
ي الخطة 
���ة الفرد�ة لطالب الدمج �ف المدارسال�ت

IEP plan For Inclusion At Schools For Children With Disabilities البرنامج 
التدریبي

العربیةاللغة  لغة البرنامج 

ساعة 15 مدة 
البرنامج                  

ي هذە الدورة التطرق ا�
�� برنامج سوف يتم �ف �ة الفرد�ة الخطة ال�ت

ي المدارس
لطالب الدمج �ف

school individual education plan -School IEP
ي تنبثق منها كافة النشاطات ا,  ي تعت�ب القاعدة اليت لتدر�ب�ة واليت

ي والتاه�ل�ة واإلجراءات التعل�م�ة و�سبب أهم�ة الدور الذي
تلعبه �ف

ي التحص
�ل عمل�ة تدر�ب األطفال الذين �عانون من تحد�ات �ف

���ة ال �عات ال�ت ورة اال�اد��ي  وت��يتهم فقد نصت الت�ش خاصة ع� �ف
� ��ة إعداد برنامج ت��وي فردي ل�ل طفل تقدم له خدمات ال�ت

.والتأه�ل�ة المختلفة 
امل مع من خالل هذە الدورة سوف يتم العمل ع� تدر�ب الف��ق الع

ف  ع� استخدام, الطالب  ف او المرافقني الخطة سواء االهل او اخصائيني
وتكوالت المتبعة وفق  �وي المنهج  السلو�ي (وفق اآلل�ات و ال�ب  ال�ت

ي  ي �شمل االحت�اجات االساس�ة لأله, )التأه��ي العال�ب ا�ي و ال�ادر واليت
ي الجوانب التال�ة

:�ف
��ة الخاصة• ال�ت
الخدمات النفس�ة و السلوك�ة•
أسال�ب التدر�س•
العالج الطب��ي •
ي •

العالج الوظ��ف
العالج النطق والتخاطب•

���ة الفرد�ة المدرس�ة من خالل تحد�د و ك�ف�ة كتابة الخطة ال�ت
اجزائها و محت��اتها

اھداف 

البرنامج          



:  تتضمن المواضیع الرئیسیة للبرنامج ما یلي

 اجع�ة االضطرابات النمائ�ة ال�ت

التوحد

 المتالزمات

 فرط النشاط الحر�ي

اضطرابات اللغة والنطق

 الخف�فة والمتوسطة( اإلعاقة العقل�ة(

 ي
الشلل الدما�ف

 صع��ات التعلم
ة الفرد�ة��� خطوات تصم�م الخطة ال�ت
 ي

���ة والتأه�ل�ة و السلوك�ة �ف مجاالت الخدمات ال�ت
���ة الفرد�ة الخطة ال�ت

ة الفرد�ة��� :آل�ة عمل الخطة ال�ت
وضع الخطة بنظام سنوي •
ي مختل•

ف اعضاء الف��ق العامل المقدم للخدمات �ف
.المجاالت 

.)ل درا�ي فص( اعادة تقي�م للنتائج وفق نظام فص�ي •
هائ�ة تق��ر نها�ة العام الدرا�ي و�شمل النتائج الن•

ي ( للخط 
.)التق��ر النهائئ

تدر�ب األ� ع� تطبيق الخطة.
ة الفرد�ة��� ي الخطة ال�ت

.بروتوكول العمل �ف
اوتعم�مه, كتابتها , تحل�لها , كتابتها : األهداف.
 بنك األهداف
تحد�د آل�ة المتابعة والتطبيق.
 البيئة الصف�ة و تنظ�مها.

محتویات البرنامج      
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ي مراحلها المختلفة 
���ة الفرد�ة �ف :أن يتقن المتدرب تصم�م الخطة ال�ت

ي • و اي دراسة الحالة ح�ث يتم عمل مسح عام عن الحالة بما �شمل التشخ�ص الطيب
.معلومات أخرى تتعلق بالحالة

ي التار�ــــخ , التح��الت الطب�ة ( تجميع الوثائق •
نفس�ة , �ل�ة اي تقي�مات تأه, النمائئ

.)الخ
.فتح الملف للطالب•
.وصف األداء الحا�ي للطالب•
ة المدى• .تحد�د األهداف بع�دة المدى واألهداف قص�ي
���ة والخدمات المساندة• .تحد�د الخدمات ال�ت
تحد�د بدا�ة ونها�ة الخدمات المطلوب تقد�مها للطالب•
���ة المالئمة وأسال�ب تقد�م الخدمة للطال• .بتحد�د البدائل المكان�ة ال�ت
اع�دها تحد�د المعاي�ي الموضوع�ة لق�اس األداء وتحد�د إجراءات تق��م الخطة ومو •

. )يوم�ة، أسبوع�ة، شه��ة، سن��ة(الدور�ة 
���ة الفرد�ة • ي الخطة ال�ت

ف �ف .تحد�د المشاركني
اد، أدوات، مو , غرف المصادر (تحد�د المستلزمات التعل�م�ة وغ�ي التعل�م�ة •

.)وسائل
:كتابة االهداف بح�ث تكون مبن�ة ع� ثالث عوامل•
وضع الطالب الحا�ي •
أهداف المدرسة واالهل•
ي المؤسسة التعل�م�ة التابع لها الطالب•

نامج الدرا�ي المعتمد �ف .ال�ب
ي , ص�اغة / تحد�د 

���ة الفرد�و�ناء األهداف �ف المدرس�ة/ ة المحتوى األ�اد��ي للخطة ال�ت

مخرجات التعلم 

أول�اء األمور 
ف  ف و مساعدي المدرسني المدرسني

الظل-المدرس المرافق 
ي مجال ذوي اإلعاقة 

ف �ف )نف�ي / تأهل/ت���ة ( العاملني
ي مجال الدمج اال�اد��ي 

ف �ف العاملني
ذوي االختصاص من كوادر العلوم اإل�سان�ة المختلفة 

ف  ف  األ�ادمني فني رؤساء األقسام والم�ش

الفئة المستھدفة 

 ات بور ب��نت محا�ف
 ف�ديوهات
 أوراق عمل
المادة العلم�ة
  دراسة حالة

/  المادة التدریبیة 
التكنولوجیا المستخدمة
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