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مقدمة:
يفــرض التغيــر االقتصــادي والتقنــي علــى المؤسســات التربويــة االعتنــاء بإكســاب الطــاب معــارف ومهــارات تتــاءم 
مــع احتياجــات ســوق العمــل ومتطلبــات العصــر، وتســهم فــي إعدادهــم لــأدوار اإليجابيــة الفاعلة فــي مجتمعاتهم، 
ــًرا فــي وظائــف المدرســة، وفــي دور المعلــم الــذي لــم يعــد قاصــًرا علــى تلقيــن المعلومــات  ــب ذلــك تغيي ويتطّل
والمعــارف لطابــه، أو تغطيــة محتــوى المنهــج فــي مــدة زمنيــة محــددة، بل امتد ليشــمل مســاعدتهم على التعلم، 
والقيــام بــدور فاعــل فــي تهيئــة الطــاب للحيــاة, والقيــام بأدوارهــم الذاتيــة واألســرية والمجتمعيــة بمــا يتطلبــه ذلك 
مــن معــارف واتجاهــات ومهــارات. وأدى التطــور فــي وظيفــة المدرســة وأدوار المعلــم إلــى ارتفــاع مســتوى التأهيــل 
المطلــوب مــن المعلــم والنمــو المهنــي لــه؛ لــذا فإنــه جــرى تطويــر المعاييــر المهنيــة للمعلميــن فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لرفــع جــودة أداء المعلميــن وتحســين قدراتهــم ومهاراتهــم، والتأكــد مــن أنهــم يمتلكــون الكفــاءة 
المطلوبــة لانضمــام لمهنــة التعليــم، وأداء هــذه األمانــة علــى الوجــه المطلــوب. وذلــك ســعًيا لضمــان جــودة 
التعليــم المقــدم للطــاب وتحســين تعلمهــم، وتعزيــز دور المعلميــن ورفــع تأهيلهــم، ومتابعــة مســتوى تقدمهــم، 
وتقديــم الدعــم والتدريــب الــازم لهــم، وضبــط مســارات تقدمهــم المهنــي. وتســهم المعاييــر المهنيــة للمعلميــن 
فــي تطويــر لغــة مهنيــة مشــتركة بيــن المعلميــن، وتــزّود المعاييــُر المجتمــَع ومؤسســاته المختلفــة بأســس وقواعــد 
وطنيــة واضحــة لمهنــة التعليــم، تســهم فــي تشــكيل فهــم اجتماعــي عــام عــن مكانــة المعلــم، ودوره الريــادي 
فــي إعــداد جيــل المســتقبل الداعــم والمشــارك فــي تنميــة الوطــن واقتصــاده. كمــا تشــكل المعاييــر البنيــة األولــى 

الختبــارات الترخيــص المهنــي للمعلميــن؛ إذ يبنــى عليهــا أســئلة االختبــار وإعــداد تقاريــر األداء وفًقــا لمكوناتهــا.

خطوات العمل:
تم العمل في هذا المشروع وفق الخطوات اآلتية:

التخطيط واإلعداد للعمل، وشمل ذلك ما يلي:  .1  

أ .  إعداد اإلطار العام للمعايير.   

ب .  إعداد الخطة التنفيذية للمشروع.   

ج.  إعداد النماذج، ومواصفات فرق العمل في المشروع.   

تشكيل فرق العمل، ويتضمن فريق العمل في كل تخصص ما يلي:   . 2  

أ .  مختص علمي في مجال المادة بدرجة دكتوراه.   

ب .   مختص تربوي في مجال المادة )مناهج وطرق تدريس المادة(  بدرجة دكتوراه   

ج. مشرف تربوي مختص في مجال المادة.   
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تدريب فرق العمل، بعقد ورشة عمل مكثفة لمدة ثاثة أيام تضمنت ما يلي:   .3

أ. التعريف بالمشروع، وأهدافه وخطواته.  

ب. التعريف بالمعايير، واستعراض نماذج من المعايير والتجارب العالمية.  

ج. التدريب العملي على صياغة المعايير والمؤشرات.  

إعــداد النمــوذج األولــي، فقــد قــام الفريــق بإعــداد نمــوذج للعمــل للتأكــد مــن ماءمتــه للمواصفــات  . 4 
  والمعايير المطلوبة.

إعــداد مســودة المعاييــر: بعــد إقــرار النمــاذج قــام الفريــق بإعــداد مســودة المعاييــر، واســتفاد مــن التجــارب.  . 5 
الفحــص األولــي لمســودة المعاييــر: قامــت اللجنــة المشــرفة بالفحــص األولــي للمســودة للتأكــد مــن   .6 

وفائها بالمواصفات والمعايير المطلوبة.  

التحكيــم العلمــي:  بعــد تســلم المســودة وفحصهــا مــن قبــل اللجنــة المشــرفة أحيلــت إلــى فريــق تحكيــم  .7 
   علمــي، يتضمــن ثاثــة مختصيــن علمييــن وتربوييــن فــي مجــال المــادة، ال تقــل درجتهــم العلميــة عــن 

)الدكتوراه(.  

التعديــل وفًقــا لملحوظــات المحكميــن: فبعــد انتهــاء العمــل مــن التحكيــم أعيــد مــرة أخــرى إلــى فريــق   .8 
العمل ليقوم بتعديله وفًقا لملحوظات المحكمين.  

المراجعــة النهائيــة: بعــد تســلم المنتــج معــداًل مــن قبــل فــرق العمــل روجــع مــن قبــل اللجنــة المشــرفة  .9 
  للتأكد من اتساق المنتجات في كافة التخصصات.

ويتضح من الشكل اآلتي خطوات العمل في المشروع:
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 مكونات المعايير:
تتكــون معاييــر معلــم صعوبــات التعلــم مــن جزأيــن؛ الجــزء العــام الــذي يشــترك فيــه مــع جميــع معلمــي التخصصــات 
ــر، تتناولهــا بالتفصيــل   ــر المشــتركة علــى )10( معايي األخــرى، والجــزء الثانــي المتعلــق بالتخصــص، وتشــتمل المعايي
)المعاييــر والمســارات المهنيــة الوطنيــة للمعلميــن بالمملكــة العربيــة الســعودية(،  فيمــا تشــتمل المعايير التخصصية 
علــى )18( معيــاًرا تتنــاول بنيــة التخصــص وطــرق تدريســه، وتصنــف هــذه المعاييــر فــي عــدة مجــاالت، ولمزيــد مــن 

. www.etec.gov.sa  المعلومــات يمكــن الرجــوع إلــى دليــل التخصــص

محتوى المعايير التخصصية:
تتنــاول المعاييــر التخصصيــة مــا ينبغــي علــى معلــم صعوبــات التعلــم معرفتــه والقــدرة علــى أدائــه فــي التخصــص 
التدريســي وطــرق تدريســه للمــواد التــي تظهــر فيهــا صعوبــات تعلــم، والمتوقــع أن يقــوم بتدريســها، ويتضمــن 
ذلــك المعــارف والمهــارات المرتبطــة بالتخصــص، ومــا يتصــل بهــا مــن ممارســات تدريســية فاعلــة تشــمل اســتخدام 
إســتراتيجيات التدريــس الخاصــة، والتحلــي بالســمات والقيــم المتوقعــة مــن المعلــم المتخصــص، بحيــث يمثــل فــي 
ممارســاته وســلوكياته الــدور المأمــول مــن معلــم صعوبــات التعلــم، فيتوقــع مــن معلــم صعوبــات التعلــم أن يتحمــل 
مســؤولية تعزيــز تعلــم طابــه ونموهــم، ويعــرف االختافــات التــي ترافــق الطــاب الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم 
ــاء عليهــا فــي  ــة البن ــة، ويعــرف كيفي ــة التعلــم، كغرفــة المصــادر والمتعلقــة بخلفياتهــم الثقافيــة والحضاري إلــى بيئ
ــه  ــات التعلــم، ولدي ــات والحقائــق فــي مجــال صعوب ــة بالنظري ــة الكامل التخطيــط للتدريــس, ويملــك الفهــم والدراي
معرفــة بالتطــور التاريخــي لمجــال صعوبــات التعلــم، وعلــى وعــي باألســاليب التــي تقــدم مــن خالهــا خدمــات برنامــج 
صعوبــات التعلــم, وعلــى معرفــة بكيفيــة اســتخدام معرفتــه بالطــاب الذيــن لديهــم صعوبــات تعلــم، والمنهــج 
وطــرق التدريــس إلعــداد الخطــة التربويــة الفرديــة المناســبة، وبنــاء برنامــج تعلــم متكامــل يــزود الطــاب بفــرص تعلــم 

ذات جــودة عاليــة، ويقــوم بإعــداد الخطــة التربويــة الفرديــة وتطبيقاتهــا وفــق إســتراتيجيات التقويــم المتنوعــة.
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صياغة المعايير المهنية:
روعــي فــي إعــداد المعاييــر التخصصيــة أن تكــون ضمــن اإلطــار الكلــي للمعاييــر المهنيــة للمعلــم، لذلــك رتبــت فــي 
تسلســل رقمــي يبــدأ برقــم المعيــار العــام فــي إطــار المعاييــر العامــة، ثــم رقــم التخصــص، ثــم رقــم المعيــار فــي 

التخصــص الــذي يفصــل فــي عــدد مــن المؤشــرات، كمــا يتضــح مــن الشــكل اآلتــي:

رقم المعيار وفقًا 

لتسلسل التخصص 

الدقيق

رقم المعيار وفقًا 
لتسلسل التربية

الخاصة عام
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المعيار المؤشرات الرقم 

المعيار:1.1.13.6: الفلسفة 
والمفاهيم والسياسات واألسس 

في التربية الخاصة.

يوضــح مفهــوم وفلســفة وأهــداف وإســتراتيجيات التربيــة الخاصــة فــي المملكــة   .1
الســعودية. العربيــة 

يسرد تاريخ تطور التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.  .2
يميز بين المصطلحات العلمية في التربية الخاصة.  .3

يوضــح القوانيــن والتشــريعات واألنظمــة واالتفاقيــات واألدلــة لــذوي اإلعاقــة محلًيــا   .4
ودولًيــا.

يشرح النظريات التربوية المؤثرة في تعليم ذوي اإلعاقة.  .5
يحدد الفئات المستفيدة من خدمات التربية الخاصة ومدى انتشارها.  .6

يعــدد أنمــاط تقديــم خدمــات التربيــة الخاصــة وأنــواع الخدمــات المســاندة وأدوارهــا   .7
فــي خدمــة الطــاب ذوي اإلعاقــة.

يطور ويجدد معرفته العلمية في مجال التربية الخاصة.  .8

المعيار:2.1.13.6: األسباب العامة 
لإلعاقة وخصائص النمو والفروق 

الفردية.

يوضــح األســباب المشــتركة لإلعاقــات )قبــل وأثنــاء وبعــد الــوالدة( وطــرق الوقايــة   .1
منهــا.

يبيــن مراحــل النمــو الطبيعــي للطفــل وأوجــه التشــابه واالختــاف فــي الخصائــص   .2
العــام. التعليــم  الطــاب ذوي اإلعاقــة وأقرانهــم مــن طــاب  بيــن  األساســية 

يصــف الخصائــص النمائيــة المختلفــة للطــاب ذوي اإلعاقــة فــي جميــع الجوانــب   .3
المختلفــة . العمريــة  بالمراحــل 

يشرح تأثير اإلعاقة على عمليات النمو والتعلم والسلوك للطاب ذوي اإلعاقة.  .4
ذوي  للطــاب  والبدنيــة  والنفســية  واالجتماعيــة  المعرفيــة  االحتياجــات  يحــدد   .5

اإلعاقــة.

المعيار:3.1.13.6: أســس وأســاليب 
فــي  والتشــخيص  والتقييــم  القيــاس 

التربيــة الخاصــة

يشــرح المبــادئ األساســية للقيــاس والتقييــم والتشــخيص فــي التربيــة الخاصــة مثــل   .1
)التعريفــات, األهــداف , المصطلحــات وغيرهــا(.

يفــرق بيــن األدوات والمقاييــس واالختبــارات الرســمية وغيــر الرســمية المســتخدمة   .2
فــي تشــخيص وتقويــم الطــاب ذوي اإلعاقــة والجهــات ذات العاقــة بالتشــخيص.

يحدد أعضاء فريق القياس والتقويم ودور كل منهم.  .3
يتقــن طريقــة جمــع معلومــات التقييــم مــن مصــادر متنوعــة وتفســيرها بغــرض اتخــاذ   .4

ــة. القــرارات التربوي
يصف الممارسات المهنية واألخاقية في التربية الخاصة.  .5
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المعيار المؤشرات الرقم 

المعيار:4.1.13.6: البرنامج التربوي 
الفردي وإجراءات تنفيذه.

1.  يشرح المكونات األساسية واالعتبارات التي ُيبنى عليها البرنامج التربوي الفردي.
يصف أدوار أعضاء فريق عمل البرنامج التربوي الفردي.  .2

يبني البرنامج التربوي الفردي بناًءا على نتائج تشخيص الطاب وخصائصهم.  .3
يخطط ألنشطة التعلم في ضوء محتوى المنهج وغاياته.  .4

يصمــم البرامــج الفعالــة التــي توظــف مصــادر متنوعــة، بمــا فــي ذلــك أدوات التقنيــة   .5
المســاعدة.

المعيــار:5.1.13.6: مفهــوم التدخل 
المبكــر والممارســات التطبيقية.

يبين مفهوم التدخل المبكر وأهميته ومبرراته.  .1
ُيوضح اضطرابات الطفولة المبكرة )تأخر النمو واإلعاقة(.  .2

يصف مفهوم الوقاية من اإلعاقة ومستوياتها وإجراءاتها.  .3
يحــدد الفئــات المســتهدفة فــي التدخــل المبكــر، وأســس تشــخيصهم، والجهــات ذات   .4

العاقــة بتقديــم خدمــات التدخــل المبكــر.
يشرح أساليب وبرامج وإستراتيجيات ونماذج التدخل المبكر لذوي اإلعاقة.   .5

يحدد دور كل عضو في فريق العمل ببرامج التدخل المبكر.  .6

المعيار:6.1.13.6: مفهوم التعليم 
الشامل وتطبيقاته.

يوضح مفهوم التعليم الشامل ومبادئه وتطبيقاته.  .1
.)UA( يصف مفاهيم ومبادئ الوصول الشامل  .2

يشرح نظام الدعم المتعدد المستويات )MTSS( وإجراءات تنفيذه.  .3
يحدد احتياجات الطاب من التقنية المساعدة.  .4

يســتخدم طرًقــا متنوعــة  للتكييفــات والتعديــات المائمــة لــكل فئــة مــن فئــات   .5
العــام. للمنهــج  للوصــول  اإلعاقــة 

يبين دور المعلم المساعد في الفصل الدراسي.  .6

دعــم  برامــج  المعيــار:7.1.13.6: 
.)PBS( اإليجابــي  الســلوك 

يبيــن النظريــات واألســاليب والمبــادئ األساســية فــي تعديــل الســلوك وتطبيقاتهــا   .1
فــي البرامــج الســلوكية لــذوي اإلعاقــة.

يميــز بيــن الســلوك اإلنســاني الســوي ومهــارات الســلوك التكيفــي ومظاهر الســلوك   .2
غيــر التكيفــي.

يشرح كيفية تطبيق اإلجراءات المتعلقة بتشكيل السلوك المناسب للطاب.  .3
يحدد أوضاع تعديل السلوك وفق لحاالت الطاب المختلفة.  .4

يتقن مهارات إدارة وتنظيم الصف.  .5
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المعلــم  يتقــن  المعيــار:8.1.13.6:  
الجماعــي  والعمــل  أدوار االستشــارة 
وفريــق العمــل فــي التربيــة الخاصــة.

يشرح مفهوم االستشارة والعمل الجماعي وفريق العمل.  .1
2.  يبين أساليب تقديم العمل الجماعي وفريق العمل.

يصمــم الخطــط التعليميــة وفــق األدوار التدريســية المختلفــة والمتنوعــة فــي ضــوء   .3
مبــدأ التدريــس التشــاركي.

يشرح عناصر وأدوار العاملين في االستشارة والعمل الجماعي وفريق العمل.  .4
يحدد األدوار المناطة في التدريس التشاركي/ التعاوني.  .5

يستخدم نماذج االستشارة والعمل الجماعي وإستراتيجياتهما.  .7

المعيار:9.1.13.6: ينمي المعلم 
المهارات االستقالية ويقدم البرامج 

االنتقالية للطاب ذوي اإلعاقة.

يطــور ويوظــف مهــارات الحيــاة اليوميــة االســتقالية والوظيفيــة المختلفــة للطــاب   .1
ذوي اإلعاقــة بهــدف إعدادهــم للحيــاة الخاصــة والعامــة.

يصمــم ويطبــق خطًطــا مــن أجــل تطويــر القــدرات والمهــارات البدنيــة للطــاب ذوي   .2
اإلعاقــة الذيــن يحتاجــون إلــى رعايــة بدنيــة خاصــة، وتزويدهــم بطــرق العنايــة الطبيــة 

الذاتيــة.
يســتخدم الخطــط التــي تنمــي المهــارات االســتقالية وتقريــر المصيــر لــدى الطــاب   .3

ذوي اإلعاقــة.
يصف مفهوم الخدمات االنتقالية وخطوات تقديمها ومجاالتها.  .4

يوظف المهارات المهنية في مواقف الحياة العملية.  .5
يشرح دور التأهيل بأنواعه في خدمة الطاب ذوي اإلعاقة.  .6

المعيار:10.1.13.6: مفهوم 
وأهمية الشراكة األسرية في التربية 

الخاصة.

يستخدم التواصل الفعال مع األسر فيما يخدم العملية التعليمية.  .1
.)IFSP( يصمم ويطبق الخطة التربوية األسرية الفردية  .2

يميز بين أنواع المشاركة األسرية في العملية التعليمية.  .3
يعــرف كيفيــة تشــجيع مشــاركة أوليــاء األمــور فــي دعــم الطــاب ذوي اإلعاقــة   .4
وإتاحــة الفــرص الكافيــة لهــم الكتســاب المهــارات الازمــة لاعتمــاد علــى الــذات فــي 

المختلفــة. المواقــف 
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المعيار:11.2.13.6  :  معرفة  
األسس العامة في مجال صعوبات 

التعلم.

ــم، بمــا فــي ذلــك أهــم العلمــاء  ــات التعل يعــرف التطــور التاريخــي فــي مجــال صعوب  .1
الذيــن أســهموا فــي المجــال. 

يبين النظريات المفسرة لصعوبات التعلم والمفاهيم التي تبنتها تلك النظريات.   .2
يشرح التعريفات والمفاهيم التي يقوم عليها مجال صعوبات التعلم.   .3
يعدد األنظمة والتشريعات التي يقوم عليها مجال صعوبات التعلم.  .4

يبيــن القضايــا األساســية والتطــورات )المســتجدات( فــي محتــوى المــواد الدراســية   .5
التــي تظهــر فيهــا صعوبــات التعلــم. 

يوضــح مــا يتعلــق بمجــال تخصصــه فــي الدليــل التنظيمــي واإلجرائــي للتربيــة الخاصــة   .6
ودليــل معلم/معلمــة صعوبــات التعلــم. 

يحــدد أســباب صعوبــات التعلــم الرئيســة والعوامــل التــي قــد تزيــد مــن مشــكات   .7
التعلــم.  صعوبــات  ذوي  الطــاب 

يتمكن من اللغة األكاديمية المتعلقة بمجال صعوبات التعلم.  .8

المعيار: 12.2.13.6 : معرفة 
الخصائص العامة للطاب ذوي 

صعوبات التعلم.

التعلــم  صعوبــات  ذوي  الطــاب  بيــن  الفرديــة  والفــروق  االختافــات  بيــن  يميــز   .1
التعلــم.  بيئــة  فــي  ومراعاتهــا 

يصــف الخصائــص النمائيــة والمعرفيــة واألكاديميــة واالجتماعيــة والنفســية الخاصــة   .2
بطــاب ذوي صعوبــات التعلــم. 

يقــارن بيــن أوجــه الشــبه واالختــاف بيــن الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم وطــاب   .3
بعــض الفئــات األخــرى مــن ذوي اإلعاقــة وكذلــك الطــاب العادييــن. 

يحدد القدرات والمواهب المختلفة لطابه في بيئة التعلم.   .4
يميــز بيــن المؤشــرات الدالــة علــى صعوبــات التعلــم لــدى الطــاب المعرضيــن لخطــر   .5

صعوبــات التعلــم.

المعيار: 13.2.13.6: معرفة كيفية 
تعلم الطاب ذوي صعوبات التعلم.

يعبــر عــن الفهــم والمعرفــة الكافيــة بمحتــوى المــواد التــي تظهــر فيهــا صعوبــات   .1
التعلــم.

مه نتيجة لكل نشاط. يوضح ما يتوقع من الطاب تعلُّ  .2
3.  يســتخدم طرًقــا لتشــجيع األفــكار اإليجابيــة لــدى الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم 
مثــل  المعرفيــة  فــوق  الســلوكات  التعلــم، وتشــجيع  علــى  يخــص قدراتهــم  فيمــا 

تعلمهــم(.   ومراقبــة  والتدبــر  )التأمــل 
يربط المهارات التي تظهر فيها صعوبات التعلم بتأثيراتها في حياتهم اليومية.   .4

تتنــاول كيفيــة تعلــم  التــي  الفاعــل  بالتدريــس  المتعلقــة  يبيــن األبحــاث المعاصــرة   .5
والطــرق  تواجههــم  التــي  الخاطئــة  والمفاهيــم  التعلــم،  ذوي صعوبــات  الطــاب 

عليهــا.  للتغلــب  المناســبة 
يحدد تأثير المشاكل النمائية والمعرفية على المهارات األكاديمية.  .6
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المعيار: 14.2.13.6 : معرفة  
طرق التدريس الخاصة بصعوبات 

التعلم.

يشرح نظريات التعلم المرتبطة بمجال صعوبات التعلم.   .1
يحدد القضايا التدريسية وتطور طرق وإستراتيجيات التدريس.  .2

يبيــن إســتراتيجيات التدريــس الخاصــة بتعلــم القــراءة، والكتابــة، والرياضيــات للطــاب   .3
العمليــات  فــي  القصــور  جوانــب  مراعــاة  مــع  وتكييفهــا  التعلــم  صعوبــات  ذوي 

لديهــم.  األساســية  النفســية 
يســتخدم نطاًقــا واســًعا مــن الطــرق لتقديــم محتــوى المنهــج لتفعيــل مشــاركة   .4

التعلــم.  صعوبــات  ذوي  الطــاب 
يطبــق إســتراتيجيات التعلــم والتدريــس المدعومــة بالبحــوث للطــاب ذوي صعوبــات   .5

التعلــم. 
يكيــف طــرق التدريــس لتتناســب مــع التدريــس الفــردي والجماعــي للطــاب ذوي   .6

التعلــم. صعوبــات 

المعيار: 15.2.13.6 : تصميم 
برامج التعلم المتكاملة في مجال 

صعوبات التعلم.

يعــرف كيفيــة الربــط بيــن المحتــوى وطــرق التدريــس لتناســب الطــاب ذوي صعوبات   .1
التعلــم؛ وذلــك لتصميــم الخطــة التربويــة الفرديــة التــي تتســم بالوضــوح، والتــي يمكــن 

 . تحقيقها
يصمــم الخطــة التربويــة الفرديــة فــي ضــوء محتــوى المنهــج علــى احتياجــات الطــاب   .2

ذوي صعوبــات التعلــم
فــي  النتائــج  مــن  واالســتفادة  االختبــارات  لتطبيــق  المســتخدمة  األســاليب  يبيــن   .3

التعلــم.  برامــج  تصميــم 
يبنــي األهــداف بطريقــة تسلســلية تســهل اكتســاب وتطويــر مهــارات ذوي صعوبــات   .4

التعلــم.  
يحــدد أنــواع الخدمــات المســاندة المناســبة للطــاب ذوي صعوبــات التعلــم ودوره   .5

مــع مقدمــي هــذه الخدمــات.  
تقديمهــا  وآليــة  االنتقاليــة،  الخطــط  إعــداد  ومراحــل  االنتقاليــة،  البرامــج  يصــف   .6

فيهــا.   دوره  طبيعــة  ويحــدد  التعلــم،  صعوبــات  ذوي  للطــاب  وتقويمهــا 
كيفيــة  ويعــرف  والتدريــس،  التعلــم  برامــج  لدعــم  المناســبة  المصــادر  يســتخدم   .7

التعلــم. برامــج  تطبيــق  علــى  تســاعده  التــي  المــواد  إلــى  الوصــول 
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المعيــار: 16.2.13.6  التهيئــة لفرص 
صعوبــات  ذوي  للطــاب  التعلــم 

التعلــم.

للقــراءة  األساســية  المفاهيــم  توضــح  متنوعــة  عــرض  وطــرق  أســاليب  يســتخدم   .1
والرياضيــات.  والكتابــة 

ــاًء علــى أحــكام واقعيــة مســتقاة مــن اهتمامــات  ُيجــري تعديــات علــى الــدروس بن  .2
التعلــم.  الطــاب ذوي صعوبــات  وقــدرات 

بــأن يكونــوا فاعليــن  يطبــق مــع الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم طرًقــا تمكنهــم   .3
التعليميــة.  العمليــة  فــي  ومبادريــن 

يهيــئ البيئــة التربويــة المناســبة وفًقــا الحتياجــات الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم،   .4
لدعــم  ويقومهــا  ويعدلهــا  المتنوعــة  والتقنيــة  واألدوات  المصــادر  ويســتخدم 

 . تعلمهــم
يعــرف طــرق تعديــل األهــداف للخطــة التربويــة الفرديــة لــكل طالــب حســب حاجاتــه   .5

وقدراتــه.

المعيــار: 17.2.13.6: التعزيــز لتعلــم 
الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم.

يربــط المهــارة الجديــدة مــع التعلــم الســابق ليســاعد الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم   .1
علــى رؤيــة تقــد مهــم مــع مــرور الوقــت.

يستخدم التعزيز المناسب لكل مرحلة من مراحل التعلم.   .2
يوظف الطرق واألساليب الخاصة بتعزيز تعلم الطاب ذوي صعوبات التعلم.   .3

يطبــق أســاليب تحفيزيــة تســهل احتفــاظ الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم بالمهــارات،   .4
وتنمــي قدرتهــم علــى تعميمهــا فــي بيئــات التعلــم وغيرهــا.

المعرفــة   :18.2.13.6 المعيــار: 
بمفهــوم وأســاليب قياس وتشــخيص 
صعوبــات  ذوي  الطــاب  وتقويــم 

التعلــم.

يوضح محكات ومعايير التعرف على الطاب ذوي صعوبات التعلم.   .1
يســتخدم أدوات القيــاس والتشــخيص الرســمية وغيــر الرســمية فــي مجــال صعوبــات   .2

التعلــم. 
يطبــق نطاًقــا واســًعا مــن أســاليب تقويــم تعلــم الطــاب ذوي صعوبــات التعلــم   .3
وتنميــة فهمهــم، ويحلــل البيانــات التــي حصــل عليهــا، ويســتخدمها فــي تصميــم 

الفرديــة.  التربويــة  الخطــة  وتعديــل 
ــات التعلــم فيمــا ســبق  ــم تعلــم الطــاب ذوي صعوب ــار الطــرق المناســبة لتقوي يخت  .4

تدريســه. 
يوظــف نتائــج التقويــم لمزيــد مــن التخطيــط للتدريــس والتعلــم وتعديــل الخطــط   .5

 . لمســتقبلية ا
يطبــق قواعــد وأســس وأهــداف التقويــم للطــاب ذوي صعوبــات التعلــم بنــاًءا علــى   .6

اللوائــح واألنظمــة الخاصــة بتقويمهــم الصــادرة مــن وزارة التعليــم. 
يعــرف تأثيــر الممارســات الخاطئــة فــي عمليــة القيــاس والتشــخيص للطــاب ذوي   .7

صعوبــات التعلــم، ويعــدل أســاليب التقويــم وفًقــا الحتياجاتهــم. 
يستخدم أساليب تقويم متنوعة مع مراعاة مزايا وعيوب كل أسلوب.  .8

يّعــد أدوات تقويــم واضحــة ومناســبة لتقويــم التحصيــل الدراســي للطــاب ذوي   .9
التعلــم. صعوبــات 
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