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ٌزٟ رّىٓ مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ ِٓ رؾم١ك مٚارُٙ ٚرى١ف1ُٙ اٌَّبػلاد ا

2ً ٌٍطفً اٌّؼبق ػم١ٍب ٌزوث٠ٛخ  ٌزأ١ٍ١٘خ ا ٌجواِظ ا ا

ٌزلفً اٌّجىو ٚأُ٘ ػٕبطو٘ب3 ثواِظ ا

ِؼب١٠و إػلاك ِؼٍُ مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ4

5ً ؽوق روث١خ اٌطفً اٌّؼبق ػم١ٍب

ٌزؼ١ّ١ٍخ ٌالؽفبي مٜٚ االػبلخ اٌؼم١ٍخ1 .كٚه ٚأ١ّ٘خ اٌٍٛبئؾ ا

ٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌزٝ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب ِغ األؽفبي مٜٚ االػبلخ اٌؼم١ٍخ2 ٌٍٛؽبد ا .أٔٛاع ٚأ١ّ٘خ ا

ٌزؼ١ّ١ٍخ ٌألؽفبي مٜٚ االػبلخ اٌؼم١ٍخ3 ٌّٕبمط ٚاٌّغَّبد فٝ رمل٠ُ االٔشطخ ا .كٚه ا

ٌزؼ١ّ١ٍخ ٌالؽفبي مٜٚ االػبلخ اٌؼم١ٍخ4 ٌضبثزٗ ػٕل رمل٠ُ االٔشطخ ا .أ١ّ٘خ اٌظٛه ٚاٌّوئ١بد ا

ٌزوث٠ٛخ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ رؼ١ٍُ ٚر١ّٕخ اٌغٛأت اٌّقزٍفخ ٌالؽفبي مٜٚ االػبلخ اٌؼم١ٍخ5 كٚه االٌؼبة ا

1
اٌّزطٍجبد ٚاٌشوٚؽ ٚاألٌٍ اٌٛاعت رٛافو٘ب ٌزطج١ك ١ٍبٍٗ كِظ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب إلرّبَ اٌؼًّ ث١َبٍٗ كِظ 

ً .اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب ٌٍطفً اٌّؼبق ػم١ٍب ٌزوث٠ٛخ  ٌزأ١ٍ١٘خ ا ٌجواِظ ا .ٚأُ٘ ا

2
ٌجؤبِظ   ٌزٟ ٠غت ِواػبرٙب فٟ ا رٛظ١ف اٌلِظ ثو٠بع األؽفبي ِغ رٛػ١ؼ ِٛاطفبد اٌوٚػخ اٌلاِغخ ٚ االٌٍ ا

ٌزٟ ٠غت اْ رزٛفو فٟ االؽفبي مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطٗ ٚ اٌقطٛاد اٌّطٍٛثخ ٌفزؼ  ٌألؽفبي اٌّلِغ١ٓ ٚاألٌٍ ا

.ه٠بع أؽفبي كاِغخ

3
رٛظ١ف ثؼغ ؽوق ٚأٍب١ٌت كِظ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب ٚأٍب١ٌت رله٠ٌ اٌّٙبهاد اٌّقزٍفخ ثوٚػبد اٌلِظ فٝ 

ٌزوث١ٗ اٌقبطٗ فٝ كِظ مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطٗ .ػٛء اٌّجبكا اٌؼبِخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّؼبل١ٓ م١ٕ٘بً ٚأكٚه ِؼٍُ ا

4
ٌزؼ١ّ١ٍخ  ٌزٛاطً ٚػاللزخ ثبألٔشطخ ا ٌزٛاطً ِغ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب اٌّلِغ١ٓ ثبٌوٚػبد فٝ ػٛء ٔظو٠بد ا أصوا

ٌزٛاطً ِغ اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب .فٝ كػُ ا

ٌزلفً ٚػٛاًِ ٔغبػ كِظ اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب5 .كٚه اإلرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٌلِظ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب ِٓ رم١َّبد ٚثواِظ ا
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ٌزبه٠ق١خ1 ٌٕبؽ١خ ا ٌزٟ ِود ثٙب ِٓ ا ٌزوث١خ اٌقبطخ ٚاٌّواؽً ا ٌزٟ لبِذ ػ١ٍٙب ا رٕبٚي األٌٍ  ا

ٌٍّؼبل١ٓ ػم١ٍب 2 .اػوع ٌإلػبلخ اٌؼم١ٍخ ثزظ١ٕفبرٙب اٌّقزٍفخ ِغ رٕبٚي اٌقظبئض اٌؼبِخ 

3
ٌزٟ  أوزت ػٓ اإلػبلخ اٌَّؼ١خ ثزظ١ٕفبرٙب اٌّقزٍفخ ِغ شوػ أُ٘ فظبئض اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب ٚأثوى اٌّشىالد ا

.٠ٛاعٙٛٔٙب ٚؽوق اٌٛلب٠خ ٚاٌؼالط

ٌجظو٠خ ٚأٔٛاػٙب ٚأٍجبثٙب ٚأُ٘ فؼبئغ اٌّؼبل١ٓ ثظو٠ب ٚؽوق اٌٛلب٠خ ٚاٌؼالط؟4 رٕبٚي ثبٌشوػ اإلػبلخ ا

5
ٌزوث١خ اٌقبطخ  ٌزؼٍُ ِٓ أؽلس ا١ٌّبك٠ٓ فٟ ِغبي ا ٌزؼٍُ ٚأٍجبثٙب – ٠ؼزجو  ١ِلاْ طؼٛثبد ا رٕبٚي ِفَٙٛ طؼٛثبد ا

.ٚفظبئض ِٓ ٠ؼبْٔٛ ِٕٙب ٚؽوق اٌٛلب٠خ ٚاٌؼالط 

ٌزؼ١ّ١ٍخ1 ر١ّٕخ اٌّٙبهاد األوبك١ّ٠خ ٌلٜ اٌطفً اٌىف١ف ثبٍزقلاَ اٌٍٛبئً ا

ٌزوث٠ٛخ فٝ رؾ١َٓ إػطواثبد اٌىالَ ٚإٌطك ٌلٜ األؽفبي مٜٚ اإلػبلخ اٌَّؼ١خ2 كٚه األٔشطخ ا

ٌٍزؼٍُ 3 .كٚه األٔشطخ اٌؾ١َخ فٝ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ اٌو٠بػ١خ ٌألؽفبي مٜٚ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ اٌمبث١ٍٓ 

ٌّٕٛ ٌلٜ ؽفً اٌوٚػخ اٌّؼبق 4 ٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ ر١ّٕخ عٛأت ا ٌج١ئخ ا .كٚه ا

.كٚه اٌقجوح اٌّزىبٍِخ فٝ ر١ّٕخ اٌّٙبهاد اإلٍزمال١ٌخ اٌؾ١بر١خ ٌألؽفبي اٌّؼبل١ٓ فٝ ِوؽٍخ اٌوٚػخ 5

1
ٌزوثٜٛ ِٓ فالي ِفِٙٛخ ٚأ٘لافٗ ٚأٍَخ ِٚجبكئخ ٚأٔٛاػخ ٚفظبئظخ ٚ ِغبالرخ ٚٚظبئفخ ػٍٝ رم٠ُٛ  كٚهاٌزم٠ُٛ ا

.األؽفبي مٜٚ األؽز١بعبد اٌقبطخ 

2
ٌزوث١خ  ٌزوثٜٛ ٌّؤٍَبد ا ٌزم٠ُٛ ا ٌٍزوث١خ اٌقبطخ ِٚزطٍجبد ا ٌزؼ١ّ١ٍخ  ٌزوثٜٛ إلٔغبػ اٌؼ١ٍّخ ا ٌزم٠ُٛ ا ِزطٍجبد ا

ٌزوث١خ اٌقبطخ  .اٌقبطخ فٝ ِغبي ا

ٌٍّشبهوخ فٝ رم٠ُٛ األؽفبي مٜٚ األؽز١بعبد اٌقبطخ3 .كٚه أ١ٌٚبء األِٛه ٚاٌّؼ١ٍّٓ 

ٌزوث١خ اٌقبطخ فٝ رم٠ُٛ أكاء اٌطفً 4 ٌزوثٛٞ فٝ ِغبي ا ٌزم٠ُٛ ا .رٛظ١ف ؽوق ٚأٍب١ٌت ا

ٌزوث١خ اٌقبطخ5 ٌزوثٜٛ فٝ ِغبي ا ٌٍزم٠ُٛ ا .كٚهاإلرغب٘بد اٌؾل٠ضخ 
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ٌزؼ١ٍُ فٝ رمل٠ُ اٌؾٍٛي ٚرمل٠ُ وبفخ اٌقلِبد ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ1 .كٚه رىٌٕٛٛع١ب ا

ٌزٝ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب فٝ لبػبد أؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ2 ٌزؼ١ّ١ٍخ ا .أٔٛاع ٚأ١ّ٘خ األعٙيح ا

ٌزؼ١ّ١ٍخ ٚا١ٌبد اٍزقلاِٙب ِغ أؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ3 .كٚه أفالَ اٌف١ل٠ٛ ا

ٌزٝ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب ِغ االؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ4 ٌزىٌٕٛٛع١خ ا .أُ٘ اٌَّزؾلصبد ا

ٔزؤذ ٚاصو٘ب ػٍٝ وً ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاالؽفبي فٝ اٌؼظو اٌؾب5ٌٝ .شجىخ اال

.كٚه ِٕٙظ األٔشطخ فٝ ر١ّٕخ للهاد األؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ1

.(ِؼب١٠و٘ب ٚرظ١ٕفٙب)أ٘لاف ِٕٙظ األٔشطخ ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ 2

.(ِٚؼب١٠و افز١به٘ب ٚرٕظ١ّٙب- أٔٛاػٙب)ِؾزٜٛ ِٕٙظ األٔشطخ األؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ3

ٌزؼٍُ إٌّبٍجخ ٌزمل٠ُ األٔشطخ ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ4 .اٍزوار١غ١بد ا

ٌزم٠ُٛ ٚاٌزط٠ٛو ٌّٕٙظ األٔشطخ ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ5 .ا

1
١ٌٌ وً ػًّ ٠مَٛ ثٗ األؽفبي ٠ٚزؼوػْٛ ف١ٗ ٌّٛػٛػبد ؽ١ٗ ِٚبك٠خ ٚٚالؼ١خ ثبٌؼوٚهح ِٓ لج١ً اٌقجواد " 

أموو أُ٘ ٘نٖ اٌقظبئض " .اٌٙبكفخ اٌّجبشوح إّٔب ٠شزوؽ فٝ اٌقجواد اٌٙبكفخ اٌّجبشوح رٛافو ثؼغ اٌقظبئض 

.ٚإِىب١ٔخ رطج١ك ٘نا اإلٍٍٛة ِغ اٌؾبالد اٌّزٕٛػخ ٌألؽفبي اٌّؼبل١ٓ 

2
ٌٕشبؽ اٌٛاؽل "  ٌزٝ رَزقلَ أوضو ِٓ إٍٍٛة فٝ ا ، ٔبلش اٌؼجبهح صُ رىٍُ ػٓ أُ٘  " رؼزجو اٌّؼٍّخ اٌّب٘وح ٘ٝ ا

ٌٕشؾ إٌّبٍجخ ٌألؽفبي اٌّؼبل١ٓ ِغ رٛػ١ؼ  ٌزؼٍُ ا ٌٕشؾ  ٚأٍَٗ ِٚجبكئٗ ٚفٍَفزخ ٚػلك اُ٘ أٍب١ٌت ا ٌزؼٍُ ا فٛائل ا

.إٌّبٍت ِٕٙب ٌىً ٔٛع ِٓ أٔٛاع اإلػبلبد األوضو ش١ٛػب

3

ٌزوث٠ٛخ إٌّبٍجخ ٌنٌه ٌٍزلفً اٌّجىو أ١ّ٘خ وجوٜ فٝ إوزشبف ٚر١ّٕخ اٌطفً اٌّؼبق ٚاٌزؼوف ػٍٝ األٍب١ٌت ا   " ،

ٌٍطفً اٌّؼبق ، ٚأموو أُ٘ فٛائل اٌلِظ وئٍٍٛة ٌزوث١خ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ،  ٌزلفً اٌّجىو ٚٔبلش أ١ّ٘زٗ  ػوف ا

ٚٚػؼ أُ٘ اإلػزجبهاد اٌقبطخ ثلِظ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ فٟ ه٠بع األؽفبي ٚاٌّلاهً اٌؼبك٠خ ، صُ ٔبلش أٍب١ٌت 

اٌّؼ١ٍّٓ ٚأ١ٌٚبء اِٛهاألؽفبي فٟ ٔغبػ ػ١ٍّخ اٌلِظ

4
ٌٍٛاٌل٠ٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ِؼوفخ أٍب١ٌت اوزشبف ٚر١ّٕخ اٌنوبءاد اٌّزؼلكح ٌلٜ اٌطفً اٌّؼبق "  ، ٔبلش ٘نٖ " ِٓ اٌُّٙ 

ٌزؼ١ٍُ ، أموو أُ٘ اٌّجبكا األٍب١ٍخ  ٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٍزوار١غ١بد ا األ١ّ٘خ ٚٚػؼ اٌفوق ث١ٓ ؽوائك ٚأٍب١ٌت ا

ٌزوث٠ٛخ فٝ ِؤٍَبد روث١خ اٌطفً اٌّؼبق  .ٌألٍب١ٌت ا

5

ٔبلش " - رزؼلك ٚرؤصو أكٚاهاألِٙبد ٚا٢ثبء ٚاٌّؼ١ٍّٓ فٝ إوزَبة اٌّٙبهاد اٌؾ١بر١خ ٌنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ "

ٌزوث١خ ٚاٌزىبًِ ث١ٓ األٍوح ٚ اٌوٚػخ ٚكٚه اٌّؼٍّخ.٘نٖ اٌؼجبهح اٌّؼٍُ فٟ رٛع١ٗ اٌٛاٌل٠ٓ /ٚٚػؼ أُ٘ أٍب١ٌت ا

رىٍُ .الوزشبف ِٚزبثؼخ ٚر١ّٕخ ِٛا٘ت ٚللهاد أؽفبٌُٙ اٌّؼبل١ٓ ٚٚاعجبد اٌٛاٌل٠ٓ َِٚئ١ٌٛبرُٙ ٔؾٛ اإلٓث اٌّؼبق 

ٌٍطفً ٚأصو٘ب فٝ إشجبع ؽبعبرٗ ٌزٕشئخ اإلعزّبػ١خ  ػٓ أ١ّ٘خ ِشبهوخ اٌوٚػخ ٚاٌّلهٍخ فٝ ا

1
ٌزٟ ٠غت أْ رزؼّٕٙب فطخ اٌلهً ، للَ ّٔٛمعب ٌقطخ  ٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ، ٚاٌؼٕبطو اٌوئ١َ١خ ا ٌزقط١ؾ ٌؼ١ٍّبد ا أ١ّ٘خ ا

كهً ألؽفبي مٚٞ اؽز١بعبد فبطخ فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوح

2
ٌز١ٙئخ ٚاٌؼوع اٌغ١ل ٚإٌٙب٠خ إٌّبٍجخ  ٌٍلهً ٚؽو٠مخ ػوػٗ ٚإٔٙبئٗ ِج١ٕب شوٚؽ ا ٌز١ّٙل  للَ ثؾضب ؽٛي ِٙبهح ا

، ٚؽو٠مخ رم١١ُ وفبءح اٌّؼٍُ ثبٌَٕجخ ٌٙنٖ اٌّٙبهح ، صُ للَ ِضبال  ٌجلا٠خ ٚؽو٠مخ ػوع ٚٔٙب٠خ  ٌّٛػٛع ِٓ 

.افز١بهن 

3
أٔٛاع األٍئٍخ َِٚز٠ٛبرٙب ٚأِضٍخ ػ١ٍٙب، فبػ١ٍخ : رٕبٚي ِٛػٛع اٌىفبءح فٟ اٍزقلاَ أٍٍٛة األٍئٍخ ِزؼّٕب 

ٌزٟ رؼّٓ فبػ١ٍزٙب، ٚو١ف١خ رم١١ُ أكاء اٌّؼٍُ اٌّؼٍّخ /األٍئٍخ ، فطٛاد اٍزوار١غ١خ أٍٍٛة األٍئٍخ، االػزجبهاد ا

.ثبٌَٕجخ ٌٙنٖ اٌّٙبهح

4
ٌٍزفبػً،  ٌزؼٍُ، ٚث١ٓ األٔٛاع اٌّقزٍفخ  ٌزفبػً اٌٛعلأٟ ٚاٌٍفظٟ ٚكٚهٖ فٟ كفغ ػ١ٍّبد ا اثؾش فٟ ِٛػٛع ا

ٌٍزفبػً كافً غوفخ اٌفظً /ٚاٌّٙبهاد اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌّؼٍُ .للَ أِضٍخ ِب أِىٓ مٌه . اٌّؼٍّخ ٌزؾم١ك إٌّبؿ إٌّبٍت 

5
اٌّؼٍّخ ِؼٙب، ٚأٍب١ٌت /أوزت ثؾضب ؽٛي ظب٘وح اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ رال١ِن اٌفظً اٌٛاؽل ، ٚو١ف١خ رؼبًِ اٌّؼٍُ

ٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ ثٗ اٌّؼٍُ ٌَّبػلح وً ر١ٍّن ػٍٝ رؾم١ك ألظٝ ِب  ٌزؼ١ٍُ ، ٚاٌلٚه ٚاٌّٙبَ ا ٚاٍزوار١غ١بد رفو٠ل ا

.رَّؼ ثٗ إِىبٔبرٗ

74124
 مجال 

ى
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ى
تعليم مصغر ف
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ٌزله٠ٌ ٌنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ1 ِٙبهاد ا

ٌزؼ١ٍُ ٌنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ :2 أٍب١ٌت ٚؽوق ا

ٌزوثٛٞ اٌفوكٞاٌظؼٛثبد اٌّزؼٍمخ  ثب3 ٌجؤبِظ ا

ٌٕشؾ4 ٌزؼٍُ ا رظ١ُّ اٌٛؽلاد اٌلها١ٍخ ثبٍزقلاَ ا

ٌزؼبْٚ ِغ ا٢فو5ٓ٠ ٌزوث١خ اٌقبطخ ٚأكٚاهٖ فٟ ا ِؼٍُ ا

.إٍزؼوع ِجبكا فب٠ٛي ٌإلكاهح ِغ اٌشوػ ثشىً رٛػؾٟ ٌىً ِٕٙب1

ٌزقط١ؾ اٌغ١ل2 ٌزقط١ؾ  ٍّٚبد ا ٌزقط١ؾ اإلكاهٞ ِٚب ٠ٕجغٟ ِواػبرٗ ػٕل ا .أ١ّ٘خ ا

ٌٍّؤٍَخ3 ٌزٟ رمَٛ ػ١ٍٙب اإلكاهح اٌنار١خ  ٌزوث١خ اٌقبطخ ٚاألٌٍ ا ٌزٕظ١ُ اإلكاهٞ فٟ ِؤٍَبد ا .أٌٍ ػ١ٍّخ ا

ٌزوث4ٞٛ ٌزٛع١ٗ اٌفٕٟ  ٚأٔٛاع األشواف ا ٌزٛع١ٗ اإلكاهٞ ٍٚٚبئً ا .اٍزؼوع رؼو٠ف ا

ٌٕظبَ اٌولبثٟ اٌغ١ل5 .ٚػؼ ِواؽً اٌولبثخ اإلكاه٠خ ٚفظبئغ ا

ِؾىبد رم١١ُ ٚرمل٠و االػطواثبد اٌٍَٛو١خ1

ٌزلفً اٌّجىو ٚاالػطواثبد اٌٍَٛو١خ2 ِفَٙٛ ا

ٌٕظو٠بد اٌّفَوح ٌالػطواثبد اٌٍَٛو١خ3 ا

ٌٕفَٟ ٚاالػطواثبد اٌٍَٛو١خ4 االهشبك ا

االػطواثبد اٌٍَٛو١خ ٌلٞ ثؼغ اٌفئبد اٌقبطخ5

1
ٌٕفٌ، فظبئظٗ، ِؾلكاد اٌٍَٛن اإلَٔبٟٔ، اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ رى٠ٛٓ اٌٍَٛن، رظ١ٕف   أٔٛاع اٌٍَٛن فٟ ػٍُ ا

اٌّشىالد اٌٍَٛو١خ ٌلٜ األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ٚغ١و اٌّؼبل١ٓ ػٍٝ ؽل ٍٛاء، ِغ ؽوػ ٚعٙخ ٔظون فٟ وً ٔمطخ ٠زُ 

ػوػٙب

2
ٌزٟ فَود اٌٍَٛن  ٌٕظو٠بد ا ٌٕفَٟ، ا ٌٍزٛافك ا ٌٕفَٟ، االرغب٘بد ٚإٌظو٠بد اٌّفَوح  ٌزٛافك ا اٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٟ ا

.اٌالرٛافمٟ، ِغ ؽوػ ٚعٙخ ٔظون فٟ وً ٔمطخ ٠زُ ػوػٙب

3
ٌٕفَٟ ٌزٛافك ا ٌزٛافمٟ، أٍب١ٌت: ا ٌٕفَٟ ِؤشواد اٌٍَٛن ا ٌزٛافك ا ٌزٛافك رؼو٠فبرٗ، أثؼبك ا ٌٕفَٟ اٌّجبشوح ٚغ١و  ا ا

.اٌّجبشوح، ِغ ؽوػ ٚعٙخ ٔظون فٟ وً ٔمطخ ٠زُ ػوػٙب

4
ُّشىً   ٌزى١فٟ، أّٔبؽ اٌٍَٛن اٌ ٌزى١فٟ، ؽوق ٚأٍب١ٌت رؼ١ٍُ ِٙبهاد اٌٍَٛن ا ٌلٜ  (اٌّؼطوة)ِٙبهاد اٌٍَٛن ا

األؽفبي اٌّؼبل١ٓ ٚأٍب١ٌت رؼل٠ٍٙب، فطٛاد رؾ١َٓ اٌٍَٛن اٌالرى١فٟ ٌنٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ، ِغ ؽوػ ٚعٙخ ٔظون 

.فٟ وً ٔمطخ ٠زُ ػوػٙب

5
ٌزٛافك ٚاٌؼاللبد االٍو٠خ ٚاٌّله١ٍخ" ٌضبٟٔ األطغو– اٌطفً األٚي  )ِٓ ؽ١ش رور١ت اٌطفً فٟ االٍوح". ا - ا

ٌزٟ لل رٕؼىٌ ػٍٝ أفٛح اٌّؼبل١ٓ،  (اٌٛؽ١ل ٌزأص١واد ا ، اٌؾوِبْ ِٓ اٌؼٕب٠خ األ١ِِٛخ، فٟ االٍوح ؽفً ِؼبق، أُ٘ ا

بئٕب ٌٕفَٟ ألٕث .اؽز١بعبد أ١ٌٚبء أِٛه اٌّؼبل١ٓ، اٌّلهٍخ ٚاٌزٛافك ا

114244
طرق تعليم وتعلم ذوى 

االحتياجات الخاصة

بية الخاصة124351  مجال البر
ى
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1
رؼو٠ف كهاٍخ اٌؾبٌخ، ٚاٌفوق ث١ٓ وً ِٓ كهاٍخ اٌؾبٌخ ٚربه٠ـ اٌؾبٌخ، ٚاألفواك اٌن٠ٓ ٠َزٛعت إعواء كهاٍخ ؽبٌخ 

ٌجبؽش أصٕبء اٌم١بَ ثلهاٍخ اٌؾبٌخ،  ٌزٝ رٛاعٗ ا ٌُٙ، ِغ موو ِظبكه عّغ اٌّؼٍِٛبد فٝ كهاٍخ اٌؾبٌخ، ٚاٌظؼٛثبد ا

.١ِّٚياد ٚػ١ٛة كهاٍخ اٌؾبٌخ ثبٌزفظ١ً

ٌج١بٔبد فٝ كهاٍخ اٌؾبٌخ ثبٌزفظ2ً١ .رؾزبط كهاٍخ اٌؾبٌخ إٌٝ أكٚاد ٌّّبهٍزٙب ٚوزبثخ رمو٠و٘ب، رٕبٌٚٝ أكٚاد عّغ ا

3
١ٌٙب  ٌٕظو إ ٌزٝ ٠غت ا ٌزشق١ض اإلو١ٕ١ٍىٟ، ٚاإلػزجبهاد ا ٌزشق١ض، ٚأٍب١ٌت ٚأكٚاد ا ٌزشق١ض، ٚأ٘لاف ا رؼو٠ف ا

ٌزشق١ض ثبٌزفظ١ً .أصٕبء إعواء ػ١ٍّخ ا

4
ٌزٝ رطٍك ػٍٝ اٌّؼبل١ٓ ػم١ًٍب، ٚموو ِظب٘و اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ، ٚرظ١ٕفبد  رؼو٠ف اٌّؼبل١ٓ ػم١ًٍب ٚونٌه اٌّظطٍؾبد ا

.اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ، ِغ شوػ فظبئض اٌّؼبل١ٓ ػم١ًٍب ثبٌزفظ١ً

5
ٌزٝ ٠مَٛ ػ١ٍٙب إٌّٙظ اإلو١ٕ١ٍىٟ، ِٚمِٛبد إٌّٙظ اإلو١ٕ١ٍىٟ،  ٚاٌّشىالد  إٌّٙظ اإلو١ٕ١ٍىٟ، ٚاٌٍَّّبد ا

ٌٕفٌ اإلو١ٕ١ٍىٟ، ِغ رٛػ١ؼ أٔٛاع اإلفزجبهاد اإلٍمبؽ١خ، ٚموو ِيا٠ب٘ب ٚػ١ٛثٙب .إٌّٙغ١خ فٝ ػٍُ ا

ٌّٕٛ ٌألؽفبي مٚٞ االػبلخ اٌؼم١ٍخ1 ٌٕفَٟ فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوح ِٚشىالد ا ٌّٕٛ ا ا

ٌزؼ2ٍُ ٌّٕٛ ٌألؽفبي مٚٞ طؼٛثبد ا ٌٕفَٟ فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوح ِٚشىالد ا ٌّٕٛ ا ا

3
ٌٍّؼبل١ٓ ِغ افز١به إؽلٞ اإلػبلبد ٚرٛػ١ؼ اٌقظبئض ٚإٌظو٠بد  ٌّٕٛ فٟ ػٛء ٔظو٠بد اٌشقظ١خ  ١ٍىٌٛٛع١خ ا

ٌٍزؼٍُ ٚاالؽز١بعبد ٚاأل٘لاف ٌجواِظ رأ١ٍُ٘ٙ .اٌّفَوح ٌٙب ٚرٛػ١ؼ اٌّغبالد األهثؼخ 

ٌّٕٛ ٌألؽفبي اٌنار4ٓ١٠ٛ ٌٕفَٟ فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوح ِٚشىالد ا ٌّٕٛ ا ا

ٌّٕٛ ٌألؽفبي مٚٞ االػبلخ اٌغ١َّخ ٚاٌجظو٠خ ٚاٌَّؼ١خ5 ٌٕفَٟ فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوح ِٚشىالد ا ٌّٕٛ ا .ا

ٌزم١ٕٓ )شوٚؽ االفزجبه اٌغ١ل 1 (اٌظلق ٚاٌضجبد اٌّؼب١٠و ٚػ١ٕخ ا

ٌزشق١ض ٚاعواءار2ٗ طؼٛثبد ا

ٌزٛؽل فظبئظٗ ِٚؾىبد رشق١ظ3ٗ ا

االػبلخ اٌؼم١ٍخ فظبئظٗ ِٚؾىبد رشق١ظ4ٗ

ٌزؼٍُ ٚفظبئظٙب ِٚؾىبد رشق١ظٙب5 طؼٛثبد ا

1
ٌزلفً اٌّجىو ٚو١ف١خ رظ١ُّ ثؤبِظ روثٛٞ فوكٞ فبص ثبٌطفً اٌّؼبق فٟ ػٛء اٌؼٛاًِ اٌَّججخ ٌالػبلخ  أ١ّ٘خ ا

.اٌؼم١ٍخ

ٌٕظو٠بد اٌّفَوح ٌطج١ؼخ اٌنوبء ِغ رٛػ١ؼ رظ١ٕفبد االػبلخ اٌؼم١ٍخ2 .ا

ٌزظ١ٕفبد ٚاٌّشىالد اٌّقزٍفخ ٌالػبلخ اٌؼم١ٍخ3 اٌفوق ث١ٓ االػبلخ اٌؼم١ٍخ ٚاٌّوع اٌؼمٍٟ ِغ رٛػ١ؼ ا

4
اٌّمظٛك ثبٌطفً مٚٞ االػبلبد اٌّزؼلكح اٌّظبؽت ٌالػبلخ اٌؼم١ٍخ أٚ كٚٔٙب ِغ رٛػ١ؼ اٌَّبد اٌقبطخ ثُٙ 

ٚفظبئظُٙ ٚأٍجبة ؽلٚصٙب ٚأٍب١ٌت اٌوػب٠خ اٌقبطخ ثُٙ

.فٍَفخ اٌلِظ ِغ رٛػ١ؼ أٔٛاػٗ ٚفٛائلٖ ٚو١ف١خ رطج١م5ٗ

اإلعاقة العقلية- دراسة حالة 155003

165111
النمو النفىس ومشكالت ذوى 

الخاصة

175122
تشخيص وتقويم ذوى الفئات 

الخاصة
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1
ٌزقبؽت أِواع/ِٓ أِواع ٌزؼو٠ف ٚاألٍجبة ٚاألٔٛاع/اػطواثبد ا اػطواثبد اٌظٛد اشوػ ا

. ٚاالهشبكاد ٚكٚهن وبفظبئٝ رقبؽت

2
ٌزقبؽت أِواع/ِٓ أِواع ٌزؼو٠ف ٚاألٍجبة /اػطواثبد ا ٌٕطك ٚاٌىالَ اشوػ ا اػطواثبد ا

ٚاألٔٛاع ٚاالهشبكاد ٚكٚهن وبفظبئٝ رقبؽت

3
ٌزقبؽت أِواع/ِٓ أِواع ٌزؼو٠ف ٚاألٍجبة ٚاألٔٛاع ٚاالهشبكاد ٚكٚهن /اػطواثبد ا ٌٍغخ اشوػ ا اػطواثبد ا

.وبفظبئٝ رقبؽت

ٌزقبؽت ٠ٚشًّ 4 ٌزقبؽت ٚشوٚؽٙب )ا ٌزقبؽت ِٚؾز٠ٛبرٙب ، عٍَخ ا ٌزقبؽت ٍّٚبرٗ ، غوفخ ا ٌزؼو٠ف ، افظبئٝ ا (ا

ٌٕطك ٚاٌىالَ 5 ٌزٕظ١ّ١خ  )روو١ت اٌغٙبى اٌىالِٝ /ف١ٌَٛٛع١خ ا ٌزٕف١ن٠خ ، األػؼبء ا .(األػؼبء االٍزمجب١ٌخ ، األػؼبء ا

1
ٌزٛاطً ث١ٓٔبلش ٌزٟ لل رؤصو ٍٍج١ب فٟ ا  ِٓ فالي كهاٍزه ٚفجوره اٌؼ١ٍّخ ِغ األؽفبي، اٌؼٛاًِ ا

 اٌٛاٌل٠ٓ اٚ اٌّؼٍُ ٚث١ٓ االؽفبي فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوح ُّٔٛ٘ اٌّجىو

2
ٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚاٌٛعلأٟ ٌٍفظٟ ػبِال ِّٙب فٟ ٔغبػ اٚ فشً ا ٌزٛاطً غ١و ا ٔبلش . رؼزجو ٌغخ اٌغَل فٟ ا

ٌٍزٛاطً اٌفؼبي .اٌؼجبهح فٟ ػٛء كهاٍزه 

ٌزوث١خ اٌقبطخ ِوشل ٔفَٟ روث3ٞٛ ٌٕفَٟ ٚفطٛارٗ. ِؼٍُ ا .رؾلس فٟ ٘نا اٌّٛػٛع ِش١وا اٌٟ شوٚؽ االهشبك ا

4
ٌزٛاطً اٌّجبشو  ٌزٛاطً ٚاالرظبي، ٚث١ٓ ا ٚعٙب ٌٛعٗ ٚاٌزٛاطً ػجو إٌّظبد)ؽلك اٌفوق ث١ٓ ا

 اٌىال١ِخ ثبألعٙيح اٌول١ّخ، ِٛػؾب ٚعٙخ ٔظون فٟ أ١ّ٘خ وً ُِٕٙ

5
ٌزفبػً اإل٠غبثٟ ث١ٓ اٌطفً ٚاٌٛاٌل٠ٓ فٟ ِوؽٍخ اٌطفٌٛخ اٌّجىوٖ ػبًِ أٍبٍٟ فٟ رؾظ١ٓ اٌطفً ػل اػطواثبد  ا

ٌزٛاطً ٌزٛاطً ِغ اإلشبهح اٌٟ هأ٠ه اٌشقظٟ . ا رىٍُ ػٓ ٘نا اٌّٛػٛع فٟ ػٛء فّٙه ٌلٚه االٍوح فٟ هػب٠خ ا

ٌزٛاطً ِغ اٌطفً .فٟ أ١ّ٘خ رله٠ت اٌٛاٌل٠ٓ ػٍٟ ِٙبهاد ا

ٌٕبِٟ ٚاٌلٚي اٌظٕبػ١خ اٌىجو1ٜ رؼو٠ف اٌّؼبق ٚاٌفوٚق ث١ٓ اٌؼبٌُ ا

ٌزٛؽل2 رؼو٠ف ٚرشق١ض ٚفظبئض ا

ٌزٛؽل ٚاٌزشق١ض اٌفبهق3 ِؾىبد رشق١ض ا

ٌزٛؽل ٚاالٍجوعو4 رشق١ض ٚفظبئض ؽبالد االٍجوعو ٚاٌزشق١ض اٌفبهق ث١ٓ ا

ِزالىِخ اٌو٠ذ فظبئظٙب ِٚؾىبد رشق١ظٙب5

ٌزؼ1ٍُ ٌٍطفً ِٓ مٜٚ طؼٛثبد ا ٌٕف١َخ  .اٌؾبعبد ا

ٌزؼٍُ 2 ٌٕظو٠بد اٌّفَوح ٌظؼٛثبد ا .ا

ٌزؼ3ٍُ .اٌقظبئض اٌؼبِخ ألؽفبي طؼٛثبد ا

ٌزؼ4ٍُ ٌّٕبئ١خ ٌنٜٚ طؼٛثبد ا .اإلػطواثبد ا

ٌزؼ5ٍُ .أ١ّ٘خ اٌٛػٝ ٚاإلكهان ِٓ عبٔت اٌٛاٌل٠ٓ ٌألثٓ ِٓ مٜٚ طؼٛثخ ا

اضطرابات التخاطب195232
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ٌٍؼت 1 ٌٍؼت  )١ٍىٌٛٛع١خ ا ٌٍؼت ، أ٘لاف ٚٚظبئف ا ٌٍؼت ، ا١ّ٘خ ا (رؼو٠ف ا

ٌٍؼت ػٕل األؽفبي ، ٚاٌؼٛاًِ اٌّؤصوح فٝ ٌؼت األؽفبي2 .ِواؽً رطٛه ا

ٌٍؼت 3 .ٔظو٠بد ا

4
ٌٍؼت  ٌٍؼت ، ٍّبد  )اٌؼالط ثب ٌٍؼت ، ِؾلكاد اٌَٛاء ٚاالػطواة فٝ ٌؼت األؽفبي ، أ١ّ٘خ اٌؼالط ثب ِفَٙٛ اٌؼالط ثب

(ٚفظبئض اٌّؼبٌظ 

ٌٍؼت5 ٌٍؼت ػٕل األؽفبي ٚاٌزظ١ٕفبد اٌّقزٍفخ  أٛاع ا

ٔبلش كٚه األِٓ اٌظؾٟ فٟ هػب٠خ طؾخ اٌطفً مٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ1

ٌزغن٠خ ا١ٌٍَّخ فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ طؾخ اٌطفً مٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ2 ٔبلش أ١ّ٘خ ا

١ٌخ ٚكٚه٘ب فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ ؽ١بح اٌطفً مٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ3 ٔبلش أ١ّ٘خ اٌٛػٟ ثبإلٍؼبفبد األٚ

.ٔبلش كٚه اٌؼبكاد اٌظؾ١خ ا١ٌٍَّخ فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ طؾخ اٌطفً مٚٞ اإلػبلخ   اٌؼم١ٍخ4

ٌٍؾفبظ ػٍٝ طؾخ اٌطفً مٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ5 ٌٍطفً ٚاألَ  ٌزضم١ف اٌظؾٟ  ٔبلش أ١ّ٘خ ا

.طؼٛثبد رله٠ٌ األشغبي اٌف١ٕخ 1

ٌٍطف2ً .اٌّشغٛالد اٌف١ٕخ 

ٌزوث٠ٛخ3 .اٌوِٛى اٌشؼج١خ ماد اٌلالالد ا

ٌٍزوث١خ اٌف١ٕخ ٚاألشغبي اٌف١ٕخ4 ٌٕظو٠بد ا١ٌَىٌٛٛع١خ  .ا

ٌٍطفً مٜٚ األؽز١بعبد اٌقبطخ5 . رٛظ١ف فٓ اٌى١ٌٕٛظ 

1

ٌٍفئبد اٌؼّو٠خ اٌّقزٍفخ فبطخ األؽفبي مٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ، فمل َفٍَك " ٌزو٠ٚؼ فٟ اٌٛلذ اٌؾبػو  ٔظواً ٌؼوٚهح ا

ٌزو٠ٚؾ١خ رزفك ِغ ؽبعبد اإلَٔبْ االعزّبػ١خ ٚإٌف١َخ ٚاٌغ١َّخ ٚاٌؼم١ٍخ ".٘نا اٌٛػغ ػوٚهح ٌألٔشطخ ا

فٟ ػٛء ٘نٖ اٌؼجبهح أُوزت ثؾضبً ٠زؼّٓ ِؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ِٓ ِواعغ ِٚٛالغ ِٛصمخ ف١ّب ال ٠مً ػٓ فٌّ ِواعغ، 

ٌزب١ٌخ ٌٍٕمبؽ ا : ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّوعغ اٌوئ١َٟ ٘ٛ وزبة اٌّموه، ٚفمبً 

ٌزو٠ٚؼ ٚأ١ّ٘زٗ ٚأٍجبثٗ ٚٚظبئفٗ ٚأٔٛاػٗ-  .ِفَٙٛ ا

ٌزو٠ٚؼ ٚو١ف١خ االٍزفبكح ِٕٗ-  .كٚه األٍوح ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌّغزّغ فٟ رٕف١ن هوبئي ا

2

ٌجل١ٔخ أٚ اٌؾ١َخ أٚ اٌن١ٕ٘خ أٚ اٌٍَٛو١خ ألً ِٓ " ٌزٟ ٠ىْٛ َِزٜٛ للهارُٙ ا اٌّؼبل١ٓ ػم١ٍب ػّٓ اٌفئبد ا

اٌَّزٜٛ اٌشبئغ فٟ اٌّغزّغ، ثؾ١ش ٠َزٛعت ٘نا االفزالف إػلاك ثواِظ روث٠ٛخ ٚرأ١ٍ١٘خ فبطخ الٍزغالي ٘نٖ 

"اٌملهاد ٚرط٠ٛو٘ب إٌٟ ألظٟ ؽل ِّىٓ

فٟ ػٛء ٘نٖ اٌؼجبهح أُوزت ثؾضبً ٠زؼّٓ ِؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ِٓ ِواعغ ِٚٛالغ ِٛصمخ ف١ّب ال ٠مً ػٓ فٌّ ِواعغ، 

ٌزب١ٌخ ٌٍٕمبؽ ا : ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّوعغ اٌوئ١َٟ ٘ٛ وزبة اٌّموه، ٚفمبً 

.ِفَٙٛ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ ٚاالفزالفبد ث١ٕٙب ٚث١ٓ ثبلٟ اإلػبلبد َٚٔت ؽلٚصٙب ٚرظ١ٕفبرٙب ٚأٍجبة ؽلٚصٙب- 

ٌزوث١خ اٌقبطخ ٚأُ٘ ػٕبطو٘ب-  ٌزلفً اٌّجىو فٟ ا .ثواِظ ا

ٌزؼٍُ اٌّؼوف١خ فٟ ١ِلاْ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ-  .و١ف١خ االٍزفبكح ِٓ ٔظو٠بد ا

3

فٟ ػٛء ٘نا اٌّٛػٛع أُوزت ثؾضبً ٠زؼّٓ ِؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ِٓ ِواعغ ِٚٛالغ ِٛصمخ ف١ّب ال ٠مً ػٓ فٌّ ِواعغ، 

ٌزب١ٌخ ٌٍٕمبؽ ا : ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّوعغ اٌوئ١َٟ ٘ٛ وزبة اٌّموه، ٚفمبً 

ٌزو٠ٚؾٟ-  ٌجؤبِظ ا .ِفَٙٛ ا

ٌزو٠ٚؾٟ-  ٌجؤبِظ ا .و١ف١خ رؾل٠ل األ٘لاف ٚاألٔشطخ اٌو٠بػ١خ كافً ا

ٌٍّؼبل١ٓ ػم١ًٍب-  ٌزو٠ٚؾٟ اٌو٠بػٟ  ٌجؤبِظ ا .فطٛاد رٕف١ن ا

.اٌّجبكا اٌٛاعت ِواػبرٙب ػٕل ٚػغ أٞ ثؤبِظ رو٠ٚؾٟ ه٠بػٟ- 

4

فٟ ػٛء ٘نا اٌّٛػٛع أُوزت ثؾضبً ٠زؼّٓ ِؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ِٓ ِواعغ ِٚٛالغ ِٛصمخ ف١ّب ال ٠مً ػٓ فٌّ ِواعغ، 

ٌزب١ٌخ ٌٍٕمبؽ ا : ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّوعغ اٌوئ١َٟ ٘ٛ وزبة اٌّموه، ٚفمبً 

.ِفَٙٛ اٌلِظ، ٚأٔٛاػٗ، ٚأّٔبؽٗ، ١ِّٚيارٗ- 

.األٍجبة اٌلاػ١خ ٌلِظ اٌّؼبل١ٓ ِغ األ٠ٍٛبء فٟ اٌّلاهً اٌؼبك٠خ- 

ٌٍّؼبل١ٓ ػم١ًٍب-  .ِفَٙٛ اٌو٠بػخ اٌّٛؽلح، ٚأ١ّ٘زٙب ٚأ٘لافٙب 

.اٌّجبكا األٍب١ٍخ ٌألٌؼبة اٌّلِغخ- 

ٌٕغبػ اٌّوعٛ ِٓ اٌفو٠ك-  و١ف١خ افز١به اٌفو٠ك اٌّلِظ وٟ ٠زؾمك ا
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5

ٌزو٠ٚؼ اٌو٠بػٟ ِب ث١ٓ األٌؼبة ٚاٌَّبثمبد اٌو٠بػ١خ، ٚونٌه أٔٛاع أفوٞ رَزقلَ كافً اٌّؤٍَبد  رزٕٛع أٔشطخ ا

األٔشطخ -األٔشطخ ا١ٌٍّٛم١خ اٌؾوو١خ-اٌمظض اٌؾوو١خ-األٔشطخ اٌؾوو١خ)ٚاٌّلاهً اٌقبطخ ثبٌّؼبل١ٓ ػم١ًٍب ِضً 

.(اٌلها١ِخ اٌّظؾٛثخ ثبٌؾووخ

فٟ ػٛء ٘نٖ اٌؼجبهح أُوزت ثؾضبً ٠زؼّٓ ِؼٍِٛبد ػ١ٍّخ ِٓ ِواعغ ِٚٛالغ ِٛصمخ ف١ّب ال ٠مً ػٓ فٌّ ِواعغ، 

ٌزب١ٌخ ٌٍٕمبؽ ا :ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اٌّوعغ اٌوئ١َٟ ٘ٛ وزبة اٌّموه، ٚفمبً 

ٌزو٠ٚؼ اٌو٠بػٟ ٌنٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ-  .أطٕبف ٚرم١َّبد أٔشطخ ا

.و١ف ٠ّىٓ رطج١ك ٔٛػ١ٓ ِٓ ٘نٖ األٔشطخ ثبٌقطٛاد ِغ األؽفبي مٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ- 

266003
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ٌٍزؼ1ٍُ ٌّٕٛ ٌألؽفبي مٜٚ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ اٌمبث١ٍٓ  .كٚه اٌمظخ فٟ ر١ّٕخ عٛأت ا

ٌٍزؼ2ٍُ .ا١ٌٍّٛمٝ ٚإٌّٛ ٌألؽفبي مٜٚ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ اٌمبث١ٍٓ 

ٌٍزؼ3ٍُ .كٚه اٌمظخ ٚا١ٌٍّٛمٝ فٟ ِٕب٘ظ األؽفبي مٜٚ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ اٌمبث١ٍٓ 

ٌٍزؼ4ٍُ ٌّٕٛ اٌّزىبًِ ٌألؽفبي مٜٚ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ اٌمبث١ٍٓ  .اٌمظخ ا١ٌٍّٛم١خ ٚكٚه٘ب فٟ رؾم١ك ا

ٌٍزؼ5ٍُ .كٚه اٌمظخ ا١ٌٍّٛم١خ فٝ كِظ األؽفبي مٜٚ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ اٌمبث١ٍٓ 

1
ٌزؼج١و ػٓ مارٗ ٌزوث١ٗ اٌؾوو١ٗ , اٌطفً ٠َزقلَ  اٌؾووخ األٍب١ٍٗ وطو٠مٗ فٝ ا ٔبلش ا٘لاف ا

ٌٍّؼبل١ٓ ٌزوث١ٗ اٌؾوو١ٗ  .ِٚب٠واػٝ ػٕل رمل٠ُ ا

ٔزمب١ٌخ ِٚٙبهاد اٌّؼبٌغٗ ٚاٌزٕبٚي,اٌّٙبهاد ٘ٝ اٌّفواكاد األط١ٍخ فٝ ؽووخ اٌطفً 2 ٔبلش اٌّٙبهاد اال

ٌجل١ٔخ,٠ؼيى اٌمٛاَ اٌغ١ل اٌملهح اٌٛظ١ف١خ ألعٙيٖ اٌغَُ اٌؾ٠ٛ١خ3 ١ٌٍبلخ ا .ٔبلش صالصخ ِٓ ِىٛٔبد ا

ٌجل١ٔخ ٌالَٔب4ْ ١ٌٍبلخ ا ٌزّو٠ٕبد فٝ هفغ َِزٜٛ ا .ٔبلش األٚػبع األٍب١ٍخ,رَُٙ ا

5
ٌز١ّٙلٜ ٚاالٍبٍٝ  ٌضالصخ ا ٌٍطفً ٠شًّ األعياء ا رزٕٛع ثواِظ األٔشطٗ اٌّملِٗ ٌألؽفبي طُّ ٔشبؽ ؽووٝ ِزىبًِ 

.ٚاٌقزبِٝ

1
ٌضالس  ٌزبه٠ق١خ  ٚاٌشوائغ اٌَّب٠ٚخ ا ١ٌٙٛك٠خ  )رٕبٚي ثبٌشوػ رطٛه ؽمٛق االؽفبي مٚٞ اٌفئبد اٌقبطخ فٟ اٌؼظٛها ا

؟ .(االٍال١ِخ – ا١ٌَّؾ١خ – 

2
ٌزٟ رزقن٘ب , رٕبٚي ثبٌشوػ ؽمٛق األؽفبي مٚٞ اٌفئبد اٌقبطخ فٟ اٌوػب٠خ اٌطج١خ ٚاٌظؾ١خ  ِغ رٛػ١ؼ اإلعواءاد ا

اٌلٌٚخ فٟ رؾم١ك اٌوػب٠خ اٌظؾ١خ ٌُٙ ؟

3
ٌزوثٛٞ :  ٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ رٛػ١ؼ أٔٛاع اٌلِظ ا – اٌىٍٟ  )رٕبٚي ثبٌشوػ ؽمٛق األؽفبي مٚٞ اٌفئبد اٌقبطخ فٟ اٌوػب٠خ ا

ٚهوبئي ٔغبػ اٌلِظ ِغ اٌفئبد اٌقبطخ ؟, (اٌغيئٟ 

4
-ػوث١بً– ِؾ١ٍبَ )ٕ٘بن اٌؼل٠ل ِٓ ؽوق ٍٚجً ٌزمل٠ُ اٌوػب٠خ االعزّبػ١خ ٌالؽفبي مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ أشوؽٟ مٌه 

( ػب١ٌّبً 

5
ٌزٟ ألورٙب ١٘ئخ األُِ اٌّزؾلح ٌوػب٠خ اٌطفً اٌّؼبق أموو ٠ٙب ثبٌزفظ١ً  ٌجٕٛك ٚاٌّٛاص١ك اٌل١ٌٚخ ا , رٛعل اٌؼل٠ل ِٓ ا

ٌزٟ ٔظّذ شوٚؽ اٌلِظ ٚاٌمجٛي ثبٌّلاهً أٚ اٌفظٛي ٚإٌّب٘ظ ٚٔظُ االِزؾبٔبد ف١ٙب  ِغ االٍزشٙبك ثأُ٘ اٌّٛاك ا

ٚفمب ٌّب ٔظذ ػ١ٍٗ رٍه اٌّٛاك ٍِؾٛظخ ٠ىزت فٟ شىً ٔمبؽ ِززبثؼخ

ٌٍفٓ ٚ ِؼٕٝ اٌف1ٓ اٌّغبالد اٌّقزٍفخ 

.اٌؼالط ػٓ ؽو٠ك اٌفٓ ٚ أ٘لافٗ ٚاٍزقلاَ اٌوٍَٛ اٌف١ٕخ و١ٍٍٛخ رشق١ظ١خ  2

ٌزشى3ٍٟ١ ٌزؼج١و اٌفٕٟ اٌقبطخ ثٗاٌّٛ٘ٛة فٟ ِغبي اٌفٓ ا . ٚ أُ٘ فظبئض ا

ٌزؼج١و اٌفٕٝ اٌقبطخ ثبٌّىفٛف4ٓ١ ٌزشى١ٍٝ ٚ فظبئض ا .اٌفٓ ا

ٌزؼج١و اٌفٕٟ اٌقبطخ ثو5ٍُِٙٛ األٔشطخ اٌف١ٕخ ٚكٚه٘ب فٟ رؼ١ٍُ اٌطفً األطُ ٚ فظبئض ا

276004
القصة الموسيقية لذوى اإلعاقة 

العقلية

286111
المهارات الحركية لذوى الفئات 

الخاصة

296112
حقوق االطفال ذوى الفئات 

الخاصة

306123
المهارات الفنية لذوى الفئات 

الخاصة
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اإلعاقة العقلية من منظور مقارن14001

1
ٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ ٌطفً اٌوٚػخ ِغ ث١بْ مٌه  فٝ شىً رطج١مٝ ػٍٝ أغ١ٕخ ِٓ اٌىزبة, ا١ّ٘خ ٚأ٘لاف ا

. اٌّموه فٝ شىً ٔشبؽ ١ٍِٛمٝ ِزىبًِ ٠قلَ ِغبالد ؽفً اٌوٚػخ

2
ٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ ِزؼلكح رىَت اٌطفً ِٙبهاد ٘بِخ إفزو أغ١ٕخ ِٓ اٌىزبة اٌّموه رٛظف , فوٚع ا

ٌزوث٠ٛخ  ٚإٌف١َخ ٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ ٌقلِخ ثؼغ األ٘لاف ا .ف١ٙب فوع ِٓ فوٚع ا

3
ٌزٛؽل ٌٍغٜٛ ٚاالعزّبػٝ ٌطفً ا ٌزٛاطً ا ٔزجبٖ ٚرط٠ٛو ا ٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ فٝ ر١ّٕخ اإل ٚػؼ مٌه, رَبُ٘ ا

ٌج١َطخ ٌزطج١ك ثّضبي غٕبئٟ ِٓ اٌىزبة اٌّموه ِٛظف ٌنٜٚ اإلػبلخ ا . ِغ ا

4
ٌٍغ٠ٛخ ٚاٌزٛاط١ٍخ ٌطفً اإلػبلخ اٌَّؼ١خ ِٓ فالي األٔشطخ ا١ٌٍّٛم١خ رَبُ٘ فٝ رط٠ٛو اٌملهاد ا

ٌزفى١و ٌزطج١ك,  اٌؼيف ٚاٌزؼج١و ا١ٌٍّٛمٝ اٌؾووٝ ثز١ّٕخ ِٙبهاد ا .ٔبلش ٘نا اٌّفَٙٛ ِغ ا

5
ٌزقبؽت ٌٕطك ِٚشبوً ا ٌزوث١خ ا١ٌٍّٛم١خ رَبُ٘ فٝ ِؼبٌغخ اػطواة ا ٌّٕبمط ٚاٌزله٠جبد, ا إػوع ثؼغ ا

. ٚاألِضٍخ ٌزٛػ١ؼ مٌه ِغ رطج١مبره اٌّجزىوح ألغ١ٕخ ِٓ اٌىزبة اٌّموه

اٌؾمٛق اٌظؾ١خ ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ1

طؾخ اٌطفً مٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ2

اٌغناء اٌظؾٝ ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ3

ٌج١ئخ اٌظؾ١خ االِٕخ ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ4 ا

اٌّؼٍّخ ٚكٚه٘ب فٟ رلػ١ُ ٚر١ّٕخ اٌٛػٝ اٌظؾٝ ٌألؽفبي مٜٚ االؽز١بعبد اٌقبطخ5

ٌٍؼت 1 .ِٓ ؽ١ش رؼو٠فٗ، ٚ ٍّبرٗ، ٚٚظبئفخ ، ِٚبأ١ّ٘زٗ ٌنٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ:رىٍّٟ ػٓ ا

ٌزبه٠قٟ ألٌؼبة مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ، ِٚب كٚه ِؼٍّخ اٌوٚػخ فٝ أٌؼبة اٌفٕبء2 ٌزطٛه ا .رىٍّٟ ػٓ ا

آهاء اٌفالٍفخ فٟ ٌؼت األؽفبي: رىٍّٟ ػ3ٓ

ٌٍؼت: رىٍّٟ ػ4ٓ ٌٕظو٠بد اٌّقزٍفخ فٟ رف١َو ا .،ِغ رٛػ١ؼ أٚعٗ اٌشجٗ ٚاالفزالف ف١ّب ث١ٕٙب، اْ ٚعلا

ٌّٕٛ،:رىٍّٟ ػ5ٓ ٌٍؼت فٟ ػ١ٍّخ ا (اٌؼمٍٟ،ٚاٌؾووٟ،ٚاالعزّبػٟ،ٚاٌؾَٟ، ٚاالٔفؼبٌٟ)أصو ا

ٌزوث١خ اٌقبطخ 1 ٌج١ئ١خ فٝ ِغبي هػب٠خ ٚرأ١ً٘ أؽفبي ا ٌزشى١ً ثبٌقبِبد ا .ػغ رظٛه ِمزوػ أل١ّ٘خ ا

ٌزوث١خ اٌقبطخ 2 ٌزؼ١ّ١ٍخ ألؽفبي ا ٌج١ئ١خ فٝ ثؼغ األٔشطخ اٌف١ٕخ ا .ػغ رظٛه ِمزوػ الٍزقلاَ اٌقبِبد ا

ٌزوث١خ اٌقبطخ 3 ٌج١ئ١خ ٚأصوٖ ػٍٝ أؽفبي ا ٌزؼج١و ثبٌقبِبد ا .ا

ٌج١ئخ4 ٌج١ئ١خ فٝ اٌؾفبظ ػٍٝ ا ٌزؼج١و اٌفٕٝ ثبٌقبِبد ا كٚه ا

5
ٌزوث١خ  ٌزؼ١ّ١ٍخ ألؽفبي ا ٌزملَ اٌؼٍّٝ ٚاٌزىٌٕٛٛعٝ ػٍٝ رطٛه اٌقبِبد  ٚاألكٚاد ٚاإلفبكح ِٕٙب فٝ اٌؼ١ٍّخ ا أصو ا

.اٌقبطخ 

.ا١ٌٍّٛمٝ ٚؽفً اٌوٚػخ مٚ اٌفئبد اٌقبطخ1

.ا١ٌٍّٛمٝ ٚاألؽفبي مٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ2

ٌجظو٠خ3 .ا١ٌٍّٛمٝ ٚاألؽفبي مٚٞ اإلػبلخ ا

.أكٚاد اٌطفً ا١ٌٍّٛم١خ ٚاإل٠مبػ١خ، ٚو١ف١خ اٌؼيف ػ١ٍٙب 4

ٌج١ئخ ٌززٕبٍت ِغ األؽفبي مٚٞ االؽز١بعبد اٌقبطخ– األكٚاد اإل٠مبػ١خ 5 .ٚو١ف١خ رظ١ٕؼٙب ِٓ فبِبد ا

316124
المهارات الموسيقية لذوى 

الفئات الخاصة

صحة الطفل وتغذيته326231

أدوات الطفل الموسيقية356352

336242
ألعاب الفناء لذوى الفئات 

الخاصة

التشكيل بالخامات البيئية346351


