ، كما عليو أن متنعهم مدن النضدر إىل   

 .الشمس مباشرة 

 .ال تسمح ألطفالو باست دام أقالم الليزر  -33

 .عدم دعو العينني أثناء وجود شوائب داالهما  -30

 .عدم است دام قطرات العينني إال باستشارة أاصائي العيون  -33

  

    

                                             


