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  متكني غرف املصادر فى عالج صعوبات التعلم
  واستيعاب ذوى االحتياجات اخلاصة

  فى املدرسة العادية
  

  :املقدمـــة 


 ُ����	ل    ُ���������
��	ر���� ا��
د���� ،  و�� ���� ������ 
����ف ������ ا����"
در  ! ��� أ

�"%رة �&�
�3 م1 أداء !	ة و.
)� �$	م ��
 آ+*	 ا�(	ا)' ا�&��%�� ا�$
�� ��� ا��	ر���    


م' ا��:�%دات أن ��8� إ�� در�6 م�آ5 � $	م
ت ا��
د�� ،  و�@&?>1 ا�<��� �= >' م; �


�A ا��"�  ، �َ�
  .	ر�� ،  ور��
 ا��	ارس ا��:
ورة �� �CD ا���?=� ا�&��%�� ا�$

������ ا����"
در دون ا�(��	ا)' اJخ���ى ،  أن ا�& �>��G ���@&$	م    K��� 5��<�&� 
وم��; أه��L م��

%ن ا��	ة م=
� � �5م; � 
%ن أ8' م; �"� ا�>%م ا��	ر�N ،  ور��� 

 مً)�
�ا�<��� �D&�ة 


�3 أن �%ن �
��D"' ا�            ? � A�@� اGأو *"&>; ،  وه �"*         Nرا��	ا�>�%م ا� L�Pدي م�
��  .

 ��
G<� � C ا�D"' ا�$
ص ا�Gي �(=� آ' وD� K&8"' ا�&��>� ا�$�� Sوذ�.  

           ;�
 م�; م� �L ا�&��>�� ا�$
��� و�ً<�
�Uإ 
���� ا��"
در 8	 �& =� د!��ً G<� � أن 
آ�

  .ذ�L&� S �� ا�D"' ا��
دي 

                !%<�V '(ا	�)ا� ��Wأآ A)در أ��
���ف ا���" Xم
�
 ��� ا�&��>��     و! � أ�� *
ل �Yن ��ً


ت �<�
�Wأوا)' ا� G�م ��
�	 وم
آ�] ( ا�$��Friend & Mc Nutt ١٩٨٤. (  

    Resource Room  :غرفة املصادر

         1)a�<ُ� ًا	6> K)ر�	� L� L وم� '(
ه� �"' ُ�:�5 �
��%اد ا�&� >�>� ،  وا6J�5ة وا�%�

  bG<مc� ت
6
  . ) ١٩٥٥ ��Goodد ( ا*&>

���� ا��"
در �%ن     L را��>�   إن م�	ت أو ا��%اد ا�d

ءة !
�>� �� إ*	ى ا��:Dآ K� 

�� �K �� اخ&>�
ر ا���
دة ا�&� >�>�� ا���
��(� ،  أو           
�&�dد�>; ا
،  و��; ��� �� ا��	ر�� ا��

cت a*' ا�� �ا��%اد ا�&� >�>� أو � �ر �
a&@آ� �)�
  .ا�?�ق ا���
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   :النشـأة والتطـور

  
م���G ا�cWث>���
ت م��; ا�=���ن ا������a; م�����f� 1   ���	أ ا���&$	ام ����ف ا����"
در �
ر�$>��ً


����8 ا�(���"��� !hم>���' و�����اون ( ا
،  وا����@1  )  ١٩٨٣ Hammel and Brownه

 ،  L �&ت ا�
6c! �� ا�=�ن CD�ا�&$	ام�
 *&� أ�(jk م+�%�� �� م�&"� ا�@&>�
ت م; 

      aوا����  ، L �&ت ا���

�� ،  و����%����D�dاب ا�?��Ud���8 ا��= >��� ا�(��@>?� ،  وا
!hت اc

  .ا�@ %آ>� ا�(@>?� 


ذج ���اآ5 ا��"
در ا�&� >�>��              ��و�� أوا)' ا�@&>�
ت م; ا�=�ن ا����a; ،  .��ت 

Educational Resource Centers       ��<��&ت ا�
  �&$	م أ�8@
م ا����
هX وا�?��ق ��� آ >�

 ;�Gا��� ��
���6 إ���� ا�&����ف  وخ
���� ���� خ	م��� c��nب ا�&��	ر�3 ا��>��	اkا� 	��Vأ �ا ���%�
آ��


در ا�&� >�>� �d&$	ام�
 �� م�* � ا�&	ر�3 ا��>	ا�� وا�&�
رة ا"��.  


ت ا�&�	ر�C وخ	م��          < �! o�	k� �� �<)دور آ 
و�� ا�k=>=� أن هbG ا���اآ5 آ
ن ��


ت ا��&k	ة �d%ا� �ت ا�&��>� �

ت آ >)�
nو �) n ;ة م	!

ل ا�"<6Jا.  

           ��@��  
��<� ���
 Special: و.���ت م�W' ه�bG ا���اآ�5 ��� م:�
dت ا�&��>�� ا�$

Education Instructional Material Centers   اد%��� � ����
 م�اآ��5 ا�&��>��� ا�$

   j�

ت ا��&�k	ة *&��            " خ�@�  " ا�&	ر�@>� وآ��d%ا� �١٩٦٥م�اآ5 ��      ��� 
 وآ�
ن إ*�	اه

 ;@���6
م���� و�@Wisconsin   j t��� 
 *>��o آ��
ن ���	رس آ
���3 ا��=��
ل،  و����!
ن م��


ء ����ف � ���"
در ا�&� >�a���>��� �&$��	م ا����	ارس ���	dً م��; ��آ>5ه��
 ���� أ��8@
م  ا�:
م���
ت إ


رة وا���d&$	ام واhر��6
ع  �&���dا j���

م���
ت *>��o آ:�
�L��P ... ا�����
هX وا�?���ق � 
آ ���


ن م>cد 
دة م; هbG ا���اآ5 ،  �D&�dى ا	م 	U '��� " در
��ف ا��" "Resource 

Rooms "    �� د��� أو

ق وا�1 م�G ذ�S ا�j8% �� ا��	ارس ا��?�� م�	ارس ا�&��>��   و! � 

 ��
  .ا�$
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  أنواع غرف املصادر
  

 

ت ا�&� �$	م�fD3 ا�@* Sدر وذ�
  .�&�	د أ�%اع ��ف ا��"

أوال 
ً

  Categorical:غرف مصادر تصنيفيه :  


ت ��%�
ت ا�&� L ،  ا�&$ �� ا��= �� ،         f� cًW�� دc)م; ا� �<Wآ �� 	(
وه% ا��%ع ا�@

       �� 
%ن ��� 	8  ، ��
�D�dاب ا�?Udم�>��� دون أى       ا �fD� 'ف آ���� وا*	ة ،  أو !	ة 

 
  .�	اخ' �>��

ًثانيا 
  Cross Categorical : غرف مصادر عرب التصنيفية:  


ت �= >	��     f� L�D<�"� ;م dً	� L��
6

 *@3 ا*&>�<� G<مc&1 ا�Uو L&و�  .  d 
ور���

          
6
ت    ُ��ً; ذ�S ا��� L م; ��
ء ��امX ���%�� مc)�� و��K6%� K اه&�
م
<&*dا �إ� cًWم K�

6&�
!>�� وا�(	�>�� أو ا��@ %آ>� ،  وم�; ا����; ���	د                dد��>�� أو ا
�6
ت اJآ
k�

��� آa&ا��

��ف ا��"
در �� ا��	ر�� .  

ثالثا 
ً

  Non-Categorical  غرف املصادر غري التصنيفية:  

               G�<مc&آ(>��ة م�; ا� �)@�
ج هbG ا�<�ف م� �>; م	ر�>; ! � م@&%ى !
ل Jن &k�   ��� 

���%ا م��vه >; �$��	م
ت ا�&��>��� ا�$
���� و�����L ���� خ?��� وُ��?��%ا خ��	م
ت  %� d ����
kا� bGه��

ا�&��>�� ا�$
��� ! ��� ��(>' ا�&:����� � ���P ���� م�	ى *��
&6�� L��bG ا�$��	م
ت أو �>�ه�
 م��;        


ن وآ%��
ن (ا�$	م
ت ��
  ).١٩٨٣  c6 ،Glassس ١٩٧٦  Hallahan & Hauffmanه

8
ت ا    
!hا x(

�K)a �>; خ"�        ;! �a��$& �D �� ا��@&%ى ا�(@>] أو ا��&%�] �


ط                        ���
��8 ؛ ��� ا��Gآ
ء م�cًW ،  وأ!hا ��f� ;�! ��P�ا� {�>� L<� �&ا� ��� ���
a&م x(
خ"

     N!
�&6dرة ، وا���% ا	ت       .  ا�|  ... ا�=

ت ��� م�@&%��c&خdم; ا �Wت أآ
��
a� 	:� 
��Y�


)	 ��>; ���امX ا���	ارس ���     ا�$"
)=&� x	�L ا�$	م
ت ! � أ�
س !(� ��"�>ND ه�% ا��           @


مX و�>C ا���%ذج ا��?({ �6
ت ا�&cم>G هN ا�&N ُ�� � ا�(�
م�LP ا�	ول ا��&=	م� Jن ا*&>

.  



 

 
  


ت ا��
	ـــ�  -���� �
 www.gulfkids.com أ��ــــــ
ل ا����� ذوي ا����

  غرف املصادر فى امليزان
  

  :املميــزات 

١-                 K�(cوزم K(
�@&D>	 ا�& �>G م; �	ر�(
ت ���� ا��"
در ،  م1 �=
)K م	م:ً
 م�1 أ��	8

  .م; �CD ا�@; �� ا�D"' ا��
دي 

����� ا���"
در             -٢ L� ا��?� م�%� ��<��ف ا��"
در �?��=� م��:>� أآ >�> Xام�� 	��ُ


ون م1 م� L ا�D"' ا��
دي �&�
�. 


 م�; ا��&�ا�>:>
ت أخ��ى ،  و���; أن              -٣� <>a�� ��� ��D %ن ���� ا��"
در أ�8' ��


ر أو ا��@&%�
ت �!Jدر *@3 ا���ا*' أو ا
 .�&�	د ��ف ا��"

��; خ	م��� !��	د أآ(��� م��; ا   -٤��    �"��&� N��&ا� 
����
������ ا����"
در و���>( ���� G��<مc&�

 ��
k3 ا�@* Sذ� �<�
���و�� *>GD��ُ o ا�&	ر�C �� ا�<��� ، أو ا�"� ا��
دي أو �

. 

٥-  
cت ا�(@>?� 8(' أن �@&kD' أم�هaت وا��
8
!hم' م1 ا
; ا�&���. 

 .ا��� L ث
�j �� ا��	ر�� و�S�G ��% رآ; ه
م �� آ' ا��Pوف واJ*%ال  -٦

٧-   d               ت
�6
<&*dذوى ا G�<مc&م�' م�1 ا�
�@&$	م ���� ا��"
در أ��� و���
ت !��	 ا�&�

 ��
 .ا�$

���' اJخ"
)>%ن �� !� >
ت ا�&=>>L وا�&x<$a وا��cج *�@3 �� >��
ت ا��	ر���          -٨

�6
ت ا�&cم>�G و��>C م�; ا���tوري أن �&�	خ' أ*�	 م�;           

ح م&? (�
ت أو ا*&>�kأو إ�


 خ
رج ا��	ر�� �� �>� ا��� >� ا�&� >�>�     ً6c! أو 
ً"<$a�  .   ت
�6

 ا*&>���k� '�

 
��
<�%f@ر�� وم	ر ا��
nإ �� K�
<�
 .ا�& �>G وإم

��8
ت ا��&%���?� أو      -٩
!hن اY�� ، �?<@��)ت ا�
�8
!hدر م��1 ا

م��' ����� ا����"�&� o�<*

 
�� �)�
 .ا�a	�	ة �%ف �:	 ا�D"' ا�$
ص أآ�W م�

��ف ا��"
در ��} ا�"�%�
ت         Xدف ��ام

 ! ��    ا�&N �8  : و8	 ُ�"ً�U%�� ��= � 	


�D"' ا��
دي � 
�&8c! در أو
  .n(>�� ا���' ود��
م>
�K داخ' ���� ا��"
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  :وأهـم هــذه الصعوبــات 

١-                L&�� يGا�� L� 5ة ،  وا����6Jت وا

ت �<�ف ا��"
در وخ
�� ا�&��>(<�
�%�>� اhم

�	ة وا�&��	ر�C ا���	8>{ ،  و   
ا�&=>��>L �	ر�(��K 6>��	ًا ! ��� ا�(���امX ا��Dد���� وأ!���
ل ا����@

 Nا���� �<� .ا����N و

�8
ت *&�� ��� ا���@&%ى                       -٢
!hم�' م�1 آ�' ا
���� ا��"
در ��� ا�&� Xم
��� A "� ;�

W>� م; ا��%ام' وا��&<>�ات *&� �+�� �

)X هbG ا�(�امX �&+ث� �&�ا�(@>] �>�
 ،  �Yن 

 � �&
 م�:(
&�. 

���� ا��"
در �
�D"' ا�$
ص أو ا�(�	ا)' ا�&��%��� اJخ��ى              -٣ �8c!    ر���	داخ�' ا��


ج إ�� آW>� م; ا�:�	 وا�&��>(
ت &k�. 

٤-                  N�6cأو ا�� N"�<$a&ا� Xم
��
رآ� اhدارة ا��	ر��� ��� ���>L ا�(�aم� �<�
!	م إم

 .�?�ق م(
�Vة 

���� ا��"
در  -٥ L م1 م� K� .8"%ر �� ��L أدوار آ' م; م� L ا�D"' ا��
دي و��
و

٦-    
��&8c! �� در
���� ا��" �8c?�
�(�	ا)' ا�&��%��� اJخ��ى    ��%�� �"%ر م	ى ا�

; أن �&%ا6	 �� ا��	ر�� ا��
د�� �� N&ا�. 
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  ترتيبات غرف املصادر فى املدرسة العادية


ء ��ف ا��"
در �=%م ���{ ا���' �
�(ok !; أ�t' ا��	ارس ا�&� a��� م�ا*' إ

; أن �=1 �>�
 هbG ا�$	م
ت ا�&��%�� ��.  

ــة • 
��U:� إ�	ا!>��� �(o��k !��; ا�:	���	    ���d	 أن ���%ن ا��	ر���� ذات إدا     :املدرس�رة 

  
<�
 ا��@
*� ،  وا��� ��>; ،  وا��%ادر اJخ��ى ،  آ��
 �:�3 أن                 تو�	!�K و�	��
 إم

 
8
ت �>; ا��
م >; �>�cا�� �� �<�
@�h
  .�&�>5 ا��	ر�� �

أن �%ن ا��%18 �>; ا��D"%ل ا�&�N �$�	م�
 أو �:%اره�
 وم�; ا�����%ض أن                      :املكان •

<(
�  .� و��>	ة !; 8 3 ا��	ر�� �%ن م�5و�� 

��ف ا��	ر��� و�t�D' أن ��%ن أآ(�� م�; ا��D"'                     :احلجم • L:* ;! 
��:* '=� d

        �)��
��a?� وا�&�	ر�C ا����� �)�
ا��
دي *&� �@&%!3 آ' ا�&:�>5ات واJرآ
ن ا���


ت ا�<��� fD�.  

��D<P وم��(� دا)�ً
   :املظهر • ��
' G6اب و�� *a� K�P��6>' ُم 
  .م��Pه


 و��vدى ا�<��ض م��K ��� أرآ�
ن         :جهيزات واألثاثالت •ً<D<.وو 
ًkوم�� 
%ن �	��ً�

 :ا�<��� ا��$& �D وه� 


ل وا�%ا6(�
ت           :  Carrellsا)آ&
ك ا��$��#��   ��!Jأداء ا �ر �

ن �G&�cآوه� م

              ��<(

)] و��(�� آ����kا� �وم���ة ! �  ، Sa�
)] ا��k� j)Wم �<>� �P�م 
ا��Dد�� ��

 ��U�� j�ر���% �       	���! L�� �� � خ���� �وآ����  ، G��<� &3 �: ��%س ا����

ءة وآ����� م�


ك ٦ – ٤!	ده
 م; ( ا��tورة aأآ . (  


�� ، ا�&�:>� واhم�cء وا�&$
3�n و��K      :ركن اللغة العربية •&و�k&%ى ا�=�اءة ،  وا�

 
�� ��
 .أ6�5ة ا�&$
3n وا�%�
)' ا�&� >�>� ، وا�&	ر�(
ت ا��6c>� ا�$


ت         و�K  :ركـن الرياضيات •�< �� � �)�
 ا�%�
)' ا�&� >�>� وا�&=�>� وا��%اد ا�&� >�>� ا���

 ��%<)�
�>� �	و�ً
 و! � ا�@kا�. 

و�&�t; �	ر�(
ت ��زر �>; ا��>; وا�>	 ،  واJذن وا�>	            :ركن النشاط  النفسحركى •

، أو ا�%��8%ف ، وا�: ��%س م�&��	dً ، و���	ر�(
ت أر��U>� أو ! ��� ا���@(%رة �
�>��	�; أو        


�1 أو�Jر6' اJا  ... L �&داء م%ا�8 ا�J �آ�k@D�م' ا�
  .وا��	ف م��
 آ �
 ا�&

ا��(>%�� و�	ر�(
�K �� ا���%اد ا�	را��>� ،  ا�& ��5D%ن ، وا�D>�	�%                :ركن التكنولوجيا •
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 �<(
tDت � =�%ات ا�cم1 و� j��&�dل ( وا
Wآ� L@�@رع ا�
V. (  

 وا��&
���� أوdً ��+ول *�@3       و�:�3 أن ��%ن م&� �� ا��� %م�
ت           :ملفات التالميـذ •

  .وا6(
ت ���� ا��"
در 

و��
 آ&3 م	ر�>� ،  م�ا1�6 ،  م:�cت ! �>�� ،  آ&�3 خ
ر6>�� ��@
!	 ���                    :املكتبة •

�k >��' ا�����
هX وو1��U اخ&(��
رات *��@3 مk&��%ى ا�����
هX وا�&��3 و*��@3 م��@&%ى      

                ��)&
ت ا���
��(� ��� ا��&<��
�; �$��5; ا�n��VJ وا��� 
م�1  ا�&cم>G �� ا�<�ف آ��

 
�D<�"�. 

' ، وا��=
!�	 ا���
��(� �����                  :العمل اجلمـاعي •aو�� ا��
t�<)ا)���� أو ا�	ا� 't�Dو�

G<مc&ا�.  


 �@� o<k�K� ' م&
��� آ�' م�
               :مكان للمعلم •ً)�

 �<>�ًا وآ��>ً
 م�ً)&و�&�t; م

  .�:�ى داخ' ا�<��� 


 م:�
ورة ����� ا���"
در و��&L ا�&��@>{ �>�              :الوسائط التعليمية •�����    A�
"�� 
���

 �<!
  .ا���' ، وم&
��� ا�%ا6(
ت ا��Dد�� أو ا�:�
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  إدارة غرفـة املصـادر
  


مً
 وم&5ام��             ��  
�t�� 1م&@=� م 
��
ت م&�%!� و�!

م ���� ا��"
در إ�=P� 1)&�


!	 آ' !� >� ا��� >
ت اJخ�ى       @� o<k� ..       �ا�>%م �را�	ول ا�	م1 ا�: 
ًtأ� }�
و�� ��

���� ا��"
د G<مc&� ر.  

  :اجلــدول 


ت  !
�&���t; ا�:��	ول أ����
ء �cم>��G ا�<����� ،  وأ����
ء م� ���� ا�<����� ،  �%ز���1 ���

  [(
���k%*���� ا�� �ت ! ���

 ا��%ا!>���	 ،   ) م���cًW ( ا������'، وا�%ا6(�������<� �����P� وذات 6>���%ب


ت ا�>%م>� D< 
ء ، وا�&��Jوا.  

������ �?a� t��*%ر     Jت أو اd

�>� أو *��"x ا��:����Uhا x"��kا� j��8و ��W&@���ُ

cم>G ا�<��� م; �"%��L ا��
د�� *@3 6	ول م�>; ، م��>; أو ثcث م�ات أ�(%!>ً
 ��	ة �


!� أو �
!&>; أو أآ�W م; ذ�S إذا ا*&
ج اJم� �.  

���+�� ا�& �>��G � <����� ���� ا�j��8% ا���
���3 ،  و���%ن م� ��L ا�<����� ��6
ه5ًا �&��	ر�(
ت      


)' ا�&� >�>���  م�
���(� ���� !���' ����دى أو ����6� *��@3 ا�&t��k>� ،  م��1 ا���&$	ام ا        ���%�

6%�%>��
 ا���
���(� ���%اء آ��
ن أداء ا�%ا3��6 داخ��' ا���Sa ا�&� >���� أو خ
رK��6 ، م��1       �وا�&


ت ، وا���ا���6 م�1 ا�& �>�G أوdً ��+ول ،  و! �� أن ُ���	 ا��	رس ا�=�
دم           P*cآ' ا�� '<:@�

�%ع ا�"�%��  3@* bد
  .8(' م>�


ل ��� L ا�D"' ا��
دى �� �&        "�d
�ات م&=
ر�� زم�>ً
 ���ا���6  و�=%م م� L ا�<��� �


��� ا�&�� ���%د ���	ه
 ا�& �>�G إ���            Dأ*%ال ا�& �>G وم@&%اb �� ا�D"' ا��
دى *&� در��6 ا�


 ، وم1 ا��&
��� ا��@&��ة ً<(
��  .ا�D"' ا��
دى 

   : والكتب ، واالختبارات املستخدمة فى الغرفة–املناهج 


 ا���
هX وا�&3 ا��@&$	م� �� ا��	ر�� و�@D�
 وم%اده
 ا�	را�>� ه� ��%D�.  

و�=%م خ(�اء ا���aوع �&k >' مk&%ى ا���
هD" � X%ف م"	ر ا��>�� ا��&�ددة ! � 

  .ا�<��� 
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       �"<$a� ك �"%ر
 !6c� ��k&%ى ا�����X أى ��d	 أن ��%ن           –و�d	 أن �%ن ه�

    bGه�� �ا�&����ف ! �� ���� K�< ! د
���&!dا ;���' م��
دة درا���>� ��� L�� �� ت
ه��
ك د�>��' ����%�


ب �� ا�"D%ف م�G ا�"� اJول           ا�"�@kأو ا� ��
&أو *&� ( %�
ت �� ا�=�اءة مcًW أو ا�

   K )8 
��%ع وم�	ى ا��"�%�� ا��%�6%دة ��	ى           ) م 	��	k� ��� د���Jاول أو ا	ا�: bG�� ن
و�@&�

 G<� &ا�.  

; ه�
ك اخ&(
رات م=����        ( آ�
 أن م� �� ا��	ر��     � L� د م�;        ) إذا	ء !�
�=%م�%ن �(��

�� آ' م:�
ل ���%�� م��G أول م�@&%�
ت       ) K)V ا��=���   ( &k"> >� ا��&	ر�6   اdخ&(
رات ا� 

 ، ��
Wا�"� ا� �ول ، �Jا�"� ا �� ، �Uا��و �را�� �	ا�| ... ا�.  

  S�Gو� :      
ً��%ن ا�&x<$a و�k	�	 ا��@&%ى ، و�k	�	 ا�&	ر�(
ت ا��6c>�� أم��ًا م��

%ن م&
��� م@&%ى ا�& �>G �>; م� L ا� 

 م��:>ً
 ، آ�ً��<��� ،  وم� L ا�D"' ا��
م أم�ًا م�

  .وم>@�ًا 

   :مؤمتـر احلالة


 وُ��	!� أو�>�
ء                  ��)�
dت ��د��ً
 م�; آ�' 6%ا�kا� ����
�:&�1 ���{ ا���' آ' �&��ة ��&

 K&��

�� ا�& �>G وم&* ;! �W�	kا� L��

ه�� ��� %م@� � ;<<(
  .اJم%ر واdخ"
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  املعلـــــم
  تدريبهخصائصه واحتياجاته وأدواره و

  

ن ����� ا���"
در أآ��W م��K ��� أى ��	ا)'                  �<�� �� ��
�Jم%د ا
��&(� ا��� L ه% ا��

          �����
��� م��aوع �! L3 ��&(�� م�; أه��
���%�� أخ�ى ،  و�Y� S�Gن اخ&>
ر ا��� L ا���

  .ا��"
در 

   :اخلصائص
 -  
  .ا�&�; م; ا�&$"x م���� و�	ر�@ً

 .ا�d&5ام واJداء ا���>5  - 

 -  �6
ت ا��Dد�� ��خ��; ا�Ck اJآ >�>
<&*c� �<�
@kا���' وا� ��. 


ل  - DnJة ا	!
 .ا���(� ا�"
د�8 �� م@

 -  }��Dون و!�' ا�
 .روح ا�&�

 .*3 ا������ وا���(� �� ا�&� L ا��@&��  - 


ر ( *3 ا��?
ء و�Gل ا�:�	 �� م@
!	ة ا�خ��;  - W�hا. ( 

   ) ) ) )١٩٨١١٩٨١١٩٨١١٩٨١   McNamara  ماكنمارا(  :احتياجات املعلم التدريبية 

 :م; أه��
 ا�&��ف ! � 

 -  G<� &�8 ا�
 .n(>�� اU?�اب أو إ!


 أ��L �� ا�D"' ا��
دي  - ��
n ر
 .�k	�	 أه	اف *=>=>� � "<

 -  Cر�	& � ��(cق وم%اد م�n. 

 -  Xم	ا� �� G<مc&م ا�	=� L�%=&� ق�n. 


رآ� م1 ا�%ا�	�;  - aا�&%ا�' وا�� �<D<آ. 

 -  !
 .� ��L<P و6	و�� أ�a?� ا�D"' ا��
دي �?��=� �

 -  

 و��G<Dًا و�=>>�ًً<?��
مX ا��Dدي � .إ�=
ن ا�(�

 -  ��

ت م� L ا�&��>� ا�$<�%f@م '�k�. 
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  :أدوار معلم الرتبية اخلاصة 

                3� 8 ��� K��Uء ���{ ا���' ،  وه% �?(>�� و
t!أ Lدر أه
���� ا��" L م� �)&��

���� ا��"
در ،  �Yن �	�K ا��	�	 م; اJدوار ا��)>@>� و�>� ا��           Xم
�)>�@>� ا��
���� م�;    ��


ت <�%f@و�%ز�1 ا�� }��Dروح !�' ا�  . N � 
  :وأهL أدوار ا��� L م

  
أوال 
ً

   :التقييم الرتبوي:  

         �����
�>; ���D{ ا����' ��� kا�� G<مc&ت !; ا�
�&�t; ا�&=>>L ا�&��%ي 1�6 م� %م

      
 ا��@(3  ا��"
در وه�
ك و.>D&>; �	ور ا�&=>>L �� ا�&��>� ا�$
��� أو���
 ه�N ا�&�"�>� أم�


ل ����	ف    ��DnJم� م��1 ا	ا����@&$ Cر�	ق ا�&�����nو Xه
��L ! ��� ����امX وم���k% ا����ا�خ��� �

 L��
�
6
��L وإم

 �&cءم م1 ا*&>�� 
  .�?%��ه

 N � 
  :و�Y� S�Gن !� >� ا�&=>>k� L	د م


 �	�K م; ��%�
ت  - �� G<� � '6
ت ا��Dد�� �
<&*dا. 

 -  G<� &ن ا�+a� ت

!	 �� ا�$
ذ �8ارات و�%�>@�. 

 .�k	د اJه	اف ا�&� >�>� ا�=">�ة وا�(�>	ة ا��	ى  - 


ر خ"
)x ا���
هX ا�&��%�� وا�d&�ا�>:>
ت ا��@&$	م�  - )&!dا �� Gخ+�. 

 -  
 .�k	د �>�f ا�&� L و�&+ث� ��

 .� &=>>L أدوات م&�	دة و�>@j اdخ&(
رات ا���>
ر�� �=]  - 


م' �:3 أن �%ن �>� م&k>5ة  -  .�&k	د م; خcل ���{ م&


ر �&%ا - )
 ا�d&��ار�� م�G م�ا*' ا��و�U *&� ا��V	 وا��<� ��. 

 -             �<@�D&ا�&@:>' وا� �� �W�	kا� 
<6%�%��:3 أن �%ن م&?%رة و�	خ' �>�
 ا�&

. 

2+���
 وی+0���1ی/   ) ١٩٧٧  ( Deno & Merkinدی,+� و��+*آ�(   (    ،Salvia 

& Yseldyke ) ١٩٨٣. (  

 ��&�	 ! � اخ&(
رات م=��� أو �>� م=��� و! � أ�� *
ل �Yن !� >� ا�&=>>L ا�&��%ي 8	

 Nر�� �<�  .،  وأن �%ن ا�&=>>L ر��>ً
 أو 
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ًثانيا 
  ) :التدريس املباشر داخل الغرفة ( رسم خطة للتدخل :  

������ ا����"
در وم��1 اY��� ����Jن         L�� آ(��� �����' م�Jا �*
و����W' ه��Gا ا���	ور ا����@

%ن ه   � '� Cر�	م� � &

ت    م��P�"=�� L�L ا�&�ا�>:>
ت !�%��� X�
��L اJول خ?�� ���


ی718�9 ( ا�&� L م(
�Vة �Myklebust   ١٩٦٧( .  

  

ثالثا 
ً

  :االستشارات والتواصل مع معلم الفصل العادي :  

����� ا���"
در                        G�<� � م	�=� K��! X&��� قcخ� N�
ور �>���
 م? �%ب ����' ���
وa&�
�

.  K ���� ا���D"' ا����
دي و��=��' ا�����
رات اJآ
د��>��� وا���@ %آ>� ا�:	���	ة إ���� م��k" � ��� %آ 

      o�<* در
وم; ا����%ب �>K ز�
دة ا�&%ا�' �>; ا��� �>; �� ا�D"' ا��
دي و���� ا���"

  .�=] % ٢٥ -% d١٠ ��5	 وj8 ا�&%ا�' !; 

ًرابعا 
   :معلم غرفة املصادر كعضو فى فريق عمل:  

                   Gو��  ، G�<� & � ت
�S ��% ���' م1 اJخ"
)>>; وأو�>�
ء اJم�%ر و��
N8 م=�	مN ا�$�	م


�A ا�& �>��G دون         "��� L����<� '��!
D&ا� ���<D<وآ Lوأدواره�� bور	��� 
���K �:��3 أن ���%ن وا!>��ًY�

 K�
  .ازدوا6>� أو �(
vn رو�>�k&�  ، N=>{ ا�&=	م �� �k">' ا�& �>G و� %آ>


�>� �� ا���ا*' ا��(�ة  - �Jرات ا
 .�tD' أ� %ب �	ر�C ا���

�%ي وا��%!�     �tD' أ�� %ب ا��&�ا�>:>
ت ا��&� L ��� ا���@&%ى ا��&%��]             - 
�Wوا� 

 
6&�
!>� وا�a$">� وا����>� م1 دم:�dرات ا
���
�. 

خامسا 
ً

  :بعض األدوار اإلضافية :  

 N � 
�<� Sوذ�:  

 -  '<"k&رات ا�

ت اخ&(<�%f@م. 


رة  - a&�dت ا
<�%f@م. 

 .م@K&<�%f آ�"	ر �(
N8 ا�%ادر  - 

 -  G<� & � ة	�

ل وا��@=&�dت ا
<�%f@م. 

 -  &6dا �ت أخ�ى �
<�%f@دة أو أى    م	ت م&��

ت و���{ ا���' ��� �$"�"!
�


ن أخ�ى:�. 
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  )واألخصائي ( تدريب املعلم 
  


��� L " و�="	  � "     
م; ���' �%اء �� ���� ا��"
در أو ��� ا��D"' ا���
دي ،  آ��

6&�
!N ،  اJخ"
)N ا��N@D ،  وأي أخ"
)N �=%م ����'            dا N(
أن ا�%ادر ���� �
Jخ"


ون �>��K خ��cل ��G��<D ا� ����     ، ���<�D،  ا�&��>��� ا� �ا��%���>= L�� م� '��Wم G��<� & � دي���Dا� Xم
����)

       N��<)?ج ا�cا��  ، �<U

 إذا        ... ا�&��>� ا���ًtأ�� ��fDا� bGه� �دارة �=�1 ��hأن ا 
ا��| ،  آ��

 �6c6آ>�ك و 
ًt; أ��	وا�%ا� 
ً<�
   .Kirk & Galagher ١٩٧٩آ
ن دوره
 إ�:

! � ث�cث م�ا*�' ��� ��%رة دورات         ) وا�%ادر اJخ�ى ( �%ن �	ر�3 ا��� �>;    


! � م��
 �� آ' م�* ��          D&ر�(>� وورش !�' م	در          ( �
����� ا���" ;�! %@���=���� ا�>%


دق و�خ�ون � 	�kروق م
   ) .٢٠٠٣ا��"��� ، �

   :  املرحلـة األولـى

                 '�aد و��	ا��� ��>; ا�:� �ان إ��	ا��>� L�	=� 
دورات �	ر�(>� ����D>� مKDW �="	 م��

  :ا�	ورة 


ت و�?%ر م:�
ل       - k ?"ت وا��
D���&ل ، وا�

ت �� ا��:k ?"وا�� L<ه
Dا��


ت D<�"&ا�ن ،  ا� �&* L �&ت ا�
�%��.. 

 -  L �&ت ا�
�%�"� �D &$ت ا��
 .ا��@((

 -  L �&ت ا�
 .خ"
)x ا�&cم>G ذوى ��%�


رق - Dا� x<$a&ا� Lث ، 

 ،  أدوا���)�
ت ا�&x<$a ،  إ�6اءا��
 ،  6%ا< �!. 


ت ا���&� L اJآ
د��>��� و����%�
ت    ا����	اخ' ا�� - �%�"��� ����
6c>��� ا��
م��� وا�$

 �<(
 .ا�&� L ا���

  :  املرحلـة الثانيــة 

              bGه� �و��+� ��<(

 اJآ
د��>�� وا������
6

dت و�k	��	 ا*&>�kا� x<$a� � ! 3ر�	ا�&


dت                 �kا� �ا�&���ف ! � 
��=��n ;�! L&�� ذج

ء م�; إ!�	اد !�	د م�; ا������&�dا 	ا���* � ��

���� �%kا�=���%ة  و� ;nم���%ا 	����	kو� x<$a���& � زم����cدوات ا�Jدر ،  وا

 إ����� ������� ا�����"

 � � 
  :وا���t و��a' ا���
ذج !
دة م

��%ذج ا�&��ف ا��
م ��� L ا�D"' ا��
دي  - . 
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���� ا��"
در  -  L ��� �و�Jا x<$a&ذج ا�%��. 


ت ا��&� L اJآ
د��>�� ��� م:�
dت ا��"�%�
ت               - �%�"�� �<"�<$a&رات ا�
اdخ&(

%ن ا�=�اءة !
دة م(� 
– ��
&
ت و�>�ه
 – ا�<U
 ) . ا���


ون م���1 اJخ���"
)N ا��N@���D آ
خ&(���
رات ا����Gآ
ء ،    - ����&�
� �<@���D�رات ا�
اdخ&(���

 �<�
 .ا�@ %ك ا�&>D� ،  واخ&(
رات أ��
د ا��"
�>� أو ا�Gه

 -  N!
�&6dا �<(

ون م1 اJخ"�&�
� �<!
�&6dوا ����Jا ��
kت ا�
�
<�. 

��%ذج ر�L م�ل ا� -  ��

�� و�k	�	 ا�"�%�
ت ا��
م� وا�$k. 

 -  
��

مX ا��Dدي � $?� ا��6c>� و�	ر�(���%ذج ا�(�. 


دة �
 یB�1*ق ب*ن
�� ت0ری= ا�#*��� ا�>
ن�� Dب�� ( و
  .و�9>��) أرب$� أ2

   :  املرحلـة الثالثـة

     � � 
 ا�&	ر�3 ! � إ!	اد ا�(�امX ا��6c>� و�?(>=�
 و�&L ذ�S ! � !	ة م@&%�
ت آ�

:  


ت *@3   :ا�
	��ى ا�ول •<U

�� وا���& �&�t; ا�&	ر�k� 3 >' م�
م ا�=�اءة وا�

 L �&ت ا�
  .ا����X ا�	را�D" � N%ف ا����>� �"�%�

•  �
ذج ا�(��امX ا��6c>�� ���	د م�;         :ا�
	��ى ا����� �&�t; ا�&	ر�3 ! � �?(>{ 

  ) .�&L إ!	اده
 8(' ا�&	ر�3 ( ا�"�%�
ت 


مX ا��N��6c ا���
���L�� �� ��%�"��� 3      و�  :ا�
��	��ى ا�������  •���&���t; اخ&>��
ر ا�(�

 'D?ا�.  


مX ا��N6c �"%رة م@&= �   :ا�
	��ى ا��ا�� •� . �&�t; ا�&	ر�3 ! � إ!	اد ا�(�

 ��� �����	� 
����� ���� ��� ���� �� ���	��� ���� ����� ������ 
���� ����	� �����

�� ������ ��  ��� ����! �! "�#�� $�� ��%� �����	� ��� &�# 
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  خصائص تالميذ صعوبات التعلم
  

             
�@�D�
ت ا�&� L وه� �%�� G<مc� 5<�� N&ا� x(
أ1�6 ا�(
*W%ن ! � ��} ا�$"

 G<مc&ء ا�dv�� جcوا�� x<$a&ا� �م �	أن �@&$ ;�� N&ات ا��Vvا��.  

أآ��W  أن   ) مـع وجـود مـشكالت دراسـية( صعوبات فـى التحـصيل الدراسـي  •

%U%رة       ا��%� �� ��Pا�=�اءة و� L �� ت
�%�� Nه L �&ت ا�
�%�"� 
ًn

ت ار�(!


ت : � 
ض �k">' ا�& �>G و8"%ر �� ا�?�8c ا�Da%�� وا�D�L ،  و�� �k >' ا�D$�ا


ت ، و��%�
ت � 
��� ،  وا��=
1n أو !C ا��kوف وا�a&وف ا���kة أو ا�	�	ا�:

  .�� ا�&�:>� و�� ��!� ا�=�اءة 


@���kا� ����� 

ت م&����	دة ����� �����L اJ!���	اد أم����%����� L��	ودة و����	���kم L�را�
ب ������


�>� أو ���� ��>>��5 اJ!��	اد         @��kت ا�

ت ���� ا��� >���%����  ، 
����
8c!و 
��d%�	وم��

                L�:kل وا�%?�

ه>L ا��>�� آ��Dإدراك ا�� �ل و��
�VJا�&�>>5 �>; ا �و�  ، ���
a&ا��


ت ا�&N �@&$	م �� ا��=
رk ?"وا�%زن ،  وا�5م; ،  وا�� '< k� �و�  ، �<�
ت ا��

 �<PD ا� '(
  .اJ!	اد ،  و�� *' ا��@

 و�=�"	 ���
 اhدراك ا�(�"�ي ،  وا��@��N ���                :صعوبات فى اإلدراك واحلركة •

   'aإدراك ا��� �و��� �<@��D&ق ،  وا�c���hآ�، ا�&���ا�] ، اG��&ل ،  ا�&�>>��5 ،  ا�
)=&���dا

 �<UرJوا.  

k&��' أن ��%ن ��� ا��kآ�
ت ا��
م�� أو       أم
 �� ا��%ا*N ا��D@>� ا��kآ>�� �
�=�"%ر �        

  .ا��%!>� أو �� ا�&�زر 

 وه� ��%�
ت ��� ا�&�آ>�5 ! �� ا������ ا�&� >�>�� �>a�D' ���                  :قصورات االنتباه •

  .إ��
م ا����� ،  أو ا�@' و!	م ا���(� �� ا�&� L ،  و��%�� �� ��L ا�&� >�
ت 


ن .
ه�ة م�P*c ،  و8"%ر �         :مشـكالت الذاكــرة •<@��
� ��م>5 ا��� %م
ت    �


رات ا�@��>� أو ا�("��� أو ا� PD>� ا����(?� ��%U%ع ا���
دة             Vhام ا	ا�&$ �أي �


ب @kأو ا� ��
&  .ا��&Gآ�ة،  و����
 أث�ت هbG �� ��%�� ا�=�اءة أو ا�


ت أو �%�>��D ا��J%ات              :قصورات فى اللغة والكالم •�� 
ت ��� إدراك ا��%��  
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�� ،  أو    �� ا� �� أو �� ا�:� � أو  �Uhف أو اG�kات ،  أو ا�%��Jا {�� }?� ��

�ار ا�J%ات �"%رة مa%ه� ،  أو 8"%ر �� ا�=	رة ! � م5ج ا�J%ات �. 

أم
 ! � ا��@&%ى ا� <%ي �
�=�"%ر ��� ا�(��
ء ��%اء ! �� م�@&%ى ا� ��� أو ا�:� ��                     

� و����
ء ���6' مD>��	ة *��@3 8%ا!��	 ا� <��� ،  أو ا�=��"%ر ���� ا�&�(>��� ا� <��%ي أو ا� <��      


ج ا� <� &�
د�� أي �� إVرhأو ا �<PD ا�&�(>��� �%اء ا�.  

>��           :صعوبات فى عملية التفكري والتنظيم •D&ا� L<�P�� رات
(   8"%ر �� م��

و��� �k	��	 واخ&>�
ر م��
رات ا��&� L واآ&�@
ب ا��� %م�
ت ،  أي           ) م
 وراء ا�������     

cت أو ��@>{ ا��� >�
ت ا�����>��      a*' ا�� �ا�&$?>] � �ن   8"%ر �%<!
�	�� وه�L إ

          Lه	!
@�� N�&ت ا�
%ن �	��L ��%�� ��� اآ&�@
ب وا��&$	ام ا��� %م�� ��
أي �� ا���

 L �&ا� �< �! �� Lت وم; ثcaو*' ا�� �<D&ا� � !. 


ض ���             :اخلصائص السلوكية •�D$�  وأه��
 �%18 ا�aD' �� �%رة V } 8	�	 ،  وا


ز وا�	ا��>� ،  و!	م ا�@
ق ا��@ %ك ،  و   :�hأو     م@&%ى ا ���
&��]ء ��� ا�=��اءة أو ا�

�&���اب  dوا  ، ���<�
ط ،  وا��	واa���ا� ����Uا����5اج ،  و �د ���
��kء وا�&= ��3 ا�cم��hا


ط ا�5ا)	 a�ا� 
 .ور��

ـــة • ـــة واالنفعالي ـــصائص االجتماعي 6&����
!N ،    :اخلdدراك اhا ����8"%ر ����  

       
ً��

ر أ*>�k&�dب وا
f&آd5ا�>� ،  وا��dوا  .   
��&6dا�&%ا��{ ا {D$��<�  م	و!�  ، N!

   N�
���D�dت ا
��)Wم ا�	و!�� N!
�	���dوا���@ %ك ا 	ط ا�5ا)��
a���ج م��1 ا�خ����; وا�
���	مdا

8
ت داخ' ا��	ر�� أو داخ' ا��Jة و�>; ا�5مcء cا�� � ! K آ Sذ� C .و���
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  الطريقـة واإلجـراءات
  

            ��� bر
�W&ا�� ;��=%م م��X ا���' �� ����� ا���"
در ! �� ا�����X ا�� ��N ا��Gي ��


�>' ا�?��=� وا�6hاءات ا��@&$	م� �� م��aوع ����� ا���"
در ��� ا�$?�%ات                �>
نD� 

 �<�
  :ا�&

أوال 
ً

  :      Identification التعرف املبدئي:  

و�@&$	م ��Gا ��%ذج �:�K=��n ;! 1 !	ة م�Vvات ��	ى م� �L ا��D"' ا���
دي ��+ن                  

      ��kأو ا� ����
&cت ���k"> >� ���	ى ا�& �>��G ���� ا�=���اءة أو ا�aك م��

ب وو���� ����bG  ه���@


ج إ�� !cج &k� %رة أداءات� �ت �caا��.  

ًثانيا 
  :      Assessment التقييـم:  

و���� 1��6 ا��� %م�
ت !�; ا�& �>�G ا������ أو م�
 إذا آ�
ن ��K *�{ ��� � =�� خ�	م
ت                

��L ! ��� ����امX وم���
هX و���nق ا�&��	ر�C ا����@&$	م� م��1 ه��dvء   k؛  أو ا� L �&ا��� ��%����


ل �="	 �?%��DnJدة ا	ا�&� >�>� �%ا�?� أدوات م&� L�&f<و� L��
6

 �&cءم م1 ا*&>�� 
.  ه

                     
�<6%�%�
ت وا�%��
)' وا�&��

م�' م&$�"x ��@&$	م آ�' اhموا�&=>>L �=�%م ��K ����{ م&

 
��+V �� ذ ا�=�ار

ت و�D@>�ه
 وا�$�
  .ا����� �� �@:>' ا�(>

 E��2 ه
  :إن أهG إ�*اءات ا��G��H ا)2


!	 ! �� ��8ار                 و�@&   :الفرز •@�� N�&ت ا�
�6
<&*dا 	�	k&� ����� رات
$	م �>K اخ&(

 .ا�&"�>� 

 .  �k	�	 ا��vه >; �$	م
ت ا�&��>� ا�$
�� و�=ً
 ���] ا�$	م
ت  :التصنيف •


مX ���دى ��' � �>�� ! G� �*	�k&� b	د !�;                   :التخطيط التدريسى •�� �� �%رة ��

 .��n{ أه	اف 8">�ة وأه	اف ��>	ة 

  �� ا�D"' ا�	را��N ا���
م �%ا��?� اخ&(�
رات ر���>� ،              :مراقبة تقدم التلميذ •

 Nرا�	ا� X��س ا��
 .و�>� ر��>� ،  وم�P*c ،  وإ�6اءات ا�&=>>L ! � أ�
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  أساليـب التشخيـص

 '�aت ر��>� و�
  : ه�
ك أ�
�>x<$a� 3 وا�&�ا�>:>

    اخ&(
رات آ >�>>�-      اخ&(
رات وم=
�>C م@A م�>
ر�� -

�>� ا����>� �&=%م ! � أ�
س  • x<$a&3 ا�<�
 :أم
 أ�

- X��ا��  )N�< �&ى ا�%&kء    -  )ا��
    اdخ&(
رات ا��k >� ا���k�  -16 >' اJخ?

-L رات م; ��1 ا���
    درا�� مk&%ى م � ا�& �>G-    اخ&(

•     ���=��?� j���� أث��� آ(>��� إذا 
أم��
 ا��� ���P*c���N ا���J %ب ا����
م ا������' و���%ن ����

��P�:>� م�وم� . 

ثالثا 
ً

  :   Differential Diagnosisالتشخيص الفارق :  


ت                   �%��� ���
kأن ا� 	آ�+&�
� Sوذ�� �و��Jد ا�&�"�>� ا
��&!d ور����U خ?%ة �وه


 ا���vهcت     ��	�� ���
kوأن ا�  ، �<Dخ N =! � $� ء أو
)��� L و�>@N?� jء �� L مcًW أو 

 b���<�
ء إ���� ����f ا�&��x<$a ا���&���	 دون ���&�c�  . رات
و���@&$	م اJخ��"
)>%ن !��	ة اخ&(��


�>� � &+آ	 م; هbG ا�$?%ة Uإ C<�
  .وم=

ًرابعا 
    :  Prognosisرسـم املـآل :  

��%ع أو أ��%اع م�; ا�$�	م
ت وإ���           

�� �% 8ـُ	مj إ�>�kح ا�
:�و�="	 �k� K	�	 م	ى 

      x(

م� X� U%ء آ' م; خ"
)x ا�& �>G م�; 6��� ،  وخ�"�
ح ا�(�:� '�&k� ى	أي م 

  .وم	ى ا�$	م
ت م; 6�� أخ�ى 

خامسا 
ً

  :   Individualized Educational Program (IEP)  الربنامج الفردي:  

�%ن م���
 ،  و��%ن م=	م�� إ���        &� N&ت ا�

مX ا��Dدي م; *"> � ا�$	م�%ن ا�(�&�

ا�?D' م; ���{ !�' م&$"x *@3 خ?�� م&�
��=� خ�cل أ��
م ا��J(%ع ��� ا��	ر��� ،                     


ء ا���D{ ه% ا���@{ وا��&
�1 � $?] ا��6c>� و�ث
ره
 ! � ا�& �>G و�%ن أ*	 t!أ.  


 م:�%!�� م�;                    ًtأ�� G�<� & � م	ت �=�
وم; ا����وف أن ���{ ا���' ا�Gي �=�	م ا�$�	م

�	ات  

مX ا���Dدي          Supportsا��@�
ءة ا�(�Dل آ
أي أن ����{ ا����'      .    ��	ف ز�
دة ا*&�

�	ات و�k	د أ�%ا!�
 وم@&%ا    

ءة ا��cج        ��	 ا��@Dن آ
�t� Xم
�ه
 وأه	ا��
 آ:5ء م; ا�(�

.  
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سادسا 
ً

 Referenceإعـداد إطـار مرجعـي قياسـي تقييمـي للمنـاهج الدراسـية :  

Tests:  

    ����
&�=��%م خ(���اء ا�����
هk&� X >��' م���
هX ا���"D%ف ا����>��� وآ&(���
 ���� ا�=���اءة وا�


ت ا�&� L اJآ
د��>� �� ا�"D%ف اJو��%�� ��

ب  و�� *@kا)>� وا�	&�dر�� ا	ا�� �� �

 N � 
  :و�=%م ���{ ا���' �Y!	اد م


  ���MN,� �O��P �#�اد 	$�ب
ت ا��$�G  -أ ��
!%U%ف ا����>� وم%D"ا� ��.  

 , kg2 وم�; م�@&%ى   ���ا��� )ن�اع ا�+P$�ب
ت �0ر�+� �+( ا�1+8
�� إ�+Q ا��$�H+0        -ب 

kg1 N�
Wول ،  ا�"� ا�Jا .. ، ا�"� اG .ه


م��' م���1 آ���' ���%ع أو م���@&%ى م���;     ا�$��T+++�إD++0اد S+++2T2 �++( ا��+++0ری8
ت    -ج  �& �

� �� !�	د ا�&�	ر�(
ت ا�&a$>�">� وا��6c>�� ��� م��aوع              ( ا�"�%�
ت �� آ' م:�
ل      


ه�ة   =�
� %@� ��	ر�(ً
 !�cوة ! ��  !�	د آ(>�� م�;              ١٢٤٠!	د   ) ٢٠٠٣-٢٠٠١ا�>%

  L���� �! ����� در

 م� ����% ������� ا�����"����� ;<�&@���� �)����
6%�%>���
 ا����ا�%����
)' وا�&

�"<$a&ا� N6cا�� N)ر�	وا�& . 

إ0Dاد اخ�8
رات ت����PW ش+S+#D )+� �+,,H� U8 ا�#$�#+�( Q+O ا�#0ر2+� ��#+�اد               -د 

�'            ا�0را��2� '<"k&م@&%ى ا� ��
��ا����>� �"�%�
ت ا�&� k� L	د م@&%ى �	ا�� و

���"' درا���N م��; ا����
م ا�	را���N ،  و���' ���� م��; ا���"D%ف ا����>��� ���"�%�
ت  

  L �&داء  :  ا�Jت ا
(  ا�&k"> � ! �� ه�bG اdخ&(�
رات م�@?�ة م	ر��6             و��W' م@&%�

   K��=م K)V ( �� در أو
��@3 إ�>�
 ا��@&%ى ا�& <"k� � c&م>G �%اء �� ���� ا��"

 .ا�D"' ا��
دي

ًسابعا 
    : Remedial-Trainingتنفيذ اخلطة العالجية :  


ون ���>;   ���&�
� ���<6cر�(>��� ا��	ا�$?��� ا�& G��D�� :  � L�� دي وم�
����� م� ��L ا���D"' ا����

    ����
�>� وا���
و��Uhت ا
�	 ���� ا��	ر���� �&+د���� ا�$��	م
ا����"
در و���
N8 �����{ ا�����' ا����@

 Xم
�
�>� ا�(��� }<=k&�.  

�j ا��&
���� داخ�'              
و��GD ا�$?� ا��6c>� *@3 8%ا!	 إدارة ���� ا��"
در �%اء آ

 � �  .ا�<��� أو �� ا�D"' ا�	را�N وم
 �&(1 ذ�S م; وا6(
ت وأ!�
ل م
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ثامنا 
ً

    : Remedial Training Strategies أهم اسرتاتيجيات التدخل العالجي : 

 Nه L �&ت ا�
  :إن أهL ا�d&�ا�>:>
ت � &	خ' ا��N6c ا����و�� �� م:
ل ��%�

•  L �&ا� 	��D�Individualizing Instruction    

•  �"<$a&ا� Cر�	ا�&.Diagnostic  Instruction   

   k� .Task Analysis >' ا�����  •

�%ا!K ا •+� N�  .�&� L ا�&�
و

تاسعا 
ً

    : Follow upاملتابعـة املستمرة :  

أن ا��&
����� !� >��� م��@&��ة م���G ���	ء ا�&��x<$a *&��� ا����%دة إ���� ا���D"' ا����
دي أو  


ج ا��&
���� إ���               �&kو� ، G�<� &ت ا�
�6

 م�1 ا*&>ً)��
�� �Wت أآ

ر��  " ا�&k%�' إ�� خ	م�=� "


ء ��          t�!أ �أ�(%!>� آ' �&��ة ���� ! �             L����� ;; وم��	ر��� وا�%ا��	ا����' وإدارة ا�� }��


 ا�&=
ر�� وا8d&�ا*
ت وا�=�ارات      ��cث{ خ%� ��
اJم�، و�% ا*&
ج اJم� !=	 م���vات *

  .�"%رة ر��>� 

                     ���
�! Lدي أه�
%ن ا�&��
ون ��>; م� �L ا�<���� وم� �L ا��D"' ا���� ���
وخcل ا��&

 L�� ��� �����Dح ا�

مX ، و���d	 أن �&�����
ح ا�(���:�  Xم
��� ا���D"' ا����
دي �&:����3 ����	�' ا�(�

                   '"�Dا� �ل ��"%رة دا)���  إ��
�=&�c� �<t�k& � �)�
� ?D' ا�$
ص وإ!	اد أرf<� �<U>� م�

��8
ت م��1 ا���5مcء ا����
د�>; وإ�
*��� ا�G��<� & � �����D   . ا����
دي cا�� �ت ���
م��1 إ���6اء م=��	م


!' ا��a] م�ة أخ�ى �� ا�D"' ا��
دي D&�
  . .ا�$
ص  �

    Regular Class as a Resource العاديخربات املصادر للفصل نقل : عاشرا 

             '"�D � 
�&?a��
ه
ت ا�k	��W أن �ـ�=' أ!��
ل ����� ا���"
در ��و*��
 وأ:�dوم; ا

 �<�
  .ا��
دي ! � أن ُ�	رب م� L ا�D"' ا��
دي ! � أ!�
ل ���� ا��"
در �&�ة زم�>� آ

  رتبوية اخلاصة باملدرسة غرفة املصادر كمركز لتنمية اخلربات ال: حادي عشر 

 Resource Room as a Center for Special Education Services  :     

 }��n �� �?�%&م b%?خ 'W�� 
وهGا ه% ا��	ف ا�Gي �@�� إ�>K آ
�3 ا��=
ل وه% م

6
ت  ا�$
�� �� ا��	ر�� ا��
د�� �� ا�	ول ا����>� 
<&*dوى اG�  'م
aا� Xم	ا�.  
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   مبصر منوذج غرفة املصادر
Experimental Resource Room in Egypt  

  .م�aوع ���� ا��"
در ا�&:��(>� ��"� :  ا2ـــــG ا�#&ـــــــ*وع

  . م ٢٠٠٣ أ�@?C – م ٢٠٠١!
م
ن �� ا�D&�ة م; �(&�(�  :  �ــــــ0ة ا�#&ـــــــ*وع

�	����  م�	ارس ا���U%ان اc��hم>�  ا�$
��� � (��>; وا�(��
ت �              : ���ـــ� ا�#+&ـــــــ*وع  

  �"�- 1�
  . ا�Nk ا�@


ه�ة               :  ا�$ـHــــــــــــــــــــــــ0�=�
�  %@��%< � ��<�n%ا� :��� ا� ;<�  K�<8%� L�–   ��<��:وا� 

      L8���� ة��aا���� ����
��6
ت  ا�$
<&*dذوى ا ����
ا����"��� ��!

  . ا�=
ه�ة ١٩٩٢ �@�� ٣٩٣٨

ول *&� ا��"�  ا�&�
م' م1 ذوى ��%�
ت ا�&� L م; ا�"� اJ :  ا�0Nف �( ا�#&*وع  


�� إ���            �Uh

ب  ، �@�kوا� ���
&ا��ا�1 �� آ�' م�; ا�=��اءة وا�

cت ا���
)>� وا�@ %آ>� اJخ�ى aا�� {�� .  

  إجراءات تنفيذ املشروع  


 � �	�� ، وم@f%ل أدارى             ً)(
�>' ه>�f ا�Vhاف ! � ا���aوع و�Lt م	��ًا وa� L�

           �! ، L<�=م G�<D�� ف�aر�� وم
��
ء ه>��f        ، وم@f%ل م
�N و�t�!خ(>���; م�; أ �وة ! �c

����Vاف أث���
ء ���	ر�3 ا��� ���>; ا����k&� ;�G ��%ن        � ���f<3 ه���

م���� ، إ���� 6:�
� Cر�	ا�&��


dت kا���' م1 ا� �<�%f@م.  

    :وكانت أهم اإلجراءات ما يلي


 ا�(�}  •��t�)� ;<ور�
 .��G<D ا���aوع �� م	ر�� � (�>; وم	ر�� � (�
ت م:

• 
���� م" G<D�و� L<�"� L� K&��t� 

ن وا��%18 وا�@�K أهL م
�3 ا���� K�	در م�

 

رة إ�>�Vhا j=)� N&ن ا�

ك ا�&� >�>� و�>�ه
 م; اJرآaآJا. 

�L م�ا��6 و�k >' مk&%ى ا����
هX ا�	را��>� وا�&�3 و�>�ه�
 م�; ا���%اد ا�&� >�>��                   •
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�"D%ف ا����>� � ��
 .ا�$

Jآ
د��>��� ���� م:��
dت ا�=���اءة   ���L إ!��	اد ���"%ر !��
م ���@>
ق ا�����
رات ا���
)>��� وا    •

 Sوذ� 
�<� ��tا�=%ة وا� ;nم%ا �ا�&��ف !  �� 	!

ب �?��=� �@@kوا� ��
&وا�


ن         ���L درا��� ا�&��اث ���"� ، دو��� اhم�
رات        ( !(� ا�"D%ف ا�	را��>� �8	ر اhم


ري ا��%اد           a&@�� �<�Dر�� ا�
=&�
� ��
�&�dا �وة ! c! ا�@�%د�� �ا����>� ، وا��� 


ه�ة ا�	=�
�  L< �&را�>� �%زارة ا�&��>� وا�. ( 

•              �)��

س ا�&�k">' ��� ا���%اد ا�	را��>� ا����<=� A "�� ���=م �)V رات
�L إ!	اد اخ&(


ت            ��
��� "D%ف  ا����>� ��%ازى ا���@&%�
ت ا�&�k"> >� �(�	ا�
ت ا��D"' ا�	را��N و

S ا����D"' ا�	را����D"��� � N%ف اJر������ اJو����� ا����>���� ����"�%�
ت ا����&� L  ، وذ����    


��ة م@&%ى ا�&k">' �� ه�bG ا��"D%ف ! �� م�	ار ا��@��                ��� b�?@آ� 
�d&$	ام�

 .ا�	را�>� 


dت م�; ����� ا�	را���                        •�kا� �زم�� � &���ف ! �cذج ا�
�L إ!�	اد م:�%!�� م�; ا����

                    N�&ا� x<$a�&وا� L<�<=&إ��6اءات ا� �ء ! �

 إ��� ����� ا���"
در ���� �%kد�� و�
ا��

 }��Dا� 
%  ) ١٠٧ ص – �٧٧ـ : (أ!&�	ه@� . م ٢٠٠٣م; �=��� ا�>%

  )١٥(   و�=	 ذآ�ت �CD ا���
ذج �� هGا ا�&=��� ص  •


ءة ا��
�>� و�=ً
 ��أى إدارة ا��	ر��&>; ،             L�٨ �	ر�3    •D م� �>; وم� �
ت م; ذوى ا�


م ،        �! K�6%� ���

ت !; خ	م
ت ا�&��>� ا�$!%U%ة م	ر�3 !	ا�& Xم
��� ;�tو�

cت  ا�&� >      aوا��� L �&ت ا��
�>�� وا��@ %آ>� �K�6% خ�
ص ، و�c<"�Dت أدق         و��%�

          ��<D<وآ ، 
�"�(

 ، وخ"��

ت ا�&� L اJآ
د��>� وا���
)>�� م
ه>&��
، وأ��(�%�� ;!


ت   ����<�Dوا� 

 وا�����&�ا�>:>
ت ا�&�
م����' م�����������<� K��@وا��%ام����' ا������ ، 
�<"����$a�


 ا�&� >L �� ا��:
ل <6%�%� .و�

• Gر���&>; ، وآ��	��

ءات  م��1 ا��� ���>; ���=� 	��=! L��� ء
�S م: ��C ا����
ء ، و����} أو�>��

    Sر���� ، وذ���	وا�� G��<مc& � �)@����
�  K��&<وأه� Kا���	وع وأه�a����
اJم��%ر � &������ �

 .� &%!>� و�%�>� ا�	!L ا����%ي ا�cزم 

•               '�� x"�kول ا�	ت ، و�6
�L و1U خ?� ا���' �<��� ا��"
در  م; *>o ا�&��>(
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ا��� ! �� م�	ى أ��
م ا��J(%ع ،      م; ا��� �>;  وا�&cم>G ��� ا�<���� خ�cل ا�>�%م ا�	ر        

 .و�d o<k ��%ق ذ�S ا�:	ول ا�	را�N ا��
م �
��	ر�� 


dت إ�� ���� ا��"
در ���
ء ! �� ���%ذج ا���Dز ا��(�	)� ا��Gى �=�%م             •kا� '�%k� L&�

 � ا�& �>G م; وا18 ا�داء �� aو�� م ;�t&� ىGوا� ، K&f)�&� دى
م� L ا�D"' ا��

���� ا�	را�� . 

•  ���� L ع ا��"�%��       �=%م م�%�� 	��	k&� x<$a�&وا� L<�<=&ء !� >�� ا�
D<&�Y� در
 ا��"

  ، �����

ت وا������
ذج واdخ&(���
رات ا�$����
<)�
� ��
�&����h
� G���<� &ا� 
�� م�����
ا�&���� �����

6&�
!� ، و!�ض ا��&
)X ! � ه>�f ا�Vdاف dوا �@D�ا� �(
و�
��6%ع إ�� اJخ"

           Xم
�� ا�&���%ى ا��cزم وخ?��       ! � ا���aوع � &k={ م; د��8 ا�&�x<$a و�k	��	 ا�(�

 bGD��. 

�=%م ���{ ا���' �
����aوع ��=�	 �=�
ءات م�1 أو�>�
ء ام�%ر ا�&cم>�G م�; وj�8 �خ��                      •

          ���G>&وا� ���
و�Vح *
�� ا�J; أو ا�(�j � %ا�	�; وم
 �bG<D�� L م1 ا�& �>G وn 3 ا��&

���� ا��"
در  L ا��ا��6 م1 م�. 

•          
����� ا���" L� م� ;<� ���
در ، وم� �L  ا��D"' ا���
دى و����{           أ�&��ت !� >� ا��&

�j �=	م �=�
ر�� م&
���� آ�' ��"' درا��� !�cوة ! ��               
ا���aوع n%ال ا��
م>;  وآ

 K�

�� ا���aوع  م1 �%�>�� .ا�&=>>L ا���
)� ا��&�	د  ا��"
در �� 
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        أهم نتائج املشروع

  Progress in Performance: التغري فى اداء التالميذ : أوال 

ا�&cم>G ا��	ر6>; �� ���� ا��"
در وإ!
دة �?(>{ ا���%ذج رL8         و*@L�%=� 3 أداء    


ت ا��&� L اJآ
د��>��        ) ٤(�%��� x<$a�  رات

ت    ( إخ&(<�U
، *�	ث  )  �<�� ���>�� ، ر�

     ��
�Wا� '"D � �<ر�	ت ا��
�
k&مdء ا%U �� G<مc&اداء ا� �� ;@kم ، ٢٠٠٢ – �٢٠٠١ 


م     ��� � ��
��Wول وا�Jرا����>� ا	ل  ا�%"��D � 
tوأ��� �را����	٦٧ص  ( ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢ا� –      

% ، – ٦٩ص @�  ) .م ٢٠٠٣ �=��� ا�>%

  ا�D"ــ' 

                 ا��ــــ	د

��
�6dد ا	ا��  

٢، �� ��١ 

  ٤ ، ٣ص 

;@k�  ;@k&� L�  ت
P*cم  

 ��
��Wا� '"��Dا� ����
��

٢٠٠٢/ ٢٠٠١  

!%ام�������' ا����������� أو   ٤  ٢٧  ٣١

Xم
�  �+خ� �� �	ء ا�(�


���� ا���D"' اJول   ��

٢٠٠٣ / ٢٠٠٢  

١٩  ٢٤
 -!%ام�������' ا�����������     م�* >�٥   م�* >ً

�<"$Vو  

 ��
��Wا� '"��Dا� ����
��

٢٠٠٣/ ٢٠٠٢  

!%ام����������' ا��������������    ٢  ٢٢  ٢٤

  �<"$Vآ>�-و% �   

  ٦  ٤٩  ٥٥    


�(k� ، K@;      ٥٥م;  nو 
)�
n ٤٩    ;@k&� Lب    ٦ و�
)��J 

م��� 'a� 	*3 وا�
n  ،  

 Xم
�  .م; م; خ
رج ا�(�

   Teacher's Reports:تقارير املعلمني  : ثانيا 

أ!?��� ا��� ���%ن �=��
ر�� !��; ا�����aوع ، ���+ن ا�<����� م�
���(� ، ومcءم��� ا�����
ذج      

   
�*%��Uوو 

ر ا��� ���%ن إ���� ����	د   . وا�?��=��� وا���6hاءات  و����%�� م�
ر���&���Vأ 
آ���

 ���>�
�a?� ا�&� >�>� ا��%6%دة �Jوا Xو��%ع ا�(�ام.  

 ��� ! C����
دث ���� �داء ا�&cم>��G ا��kا� ;@��k&وأن ا�  �را���	ا� '"��Dداخ��' ا� L���(دا� 
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 K6ر
8
��L داخ' ا�D"' وخc! � ! 
tا� C��  .ا��
دى، �' وأآ�W  م; هGا  ا


دة ا����P� م�; خ(��ات ا����aوع ودورات ا�&�	ر�3                D&�dأن ا��� �%ن �8روا ا 
آ�

                      bGم�' م�1 ه�
و�� م:
ل  ��%�
ت ا�&� �>K�6%� L خ�
ص ،  وا��(k%ا أآ��W �8	رة ! �� ا�&�

  .D"' ا��
دى م1 �
8� ا�?cب ا�"�%�
ت �� ا�


روا إ�� �Uورة ز��
دة ا��k%ا�5 ، وز��
دة !�	د ا��&�	ر�>; ، وز��
دة !�	د                  Vأ L��و�

 �<(
tDا�=�%ات ا� �ا�&� >�>� � Xدة م; ا�(�ام
D&�dا �<�
  .ا��)امX وا��aا(] ، وإم

 :تقييم االدارة املدرسية   :  ثالثا 

Assessment by school Administrators  

�j=D ا�&=
ر�� ! � م�
�(� ا�<��� م; *>o ا��%18 وا���@
*� وا�&:�>�5ات آ(	ا��� ،       أ

وا�%�
)'   ا�&� >�>� وأن ا�(�امX آ
�>� ، آ�
 أن ا�:	ول ا��	ر�� و6	ول ا�<��� �k� L	ث 


ط ��� ���>�� �8	رات                   a��ا� x"�* ر
�W&ا�� L�� C�
 �' ! �� ا����8}  �>�

رض أو ����


�>� ا�&cم>G داخ' ا�<��� دونUإ x"* ام	ا�&$ .  

jP*d اdدارة ��% ا�=	رة ! � ا�&� L ا��Gا�� ��>; �cم>�G ا�<���� ، آ��
 أن ا��� ��>;                     

أ�(k%ا أآ�W 8	رة ! � ا�&$	ام ا�?�ق وا�%�
)'  �� ا�&	ر�C وا�&�
م' م1 ا�&cم>G و*' 

 L��caم.  

�L م; ��دد ���} أو�>�
ء اJم�%ر          ��
رة ا��	ر��>�  ، ��Yن اhدا )  ��� أول اJم��     ( و�

            '<"��k�  ��� دث
�kا� ��<>& � ����
���@j د!�L او�>�
ء اJم�%ر � ���aوع وا��(k%ا أآ��W م&

8
��L م1 ا��5مcء      c!و L�@D�+� L�&=ث �� ًُ
tدث أ�
kوا�&<>� ا� L��
وأم ��L ���   . أ��
)�L و��

  .ا�&%�1 �� ا���aوع 

ًرابعا 
    Parents Reports:تقارير أولياء األمور  : 

 

س ه�Gا ! ��           ��&�ف أو�>��
دث �� أداء ا�&cم>G وم�P*c اkا� ;@k&�
ء اJم%ر �

            N��5�داء ا�%ا3�6 ا��+� G<مc&م ا�

��	ر�� و�
���5ل واه&�� N!
�&6dوا N"$aا�@ %ك ا�

 L�م
P&����� ا��"
در وا � ! L��
  .وز�
دة إ8(
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 ، و�=&���ح أو�>��
ء اJم��%ر ا���&��ار م&
����� ا�����' �
�<����� ، و������ ا�	را���� أ   t���

cت  ا���@ %آ>�      aم��' م��1 ا����

3��n ، وا�&�$&�
و�=��	�L ����امX  أآ���W وأ���a?� م��"
*(� آ

وا����k@>� واJدراآ>���� ، و�%����>1 ا������aوع إ����� آ���' ا����"D%ف و����� م���
 8(���' ا��	ر�����      

 �<D<"زة ا�
6dا �وع ��aوا�&��ار�� ا��.  

  

    Future Outlook:مستقبليات   :  خامسا 


 م��; ا��و���U  *&��� ا���* ��� اh!	اد���� وأن ����a'  أن ��&��	 ا�����aوع رأ���>ً
 وأ •ً��<=�

 .ا�"�%�
ت اJآ
د��>� ، وا���
)>�  و�� ا��%اد ا�	را�>� ا����>� 

•              ���
Wآ ��Wر�3 أآ	ن ا�&�%�أن �&L �	ر�3 !	د أآ(� م�; ا��� ��>; وا��� ��
ت أآ��W و�


 ، و�� !	د م; ا��	ارس م1 ز�
دة ا�k%ا�5 ً!
 .وإ�@


ل و�=�>; أدوات ا    •�
م' ��
    " ���aوع و��a   إ�&
و�� �� ا��&5راع    "  د�>' م&�� �


ء  ��ف م"
در �� م	ارس أخ�ى a� .ا�$(�ة  وإ

!����' م&(���� �$"���">�  � �����aوع �����a' ا�&���3 وا���ا1���6 وا����	ور�
ت واJد�����    •

 .وا�(�امX � $(�اء وا��
م >; �� ا���aوع 


����� ����@:>' آ���' م�ا*���' ا������aوع ! ���� ����Vا)] �>���	�% �%A���U اJه���	اف وا���  •

 .وا�6hاءات وا��k&%ى وا��� >
ت و�=>>L ا���aوع وا�&%�>
ت 
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  غرفة املصادر 

   كمركز لتنمية خربات الرتبية اخلاصة فى املدارس العادية

           ���f<)>��+ ا��أن � K�+��V ;د���� م��
! Kر���	أى م ���� ��� !
إن و��6%د  ������ م��"
در �


ل ا� Dnم; أ ��
6
ت ا�$
<&*dوى اG� �)*ن م�%�	ر��� أو م�; ا���	ارس    ا��	ر�>� أن �

 bور
  .ا��:

إن ����� ا���"
در ه�� أ*�	 ا�(�	ا)' ا�&��%��� ا�$
��� ��� ا��	ر��� ا��
د���  وا�&��             •


ءة                �D�; أن ��@&$	م ��� 
���
��Gات  ، إd أ� L �&ت ا�
اV&��ت �� ا�&�
م' م1 ��%�

                   ;��6
ت ا�$
��� ��' ، وأآ��W م�; ه�Gا ��
<&*dت أخ��ى م�; ذوى ا
�f� 1م' م�
�& �


 ا����&$	ام� " \&+++,� S+++�
���6J%اء ا�$���	م
ت ا�&��%����� ا�$
�����   Catalyst" آ$

              ، �� 
ب ا��<&�dآ� ا�k� ��ّ!	د�� ُم

 �� ا��	ر�� ا����
اJخ�ى ا�&� ��; ا�&	خ


 أو م&��>�� م���
 ، أو                    ���! ��:�
�
 ، أو �� ���
�	ة ��
 أو �
و�%ن ا�(	ا)' اJخ�ى م@

    '<)��� ���� 

! ��� م����
 آ ���D&وم 
ت�HW++^ أآ8++* �++0ر �#9++( �++( ا��8[++�    م%زا���� ����

�6
ت ا�$
��� م��ً
 ��� م	ر��� ا�:�>�1                 ا�$��2
ب��
<&*dد�>; أو ذوى ا
' م; ا���

"School for All"           ارس	م� ��� �?a��Jد م�; ا	ت ���
وه�
ك !	د م�; ا8d&�ا*�


م�' ا�$�	م
ت                 � ��� 	�<D� '�*م�ا �� ! 
��=<=k� ;�� ���P���ف ا��"
در آ$?� 

6
ت ا�$
�� وا��dاع ��=' ا�
<&*dوى اG� K)*ر�� ُم�	م �د�� إ�
 .�	ر�� ا��

  :  Early Interventionخدمات التدخل املبكر خدمات التدخل املبكر خدمات التدخل املبكر خدمات التدخل املبكر  •

            'a�Dا� �?$� ;<Uل ا����
DnJا Lوه 
�< �&@�� 
وه� خ	م
ت ��امX ُ��	 خ">"ً

At Risk  م; أ��� Lر�� ، أو م; ه	أو ا�&@�ب ، أو ا���%ب ، أو ا�?�د م; ا�� ، 

 SVو � ! �Dا مG
ع وه<tا�. 

 Investment of the استثمار أنشطة املوهوبني واملتفوقني مـن التالميـذاستثمار أنشطة املوهوبني واملتفوقني مـن التالميـذاستثمار أنشطة املوهوبني واملتفوقني مـن التالميـذاستثمار أنشطة املوهوبني واملتفوقني مـن التالميـذ •

Talented & the Gifted  :   اع	��hح وا

ز وا��:�:�h
 واث�اء ا�:% ا��	ر�� �


 إم
 –، واJر�=
ء ��@&%ى اJداء <�
و�� �fDا� bGر أداءات ه
�W&ا� Lث ، �<*
� هGا م; 

�Jا �ل أو �%"Dر�3 ا�خ��; داخ' ا�	دة و�
 .a?� وا�=>
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 Individualized Educational استدخال الربامج الفردية فـى الرعايـةاستدخال الربامج الفردية فـى الرعايـةاستدخال الربامج الفردية فـى الرعايـةاستدخال الربامج الفردية فـى الرعايـة •

Programs           1م�' م�
�6
��L وا�&�

��6 *�@3 ا*&>kا� 	��! G�<مc&م' م�1 ا�
  وا�&�


م���'   cت ا�&cم>��������n ;���! G{ ������{ !����' م&aم���Team Work  L�	���=و� ،  

�	ات وا�$	م
ت ا��� � ا�cز

 ا��@�� �< !
 .م� �&�G<D هbG ا�(�امk&� X=>{ أآ(� �

� &�	ر�C ا�&��
و��     Cooperative Classes إنشاء فـصل أو فـصول تعاونيـةإنشاء فـصل أو فـصول تعاونيـةإنشاء فـصل أو فـصول تعاونيـةإنشاء فـصل أو فـصول تعاونيـة •


ت ا��	ر���>� �&k=>��{ اآ(��� �
)��	ة      ��<�

ر  خ(���ات ا��� ���>; وا���5مcء واhم�W&وا���

 ��
6
ت ا�$
<&*dوى اG� د�>; أو
 .� &cم>G �%اء !

 non Graded , Or  دد الـــصفوفدد الـــصفوفدد الـــصفوفدد الـــصفوفالفـــصل دون صـــفوف ، أو متعـــالفـــصل دون صـــفوف ، أو متعـــالفـــصل دون صـــفوف ، أو متعـــالفـــصل دون صـــفوف ، أو متعـــ •

Multigraded Classes   اض��Jا CD�و�k={  ا��!
�� . و�$	م هbG ا�D"%ل 

 K&!%�:م �ء �

  ، م1 ا���و�� �� ا��=' أو ا�(=�<� 'Dn '
ءة �D  .ا��Dد�� ، و ا�

�%ن     Innovation of Vocational Stage  حتديث املرحلة املهنيةحتديث املرحلة املهنيةحتديث املرحلة املهنيةحتديث املرحلة املهنية •� o�<*


 ا�&��a<>' وا�&��	ر�3 ����  ا�&��	ر�3 ا������� ���@(=t>��� ، وا�����وم�* ��� 8(��' م ���f<�� K


 8(' ا���'  ا��@&=' و�+�6 ً<�<)n ن أم�ًا%� �<�<)n ت
f<�. 

  ���� K���
و���d	 م��; ا���&$	ام م(��
دئ وأ���C اdخ&>��
ر ا������� ، وا�&��	ر�3 ا������� و��>


ة ا���         �<kت  ا�d

ت ا�&k	�o ، آ�
 أن م:
dت ا�&	ر�3 �:3 أن �&�@1 ��:�< �!  ��< 

 �a<ا��� �< !
� }<=k� K�ف م	�ن ا�%
 دون �=>	 ��و�>�
ت .
��� ، وأن ا���' ��@D�

 ��nة ا��:&��>� ا��@&= � وا��%ا
<kم�* � ا� ��.  

  Institutional Administration   تنمية إدارة مؤسسة ملدرسة اجلميعتنمية إدارة مؤسسة ملدرسة اجلميعتنمية إدارة مؤسسة ملدرسة اجلميعتنمية إدارة مؤسسة ملدرسة اجلميع •

ــع" �&? ��3 إدارة    ــة اجلمي ــعمدرس ــة اجلمي ــعمدرس ــة اجلمي ــعمدرس ــة اجلمي ! ���  أن ���%ن اhدارة ا��	ر���>� م�K��k&D   "مدرس

       }��<=k� �ر���� إ���	ل ا��cدارة م��; خ��hأى �����' ا  �<�
@���dوا ���<!
�&6dا 
أه��	ا��

�%ن      

��	ر���� م ��S  . أه��	اف م:&��>��K وا����� و���>C �<���ض �?���k(d }��<) أو ��8�

                  ��� ;<�nآ��%ا Lاده	ا��:&�1 ا�%ا��1 ا��&?�%ر أى إ!� �� �<� � 
�(
� �:&�1 ��	 ا��

  .!"� ا��%���
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 – From Mild- to  حاالت أشد فى االحتياجات حاالت أشد فى االحتياجات حاالت أشد فى االحتياجات حاالت أشد فى االحتياجاتتراكم اخلربات للتعامل معتراكم اخلربات للتعامل معتراكم اخلربات للتعامل معتراكم اخلربات للتعامل مع •

Moderately and Severely Special Needs  ا�$(���ات م��;  إن Lاآ����


ل             �=&��� 

 �=�%د م�?=>����
6

 أو ا*&>��8&
ا�&�
م' م1 *
dت  �@>?� أو KD<Dn �� أ!

                  �Wأآ �� 
ب ا��<&��dا �D@� �  L!	� 

م' م1 *
dت أآ�W ��=>	ًا �� ا��@&=(' م��& � �

  .وم; 6>' إ�� 6>' 

  School Link Services خدمات جمتمعية على صلة باملدرسةخدمات جمتمعية على صلة باملدرسةخدمات جمتمعية على صلة باملدرسةخدمات جمتمعية على صلة باملدرسة •

         ��<)6
ت �cم>G ا��	ر��� ! �� أر�U>� ا��:&��1 ا�
<&*Y� [)��� �&ت ا�
وه� ا�$	م

�%اء آ
ن ذ�S ��� م�* �� ا�	را���  أو ا�&�	ر�3 أو ا�&%.�� وه�� ���W' �+آ>�	ًا ��+ن                       

  .ر�� � &� >L �=] ا��	ر�K م�v@� أ6&�
!>� 8(' أن �%ن م	

 Experience Transfer to نقل اخلـربات اخلاصـة إىل املـدارس  ا�ـاورهنقل اخلـربات اخلاصـة إىل املـدارس  ا�ـاورهنقل اخلـربات اخلاصـة إىل املـدارس  ا�ـاورهنقل اخلـربات اخلاصـة إىل املـدارس  ا�ـاوره  •

Neighboring Schools      ف��� �&%ا�� ا�$(�ات ا�&��%�� ا�$
��� ��� م�	ارس 

 Consultant" ا�#+++0رس ا��1#+++&
ر "ا����"
در ، وم���; ث���Y��� Lن ����%ا��   

Teacher ، *++ائa�أو ا�#++0رس ا ،  Itinerant Teacher  أم�� ;���� �


 إ�� م	ارس أخ�ى م:
ورة � =�
ر�a�� b ا�$(�ة و�W&ا�.  

  واهللا املوفـــق ،،،

  

  فـــاروق صـــادق
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  للبدائل الرتبوية اخلاصة فى املدرسة العادية" كعامل مساعد " غرفة املصادر 

  ) م٢٠٠٦فاروق صادق ( 

   

 ����
��
ا�

 املدرس املستشاراملدرس املستشاراملدرس املستشاراملدرس املستشار

 



 

 
  


ت ا��
	ـــ�  -���� �
 www.gulfkids.com أ��ــــــ
ل ا����� ذوي ا����

  قائمة املراجع


در ������ ا •"����–  ����

ر – د�>��' م� ��L ا�&��>��� ا�$���� و������6        – ���+�>� ���
رى م


وى ، د. دn�@ا� 	ان أ*�	ن . ز�
<� .إ��اه>L �; ��	 أ�% 

 – م ٢٠٠٣ -م���aوع ������ ا�����"
در ا�&:��((��� ���� �6�%ر����� م��"� ا����>����        •


روق �
دق و�خ�ون  . د. أ – ا�&=��� ا���
)N    -هـ    ١٤٣٤�– �<�n%ا� :�� ا�   ��<��& �


�� وا�� %م  ��"� =Wه�ة–وا�
 . ا�=
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