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جاللة امللك عبدالله الثاين بن احل�سني املعظم





�سمو الأمري رعد بن زيد 

رئي�ص املجل�ص الأعلى ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني





كلمة رئي�ص املجل�ص 





ول�سمان نوعية اخلدمات كان لبد من اإيجاد معايري 

وطنية حتدد اأ�س�س و�رشوط اإن�ساء امل�ؤ�س�سات وتعمل 

على تعديل امل�ج�د منها وت�سمن ح�س�ل العاملني 

توؤهلهم  التي  الالزمة  واملهارات  الكفايات  على 

اإىل  بالإ�سافة  الإعاقة  فئات  خمتلف  مع  للتعامل 

ت�فري املناهج والربامج املنا�سبة لكل فئة.

ويف املجل�س الأعلى ل�س�ؤون الأ�سخا�س املع�قني تعترب 

اخلدمات  تقدمي  ت�سمن  التي  املعايري  تطوير  ق�سية 

واإحدى  الأول�يات  واأهم  اأبرز  اأحد  ال�ساملة   الن�عية 

مهام املجل�ص الأ�سا�سية وفق املادة )7/هـ( من قانون 

2007؛  ل�سنة   31 رقم  املعوقني  الأ�سخا�ص  حقوق 

وذلك لأن  وجود هذه املعايري متكن الأ�سخا�ص املعوقني 

من احل�س�ل على اخلدمات  بامل�ا�سفات التي حتقق 

جودة  وتكفل  والجتماعي،  التعليمي  اندماجهم 

اخلدمة املقدمة لهم؛ لذلك حر�سنا على ت�فري كل 

ما ميكن اأن ي�ساعد يف حتقيق اإجناز هذه املعايري، مبا يف 

ذلك ال�ستعانة باجلهات والأ�سخا�ص املخت�سني حيث  

الدولية  املعايري  على  بناء  املعايري  و�سع  من  متكننا 

املعتمدة. 

والذي  ال�طني  الجناز  بهذا  نفخر  املجل�س  يف  واإننا 

 ، املنطقة  م�ست�ى  على  الرائدة  الجنازات  من  يعترب 

حيث اأن ايجاد معايري وطنية ي�سهم يف رفع وحت�سني 

حياة ال�سخا�س املع�قني يف اأردننا العزيز ، كما واأنني 

العاملني   جميع  اإىل  والمتنان  املحبة  بكل  اأتقدم 

وامل�ساهمني يف اجناز هذا امل�رشوع  والذين بذل�ا اجلهد 

الكبري و كان لهم الدور الأكرب يف ترجمة هذا الإجناز 

ال�طني وحت�يله اإىل اأداة قابلة لال�ستخدام.

كل ال�سكر اإىل اجلهات الدولية الداعمة لهذا امل�رشوع 

واأخ�س بال�سكر ال�سفارة الربيطانية واملجل�س الثقايف 

الربيطاين والذي يقدم الدعم املادي والفني لإ�سدار 

هذه املعايري.

روؤية  حتقق  والذي  التاريخي  الإجناز  بهذا  فخر  كلنا 

�سيد البالد امللك عبد الله الثاين بن احل�سني يف اإيجاد 

جمتمع يتمتع فيه الأ�سخا�س املع�قني بحياة كرمية 

القائمة  الفاعلة  امل�ساركة  لهم  حتقق  م�ستدامة 

على الإن�ساف والحرتام.

رعد بن زيد

رئي�ص

املجل�ص الأعلى

ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني

املعوقني،  الأ�سخا�ص  بحق�ق  املا�سية  ال�سن�ات  يف  الهتمام  ازداد 

الربامج       و  واحلقوقية،  الت�رشيعية  اجلوانب  الهتمام  هذا  �سمل  وقد 

واخلدمات املقدمة لهذه الفئة . وقد تاأثرت  برامج الأ�سخا�ص املعوقني 

باحلركات العاملية التي دعت اإىل اإ�سالح التعليم، وقد �ساعد يف ذلك 

وجود الت�رشيعات والقوانني التي اأكدت على حق الأ�سخا�ص املعوقني يف  

حت�سني نوعية اخلدمات املقدمة لهم. 



كما نتقدم بخال�ص التقدير للموؤ�س�سات التي �ساهمت يف مراجعة ومناق�سة هذه املعايري وهي :

•  وزارة الرتبية والتعليم
•  وزارة التنمية الإجتماعية 

•  اجلامعة الأردنية 
•  جامعة اآل البيت

•  جامعة موؤتة
•  اجلامعة الها�سمية

•  جامعة عمان العربية
•  جامعة الطفيلة التقنية

•  جمعية احل�سني لرعاية وتاأهيل ذوي التحديات احلركية
•  الحتاد العام للجمعيات اخلريية

•  مركز جمعية ال�سابات امل�سلمات
•  جمعية العناية بال�سلل الدماغي

•  موؤ�س�سة الأرا�سي املقد�سة لل�سم/ ال�سلط
•  مركز نازك احلريري

•  مركز عمان للت�حد

وخال�س تقدير املجل�ص للداعمني لهذا امل�رشوع ال�سفارة الربيطانية واملجل�ص الثقايف الربيطاين.

�شكر وتقدير

اإن اإجناز معايري العتماد العام لربامج وخدمات الرتبية اخلا�سة يف اململكة الأردنية الها�سمية 

وال�سكر مو�سول لكل  املتميزة،  ال�طنية  باخلربات  ا�ستعانة املجل�ص  مل يكن ليتم لول 

امل�ساهمني والداعمني  من الأفراد واملوؤ�س�سات واملنظمات : 

• الأ�ستاذ الدكتور جميل ال�سمادي

• الدكتور رائد ال�سيخ ذيب

• الدكتورة �سهى احل�سن

• الدكتور حممد احل�سن



املقدمة                                                                                   

ومراكز  م�ؤ�س�سات  يف  اجل�دة  �سمان  عملية  تعد 

لنجاح  الأ�سا�سية  املق�مات  اأهم  من  اخلا�سة  الرتبية 

اأهدافها،  وحتقيق  ر�سالتها  تاأدية  يف  امل�ؤ�س�سات  تلك 

بالإ�سافة  اجلودة،  ل�سبط  نظام  وجود  ذلك  ويتطلب 

اليها يف قيا�س  ي�ستند  اإيجاد  معايري  وم�ؤ�رشات  اإىل 

�سبط  نظام  ي�سعى  اإذ  املقدمة،  اخلدمات  فعالية 

اجلودة اإىل التاأكد من مدى مطابقة خمرجات اخلدمات 

امل�ؤ�س�سات  لالأهداف  تلك  تقدمها  التي  والربامج 

واملعايري املو�سوعة لها.

املعوقني  الأ�سخا�ص  حقوق  قانون  ل�سدور  ونظراً 

اأن من مهام  رقم 31 ل�سنة 2007 والذي ين�س على 

املجل�س و�سع املعايري الالزمة جل�دة الربامج واخلدمات 

اجلهات  مع  بالتن�سيق  املع�قني  لالأ�سخا�س  املقدمة 

ذات العالقة فقد اأخذ املجل�س على عاتقه ال�سطالع 

بهذه امل�س�ؤولية  وتنفيذها مبا يحقق روؤيته ور�سالته، 

معايري  تطوير  اإىل  الفعلية  احلاجة  من  انطالقاً 

الأردنية  البيئة  واقع  مع  تتنا�سب  معتمدة  وم�ؤ�رشات 

م�ؤ�س�سات  بربامج  املتعلقة  العمليات  �سبط  بهدف 

ومراكز الرتبية اخلا�سة. 

وقد تزايد الهتمام عامليا بربامج وخدمات الأ�سخا�س 

املع�قني ومتثل هذا الهتمام يف تط�ير اخلدمات والربامج 

التدريبية والعالجية والتاأهيلية املتخ�س�سة والربامج 

للعاملني  املهني  والتط�ير  النم�  وبرامج  الأ�رشية 

بالأ�سخا�س  اخلا�سة  والق�انني  الت�رشيعات  وظه�ر 

املع�قني. ويف الأردن، ومع تزايد اأعداد امل�ؤ�س�سات واملراكز 

التي تعنى بتقدمي اخلدمات لالأ�سخا�س املع�قني، كان 

ل بد من اتخاذ كافة التدابري الالزمة التي متكننا من 

م�اكبة كافة التط�رات والتغيريات التي طراأت على 

معايري  و�سع  يف  وت�ساعدنا  واخلدمات،  الربامج  هذه 

مب�ست�ياته  العتماد  ملنح  اجل�دة  �سبط  وم�ؤ�رشات 

منا�سبة  اأنظمة عمل  ت�فري  اإىل  بالإ�سافة  املختلفة، 

والأداء  الإنتاج  معّدلت  وزيادة  الإبتكار  على  ت�سجع 

والروؤى  والأفكار  العمل  تطوير  على  والت�سجيع  اجلّيد 

ومراكز  م�ؤ�س�سات  يف  العمل  لتح�سني  التط�يرية 

بني  ال�ظيفي  الر�سا  معّدلت  وزيادة  اخلا�سة،  الرتبية 

العاملني وحتقيق ر�سا وت�قعات امل�ستفيدين. 

 ولقد مرت عملية تط�ير هذه املعايري عرب �سل�سلة من

الجراءات املنتظمة والتي متثلت يف:

1- ت�سكيل اللجنة ال�طنية لتط�ير معايري العتماد

2- مراجعة اأع�ساء اللجنة لل�س�رة املعربة.

3- ت�قيع التفاقيات والعق�د مع اأع�ساء اللجنة.

4- تط�ير املك�نات والأبعاد الرئي�سية للمعايري.

5- ا�ستقاق الفقرات وامل�ؤ�رشات وطرق التحقق من كل 

معيار .

6- مراجعة الفقرات متهيداً لعر�سها على جمم�عة 

من املخت�سني والعاملني يف املجال.

والأكادميني  املخت�سني  جلنة  على  املعايري  عر�س   -7

والعاملني يف جمالت الرتبية اخلا�سة .

8- اإدخال تعديالت واقرتاحات اللجنة على املعايري.

9- اخلروج بال�س�رة النهائية للمعايري.

10-التعاون والتن�سيق مع املجل�س الثقايف الربيطاين 

كافة  تغطية  خالل  من  املعايري  م�رشوع  لدعم 

تكاليف  تغطية  يف  واملتمثلة  امل�رشوع  تكلفة 

امل�ست�سارين وطباعة املعايري.

على  امللقاة  الأدوار  جميع  اأداء  من  نتمكن  اأن  ناأمل 

عاتقنا ويحدونا الأمل بامل�ستقبل ونحن على ثقة باأننا 

من  تزيد  التي  الن�عية  الإجنازات  من  املزيد  �سنحقق 

مكانة الأردن العزيز وجتعله يف م�ساف البلدان الرائدة 

التي ت�سعى اإىل  تعزيز حق�ق الأ�سخا�س املع�قني. 

د.�أمل نحا�س

�لأمني �لعام
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تتكون هذه الأداة من ثمانية معايري رئي�سية يفرت�ص اأنها ت�سمل اجلوانب املختلفة 

التعريفات  يلي  وفيما  الأردن  يف  اخلا�سة  الرتبية  م�ؤ�س�سات  واجراءات  لعمل 

الجرائية لكل معيار من املعايري:

التعريف االجرائي  املعيارم

�لروؤية و�لفكر و�لر�شالة1

الطار الفكري والفل�سفة التي تتبنها امل�ؤ�س�سة والتي ت�سكل الأ�س�س التي تعتمد 

عليها يف اختيار اأهدافها واجراءات حتقيق تلك الهداف اعتمادا على قيم املجتمع 

وت�جهاته ونتائج البح�ث والدرا�سات العلمية يف جمال تربية  ال�سخا�س املع�قني.

�لد�رة و�لعاملون2

وم�ساعدو  واملعلمني  كاملدير  امل�ؤهلة  الفنية  الك�ادر  من  امل�ؤ�س�سة  يف  العامل�ن 

املعلمني وكذلك الخت�سا�سي�ن امل�ساندون كاخت�سا�سي� النطق واللغة واملعاجل�ن 

النف�سي  والر�ساد  النف�س  علم  واخت�سا�سي�  الطبيعي�ن  واملعاجل�ن  ال�ظيفي�ن 

العاملني  اإىل  بال�سافة  ومهاراتهم،  املهنية  وكفاياتهم  وامل��سيقى  الفن  ومعلم� 

الداريني وامل�ستخدمني ومهاراتهم يف القيام بالعمل.

�خلدمات و�لرب�مج3

الربنامج الفردي وحمت�ياته واجراءات ت�سميمه، بال�سافة اإىل املنهاج املرجعي الذي يتم 

الرج�ع اليه عند بناء الربنامج الرتب�ي الفردي و تعديل ال�سل�ك او اخلدمات النتقالية، 

الخت�سا�سات  متعدد  والفريق  املعلم  قبل  من  امل�ستخدمة  الطرق  ي�سمل  كما 

والأ�رشة لتعليم الطفل على املهارات وحتقيق الهداف، وكذلك الن�سطة التعليمية 

واخلدمات امل�ساندة من قبل الخت�سا�سني يف املجالت املختلفة.

م�شاركة ودعم ومتكني �لأ�رسة4

الجراءات التي تتيح لال�رشة امل�ساركة الفاعلة يف تقدمي اخلدمات الرتب�ية لالأطفال 

وذلك من خالل اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة لالأ�رشة والتي تت�سمن خطة خدمات 

وحق�قه  الطفل  م�سكلة  طبيعة  ح�ل  ومعل�مات  تدريبية  وبرامج  فردية،  اأ�رشية 

وحق�ق الأ�رشة.

�لتقييم و�لت�شخي�س5

وحتديد  للطفل  احلايل  الداء  م�ست�ى  لتقييم  امل�ؤ�س�سة  بها  تق�م  التي  الجراءات 

ج�انب الق�ة وال�سعف لديه للبدء بتقدمي اخلدمات، وكذلك تقييمه اثناء فرتة تقدمي 

الربنامج ويف نهايته وت�سمل الختبارات وادوات التقييم النف�س ترب�ي وخ�سائ�س تلك 

الختبارات و�رشوط تطبيقها.

6
�ملبنى و�ملر�فق

البيئة الفيزيائية للم�ؤ�س�سة كاملبنى وامل�ساحات واملحت�يات وال�رشوط ال�اجب ت�افرها 

وكذلك  املع�قني  بالأفراد  اخلا�س  البناء  ك�دة  متطلبات  مع  م�افقتها  ومدى  فيه 

الأدوات والألعاب وامل�ستلزمات والتجهيزات .

7
�لدمج و�خلدمات �لنتقالية و�لتهيئة 

�ملهنية

التهيئة  مت�سمنة  الدمج  برنامج  يف  التحاقه  قبل  للطفل  تقدم  التي  الجراءات 

املنا�سبة واختيار مدر�سة الدمج والجراءات التي تقدم للطفل عند التحاقه بربنامج 

الدمج، وكذلك املهارات ال�سا�سية الالزمة التي يجب ان يتقنها الطفل لالنتقال من 

الربنامج احلايل اإىل اي برنامج اخر او التهيئة املهنية.

�لتقييم �لذ�تي8

الجراءات التي تق�م بها امل�ؤ�س�سة ب�سكل منتظم لتقييم اخلدمات لل�ق�ف على 

نقاط الق�ة وال�سعف يف جميع اجل�انب التي ت�ؤثر على عملية تقدمي اخلدمات وحتقيق 

الهداف والقيام باجراءات التط�ير بناء على نتائج التقييم.

 



البيانات واملعل�مات العامة عن امل�ؤ�س�سة/ املركز/ 

اجلمعية
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اسم المؤسسة/ المركز/ الجمعية

 سنة التأسيس

اسم رئيس المؤسسة/ الجمعية/المركز

المحافظة/اللواء/ المنطقة

رقم الهاتف

رقم الفاكس

 اسم الشارع

رقم المبنى

الحي

ساعات الدوام

 البريد االليكتروني

موقع االنترنت

نوع الخدمة المقدمة

فئة اإلعاقة المخدومة

عدد الحاالت المخدومة

عدد الكوادر االدارية

عدد الكوادر الفنية

حكومي /  أهلي  / خاص تصنيف المؤسسة

�لبيانات و�ملعلومات �لعامة عن �ملوؤ�ش�شة/ �ملركز/ �جلمعية



معايري �عتماد بر�مج وخدمات �لرتبية �خلا�شة يف �لأردن



اأولً

معيار الروؤية، الفكر و الر�سالة
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معايري اعتماد برامج وخدمات الرتبية اخلا�سة يف الأردن

يرجى قراءة كل عبارة وو�سع ا�سارة ) P ( يف املكان املنا�سب

اأوالً: معيارالروؤية والفكر والر�سالة

طرق التحققامل�ؤ�رشم

املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

تنظيمي  هيكل  للم�ؤ�س�سة  ي�جد 

وان�اعها،  ال�ظائف  م�ست�يات  ي��سح 

وال��سف ال�ظيفي لكل وظيفة.

التنظيمي  الهيكل  على  الطالع 

وال��سف ال�ظيفي لل�ظائف.

للم�ؤ�س�سة ر�سالة واأهداف وا�سحة2

الداخلي  النظام  على  الطالع 

ال�سادرة  واملن�س�رات  للم�ؤ�س�سة 

عنها.

3
للم�ؤ�س�سة فكر تتبناه وفل�سفة حتكم 

عملها

الداخلي  النظام  على  الطالع 

ال�سادرة  واملن�س�رات  للم�ؤ�س�سة 

عنها.

4
لتحقيق  تنفيذيا  برناجما  و�سع  يتم 

الأهداف  

الف�سلية  اخلطط  على  الطالع 

وال�سن�ية وامل�ستقبلية للم�ؤ�س�سة/ 

املركز/ اجلمعية.

5

اجلمعية    / املركز  امل�ؤ�س�سة/  تلتزم 

والتعليمات  والنظمة  بالقوانني 

ال�سادرة عن اجلهات ذات العالقة.

ال�رشافية  التقارير  على  الطالع 

)وزارة  العالقة  ذات  اجلهات  قبل  من 

الرتبية، وزارة التنمية، املجل�س الأعلى 

ل�سوؤون الأ�سخا�ص املعوقني(



ً ثانيا

معيار الإدارة والعاملني
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ثانيا: معيار االدارة والعاملني :

�أ - �ملدير

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

الطالع على  عقد عمل املديري�جد مدير متفرغ للعمل يف امل�ؤ�س�سة 1

2

يف  املاج�ستري  درجة  املدير  يحمل 

خربة  و  الأقل  على  اخلا�سة  الرتبية 

تدري�سية ل تقل عن �سنتني اأو يحمل 

وخربة  خا�سة   تربية  بكال�ري��س  درجة 

تدري�سية ل تقل عن خم�س  �سن�ات

الطالع على   ال�سهادات العلمية 

و�سهادات اخلربة يف ملف امل�ظف

3

املعلمني  اأداء  م�ستوى  بتقييم  يقوم 

والإداريني  امل�ساندين  والخت�سا�سني 

الآخرين

الطالع على  تقارير التقييم

4

بهدف  دورية  �سفية  بزيارات  يق�م 

زيارة  عن  يقل  ل  مبا  التعليم  حت�سني 

�سفية واحدة بالف�سل الدرا�سي .

الف�سلية  الزيارات  برامج  مراجعة 

وتقاريرها

5
ي�رشف ويحتفظ  ب�سجالت العاملني يف 

املوؤ�س�سة

من  كل  �سجالت  على  الطالع 

املعلمني والخت�سا�سني والعاملني

مراجعة الربامج وت�قيع املدير عليهايراأ�س اجتماع الربنامج الرتب�ي الفردي6

7
يتوا�سل مع اأولياء الأمور دوريا  )لقاءات، 

اجتماعات، ات�سالت . . . الخ(

العمال  جدول  على  الطالع 

وحما�رش اجتماع الأ�رشة

8
ال�سخ�سية  املعلمني  مب�سكالت  يهتم 

ويقدم الدعم النف�سي لهم

مقابلة املعلمني والخت�سا�سيني

9

�سجالت  �رشية  على  باملحافظة  يلتزم 

اأولياء  اجتماعات  مبحا�رش  الطلبة 

الأم�ر التي تت�سمن معل�مات خا�سة 

و�سخ�سية

الطالع على اأ�سل�ب حفظ امللفات

10
والإدارية  املالية  اجل�انب  على  ي�رشف 

للموؤ�س�سة

الإدارية  ال�سجالت  على  الطالع 

واملالية

الطالع  على التقارير ال�سن�يةيعد التقارير املالية والإدارية اخلتامية11
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ب - �ملعلمون

ج - �ملعلمون �مل�شاعدون

طرق التحققامل�ؤ�رشم

املقيا�س 

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1
يحمل درجة البكال�ري��س مع تاأهيل  يف 

الرتبية اخلا�سة 

الطالع على ال�سهادات العلمية يف 

ملف امل�ظف.

2
تقدم  مدى  ت��سح  دورية  تقارير  يعد 

وتطور اأداء الطلبة.

الأطفال  اأداء  تقارير  على  الطالع 

الف�سلية وال�سن�ية

3
كيفية   ح�ل  لالأ�رش  اإر�سادات  يقدم 

تعاملهم مع م�سكلة طفلهم
لقاء الأ�رش والطالع على ال�سجالت

الطالع على امللفات والنماذجي�ثق تقدم الطالب يف ال�سجالت4

5
ب�سكل  الأ�رشة  مع  املعلم  يت�ا�سل 

ي�مي من خالل دفرت الت�ا�سل
 الطالع على دفاتر الت�ا�سل

6

التعليمية  الرتب�ية  الربامج  ي�سمم 

والفريق    املدير  مع  بالتن�سيق  الفردية 

متعدد التخ�س�سات

الرتب�ية  الربامج  على  الطالع 

الفردية

7
عملية  يف  الفريق  اأع�ساء  يت�سارك 

تقييم م�ست�ى الأداء احلايل للطالب

الأداء  تقييم  مناذج  على  الطالع 

احلايل

ي�رشف على املعلم امل�ساعد8
ودور الي�مية  اخلطط  على   الطالع 

ومهام املعلم امل�ساعد

طرق التحققامل�ؤ�رشم

املقيا�س 

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

يحمل  درجة دبل�م كليات املجتمع يف 

الرتبية اخلا�سة ذات العالقة ) الرتبوية و 

التاأهيل و التمري�ص(  

 الطالع على ال�سهادات

قبل 2 من  اإليه  امل�كلة  الأعمال  ينفذ 

املعلم مبا يخدم العملية التعليمية

التح�سري  برامج  على  الطالع 

اليومي

3
الرتب�ي  الربنامج  تنفيذ  يف  ي�ساهم 

الفردي.

- الطالع على برامج الطلبة

- التح�سري الي�مي.
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د - �لخت�شا�شيون �مل�شانون

هـ - �لعاملون �لآخرون

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

من  عدد  امل�ؤ�س�سة  يف  يت�افر 

يتنا�سب  امل�ساندون  الخت�سا�سيني 

مثل  واأعدادهم  الطلبة  احتياجات  مع 

طبيعي،  عالج  )نطق،  اخت�سا�سيي 

عالج وظيفي، اإر�ساد ترب�ي ....الخ(

- الطالع  على عدد كل من الطلبة 

املتوافرة  امل�ساندة  والتخ�س�سات 

يف امل�ؤ�س�سة.

- مالحظة الطلبة و الطالع   على 

حاجاتهم  ملعرفة   التقييم  تقارير 

من اخلدمات امل�ساندة

ي�جد يف امل�ؤ�س�سة طبيب اأو ممر�س.2
التنظيمي  الهيكل  على  الطالع   

واملهام ال�ظيفية وعق�د امل�ظفني

 

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1
يت�افر يف  امل�ؤ�س�سة عدد من الإداريني 

منا�سب حلجم امل�ؤ�س�سة

 الطالع على عدد كل من الطلبة 

والإداريني

2
من  عدد  امل�ؤ�س�سة  يف  ي�جد 

امل�ستخدمني منا�سب لعدد الطلبة 

 الطالع على عدد كل من الطلبة 

وامل�ستخدمني



ً ثالثا

معيار اخلدمات والربامج
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ثالثاً: معيار اخلدمات والربامج:

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

منائيا  ت�سل�سال  املرجعي  املنهاج  يتبع 

وتكييفات  تعديالت  مع  طبيعيا 

وم�ست�يات  املتن�عة  القدرات  لتنا�سب 

الأداء املختلفة للطلبة.

-  الطالع على  املنهاج املرجعي

اخلطط  من  عينة  على  الطالع    -

خمتلفة  لفئات  الفردية  الرتبوية 

من الطلبة

2

تط�ير  املرجعي  املنهاج  يت�سمن 

املهارات النمائية التالية:

-  الطالع على املنهاج املرجعي

اخلطط  من  عينة  على  الطالع    -

الرتبويةالفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع    -

اليومية

اأ.   املهارات املعرفية

-  الطالع على  املنهاج املرجعي

اخلطط  من  عينة  على  الطالع    -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على   الطالع    -

اليومية

كتابة،  )قراءة،  الأكادميية  املهارات  ب. 

ح�ساب(

 -  الطالع على املنهاج املرجعي

اخلطط  من  عينة  على  الطالع    -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع    -

اليومية

ج. مهارات الت�ا�سل: اللغة ال�ستقبالية 

واللغة التعبريية

-  الطالع على املنهاج املرجعي

اخلطط  من  عينة  على   الطالع    -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على   الطالع    -

اليومية

د.  املهارات النفعالية-الجتماعية:

    مفهوم الذات، ال�سبط الذاتي

    واملهارات بني ال�سخ�سية

-  الطالع على املنهاج املرجعي

اخلطط  من  عينة  على   الطالع    -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على   الطالع    -

اليومية

هـ.. املهارات احلركية: 

 الكبرية، واحلركات الدقيقة، والإدراك  

      احلركي

-  الطالع على    املنهاج املرجعي

-  الطالع على    عينة من اخلطط 

الرتبوية الفردية

التدري�س  -  الطالع على    خطط 

اليومية

و.  مهارات العناية بالذات

 - الطالع على    املنهاج املرجعي

-  الطالع على    عينة من اخلطط 

الرتبوية الفردية

التدري�س  -  الطالع على    خطط 

اليومية
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ز. املهارات ال�ستقاللية

 - الطالع على املنهاج املرجعي

اخلطط  من  عينة  على  الطالع   -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع   -

اليومية

ح.  املهارات النتقالية

- الطالع على املنهاج املرجعي

اخلطط  من  عينة  على  الطالع   -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع   -

اليومية

3

ما  اأهمية  على  املرجعي  املنهاج  يركز 

يلي:

اخلطط  من  عينة  على  الطالع   -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع   -

اليومية

- الطالع على اأوراق عمل الطلبة

- الطالع على ملف اأعمال الطلبة

بني  والن�سطة  الفاعلة  امل�ساركة  اأ. 

الطلبة

اخلطط  من  عينة  على  الطالع   -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع   -

اليومية

-  الطالع على اأوراق عمل الطلبة

-  الطالع على ملف اأعمال الطلبة

الطلبة  بني  الجتماعي  التفاعل  ب. 

والكبار داخل امل�ؤ�س�سة.

اخلطط  من  عينة  على  الطالع   -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع   -

اليومية

-  الطالع على    اأوراق عمل الطلبة

-  الطالع على ملف اأعمال الطلبة

ج.  الأن�سطة التي يبادر فيها الطالب

اخلطط  من  عينة  على  الطالع   -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع   -

اليومية

-  الطالع على اأوراق عمل الطلبة

-  الطالع على ملف اأعمال الطلبة

د.   خربات الطلبة ال�اقعية

اخلطط  من  عينة  على  الطالع   -

الرتبوية الفردية

التدري�س  خطط  على  الطالع   -

اليومية

-  الطالع على اأوراق عمل الطلبة

-  الطالع على ملف اأعمال الطلبة

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش
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طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

فردية  ترب�ية  لكل طالب خطة  يت�افر 

تت�سمن: 

الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع    -

الفردية للطلبة

اأ. م�ست�ى الأداء احلايل للطالب
الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع    -

الفردية للطلبة

املدى  ط�يلة  التعليمية  الأهداف  ب. 

وق�سرية املدى

الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع    -

الفردية للطلبة

واخلدمات  اخلا�سة   الرتبية  خدمات  ج. 

امل�ساندة 

الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع    -

الفردية للطلبة

د. املواعيد املتوقعة لبدء اخلدمات واملدة 

الزمنية املت�قعة لنتهاء

      اخلدمات.

الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع    -

الفردية للطلبة

هـ. معايري التحقق من الأهداف.
الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع    -

الفردية للطلبة

و.   امل�سئ�ل�ن عن حتقيق اأهداف اخلطة
الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع    -

الفردية للطلبة

2

التدري�س  وطرائق  الأن�سطة  تطبق 

خطة  كل  يف  وارد  ه�  كما  واخلدمات 

ترب�ية فردية لكل طالب

اخلطط  من  عينة  على  الطالع    -

الرتبوية الفردية 

التدري�س  خطط  على  الطالع    -

اليومية

-  الطالع على اأوراق عمل الطلبة

-  الطالع على ملف اأعمال الطلبة

3

يحقق  اإتباعه  يتم  ي�مي  جدول  هناك 

التوازن فيما يلي:

وح�س�ر  لل�سف�ف  ميدانية  زيارات   -

جانب من الأن�سطة

بالألعاب  )اللعب  الهادئة  الأن�سطة  اأ. 

الق�س،  الر�سم،  الفردية،  الداخلية 

الن�سطة  والأن�سطة  الل�سق( 

)الن�سطة اجلماعية(.

 - زيارات ميدانية لل�سف�ف وح�س�ر 

جانب من الأن�سطة

والأن�سطة  امل�جهة  الأن�سطة  ب. 

امل�ستقلة

وح�س�ر  لل�سف�ف  ميدانية  زيارات   -

جانب من الأن�سطة

ج. اأن�سطة املجموعات الكبرية واأن�سطة

      املجم�عات ال�سغرية والأن�سطة

       الفردية

وح�س�ر  لل�سف�ف  ميدانية  زيارات   -

جانب من الأن�سطة

والأن�سطة  الداخلية  الأن�سطة  د. 

اخلارجية

وح�س�ر  لل�سف�ف  ميدانية  زيارات   -

جانب من الأن�سطة

هـ. اأوقات مالئمة لل�جبات والتنظيف 

والتنقل

وح�س�ر  لل�سف�ف  ميدانية  زيارات   -

جانب من الأن�سطة

4
تعليمية  ومواد  و�سائل  ت�ستخدم 

متن�عة

وح�س�ر  لل�سف�ف  ميدانية  زيارات   -

جانب من الأن�سطة
 

5

وتعلم  تدري�ص  اأ�ساليب  ت�ستخدم 

الطالب  حلاجات  ومنا�سبة  متن�عة 

التعلم  املبا�رش،  )التعلم  مثل  الفردية: 

اخلربات  التعاوين،  التعلم  باللعب، 

ال�ستك�سافية، تعليم الأقران(

وح�س�ر  لل�سف�ف  ميدانية  زيارات   -

جانب من الأن�سطة

طرق التدري�ص وا�سرتاتيجياته
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6
ت�ستخدم اأ�ساليب تعديل ال�سلوك وفق 

منهجية تعديل ال�سل�ك .

الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع   -

الفردية

7

واأجهزة  اأدوات  وت�ستخدم  تت�افر 

لدعم  ات�سال  واأجهزة  تكن�ل�جية 

التدري�ص

من  مت�افر  ه�  ما  على  الطالع   -

اأجهزة واأدوات 

وح�س�ر  لل�سف�ف  ميدانية  زيارات   -

ن�ساط تدري�سي

8

واخلطط  الربنامج  املعلم�ن  يراجع 

باإجراء  ويقومون  دوريا  الفردية  الرتبوية 

التعديالت والتغيريات عند احلاجة

الرتب�ية  اخلطط  على  الطالع   -

الفردية

اخلا�سة  امللفات  على  الطالع   -

بالطلبة

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش
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طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

يت�افر يف املركز خدمات م�ساندة تقدم 

للطلبة ح�سب احتياجاتهم مثل:

الطالع على برامج الطلبة واق�سام 

املركز.

اأ.  عالج نطق
الطالع على برامج الطلبة واق�سام 

املركز.

ب. عالج وظيفي
الطالع على برامج الطلبة واق�سام 

املركز.

ج. عالج طبيعي
الطالع على برامج الطلبة واق�سام 

املركز.

د. خدمات اجتماعية
الطالع على برامج الطلبة واق�سام 

املركز.

هـ. خدمات طبية
الطالع على برامج الطلبة واق�سام 

املركز.

2

امل�ساندة  اخلدمات  اخت�سا�سي�  يقدم 

اخلطط  اأهداف  لتلبية  املالئمة  اخلدمة 

من  وذلك  طفل  لكل  الفردية  الرتب�ية 

خالل:

زيارات  ميدانية لل�سفوف

اأ.  خدمات مبا�رشة وفردية اأو جماعية يف 

�سف�ف خا�سة اأو �سف�ف الدمج
زيارات ميدانية لل�سفوف

يف  ال�سف  خارج  مبا�رشة  خدمات  ب. 

معاجلة(  )غرفة  متخ�س�ص  مكان 

البيت  مثل  طبيعية  بيئة  اأويف 

اأواحل�سانة اأو امللعب،... الخ

زيارات ميدانية لل�سفوف

خارج  اأو  داخل  ا�ست�سارية  خدمات  ج. 

ال�سف
زيارات ميدانية لل�سفوف

3

امل�ساندة  اخلدمات  اأخ�سائي�  يعمل 

اخلطط  اأهداف  لتحقيق  املعلمني  مع 

خالل  طالب  لكل  الفردية  الرتب�ية 

الأن�سطة واجلدول اليومي

وح�سور  لل�سفوف  ميدانية  زيارات 

ومطابقة  الأن�سطة  من  جانب 

الفردية للطفل مع  الرتبوية  اخلطة 

جل�سات اخلدمات امل�ساندة

4

اخلدمات  اأخ�سائي�  ويت�ا�سل  يتعاون 

يتعلق  فيما  الأمور  اأولياء  امل�ساندة مع 

مع  التعاون  ويتم  الطفل  بتقدم 

اأولياء الأم�ر ك�رشكاء يف عملية تعلم 

الطالب وتطوره

- الطالع على  �سجالت الت�سال مع 

الأ�رش 

-  الطالع على حما�رش الجتماعات

5
ي�ثق اأخ�سائي� اخلدمات امل�ساندة تقدم 

كل طالب

الأطفال  ملفات  على  الطالع 

والتقارير

6

جه�د  اخلا�سة  الرتبية  معلم  ين�سق 

فريق تت�سمن تخطيط وتقدمي اخلدمات 

الالزمة

واخلطط  التقارير  على  الطالع 

ومقابلة املعلم واأع�ساء الفريق

اخلدمات امل�ساندة



ً رابعا

معيار م�ساركة ودعم ومتكني

وتدريب الأ�رشة
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طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

وان�سطة  برامج  يف  الأ�رشة  ت�سارك 

الطلبة من خالل:

- الع�س�ية يف اللجان املختلفة

- امل�ساركة يف التدري�س والتدريب داخل 

ال�سف

- امل�ساركة يف التقييم وتط�ير اخلطط 

الرتبوية الفردية

- الن�سطة التط�عية التي تطلب من 

قبل الدارة 

- تقييم فعالية الربنامج التعليمي.

- مقابلة الأ�رش

- مقابلة املعلمني والإدرايني

2

عن  لالأ�رشة  مكت�بة  معل�مات  تقدم 

�سيا�ساته  اأهدافه،  الربنامج،  فل�سفة 

وتطبيقاته.

 الطالع على املعل�مات املقدمة

3

تاخذ امل�ؤ�س�سة بعني العتبار العتبارت 

لال�رش عند  املنا�سبة  والزمانية  املكانية 

والن�سطة  والندوات  اجتماعات  عقد 

املختلفة

مقابلة الأ�رش والإداريني

4
تزود الأ�رشة بن�رشات ت�ع�ية ح�ل العاقة 

وطرق التعامل مع الطفال 
- الطالع على  الن�رشات الت�ع�ية

5

قبل  من  الأ�رشي  التدريب  برامج  تنفذ 

الربامج  جمالت  يف  م�ؤهلني  مهنيني 

التدريبية الأ�رشية

التدريب  برامج  على  الطالع 

وموؤهالت املدربني

6
اداء  عن  الراجعة  بالتغذية  الأ�رشة  تزود 

الطفل ومدى تقدمه يف الربنامج

- مقابلة الأ�رش

- الطالع على  ملف الطفل

7

تت�ا�سل امل�ؤ�س�سة مع الأ�رشة من خالل:

- املرا�سالت املنتظمة

- ملخ�سات لتقدم الطفل

- اللقاءات املنتظمة )الفردية واجلماعية(

- م�ؤمترات الأ�رشة

- الت�سالت الهاتفية

مع  الت�سال  طرق  على  الطالع   -

الأ�رشة

- مقابلة الأ�رش والإداريني

8

لال�رشة  تدريبية  برامج  امل�ؤ�س�سة  ت�فر 

ال�سنة  يف  تدريبيتني  ور�ستني  مبعدل 

كحد ادنى.

- مقابلة الأ�رش

امل�ؤ�س�سة  خطط  على  الطالع   -

التدريبية

9
تقدم امل�ؤ�س�سة خدمات الر�ساد والدعم 

النف�سي لال�رشة.

- مقابلة الأ�رش

الر�ساد  برنامج  على  الطالع   -

الأ�رشي

رابعاً: معيار م�ساركة ودعم ومتكني وتدريب االأ�رشة



ً خام�سا

معيار التقييم والت�سخي�ص
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خام�ساً: معيار التقييم والت�سخي�س

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

يت�افر يف امل�ؤ�س�سة مقايي�س واختبارات 

نف�سية وتربوية )ر�سمية وغري ر�سمية( 

تتمتع بخ�سائ�س �سيك�مرتية منا�سبة

الطالع على  املقايي�س والختبارات  

املت�فرة يف امل�ؤ�س�سة

2

التقييم  باإجراءات  املوؤ�س�سة  تقوم 

الرتب�ي والنف�سي للطلبة امللتحقني يف 

اجلوانب التالية:

الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات 

اأ . التط�ر املعريف
الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات

ب . اللغة والت�ا�سل 
الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات

ج . التط�ر النفعايل الجتماعي
الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات

د . التطور احلركي
الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات

هـ. مهارات العناية الذاتية
الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات

و . املهارات ال�ستقاللية
الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات

ز . املهارات الكادميية ال�سا�سية
الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات

3
التقييم  باإجراءات  املوؤ�س�سة  تقوم 

ف�سليا على الأقل

الطالب  �سجالت  على  الطالع 

وامللفات

4

لتحديد  التقييم  اإجراءات  ت�ستخدم 

الربامج  واختيار  احلايل  الأداء  م�ست�ى 

الرتب�ية املنا�سبة بناءا على التقييم

الطلبة  �سجالت  على  الطالع    -

وامللفات واخلطط الرتبوية الفردية

5

ي�سرتك اأولياء الأم�ر يف عملية التقييم 

ملعلومات  هاما  م�سدرا  باعتبارهم 

التقييم وكمتلقني لنتائج التقييم

- مقابلة بع�س اأولياء الأم�ر

-  الطالع على حما�رش الجتماعات 

مع اأولياء الأمور

املر�سلة  التقارير  على  الطالع    -

لأولياء الأمور

6

امل�ؤ�س�سة  يف  الطلبة  قب�ل  يتم 

مراكز  من  معتمد  تقرير  على  بناء 

الت�سخي�ص املعتمدة.

 الطالع على تقرير الت�سخي�س.



ً �ساد�سا

معيار املبنى واملرافق
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�ساد�ساً: معيار املبنى واملرافق

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

ممراته  يف  ي�سرتك  ول  م�ستقل  البناء 

وخدماته مع اأي بناء اآخر ويراعى ان يك�ن 

العاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  خلدمة  �ساحلا 

وفق ك�دات البناء املعم�ل بها يف اأبنية 

هذه الفئات .

زيارة املوقع

2
لإقامة  ت�سلح  قاعة  املبنى  يف  تت�فر 

اأن�سطة املوؤ�س�سة املختلفة
زيارة املوقع

3

�ساحة  اأو  مالعب  امل�ؤ�س�سة  يف  يت�افر 

عدد  مع  تتنا�سب  م�ساحتها  خا�سة 

تقل  ل  بحيث  بامل�ؤ�س�سة  امللتحقني 

ال�ساحة  م�ساحة  او  امللعب  م�ساحة 

اخلارجية عن 150-200 مرت مربع

زيارة املوقع

4

التكييف  و�سائل  املبنى  يف  يت�افر 

اآمنة  تك�ن  بحيث  املنا�سبة  والتدفئة 

وكافية

زيارة املوقع

5
يجب اأن تك�ن اأر�سية املبــاين منا�سبــة 

ول ت�سبب التعــرث اأو النــزلق
زيارة املوقع

6

يت�افر يف البناء �رشوط الته�ية  وال�ساءة 

املنا�سبة و�رشوط الأمن وال�سالمة العامة 

التي تتطلبها اأجهزة الدفاع املدين وغريها

زيارة املوقع

7

الناحية  من  اآمنة  ال�رشب  مياه  م�سادر   

ونظيفة  كافية  املياه  وخزانات  ال�سحية 

وحمكمة الغالق

زيارة املوقع

8

م�ستقلة  ومواقف  اأماكن  يتوافر 

منف�سلة  تك�ن  بحيث  النقل  ل��سائط 

عن �ساحات املدر�سة 

زيارة املوقع

9

تتطابق التمديدات ال�سحية وغريها من 

مع  والت�سهيالت  واملعدات  التجهيزات 

�رشوط ال�سحة وال�سالمة

زيارة املوقع

10

منتظما   برناجما  امل�ؤ�س�سة  جتري 

لل�سيانة الوقائية ل�سمان �سالمة واأمن 

اأماكن العمل، املعدات، والتجهيزات

الزيارت واملقابالت

11

ل�سمان  حمددة  تدابري  املوؤ�س�سة  تتخذ 

من  واحلماية  ال�قاية  الكفاءة يف  حتقيق 

احلرائق ومنع وق�ع احل�ادث

زيارة املوقع

12

وتثقيف  ت�عية  برامج  امل�ؤ�س�سة  تنفذ 

وق�ع  ومنع  ال�سالمة   م��س�عات  ح�ل 

الولية  والإ�سعافات  احل�ادث  و  احلرائق 

للعاملني.

الت�عية  برامج  على  الطالع   -

والتثقيف

-   املقابالت

13
يف  الط�ارئ  حالت  يف  اخلروج  اإجراءات 

م�قع بارز يف جميع اماكن املبنى  
الزيارات
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14

معم�ل  اإجراءات  امل�ؤ�س�سة  يف  يت�افر 

بها ومكت�بة ومعروفة جلميع امل�ظفني، 

لعمليات الإخالء يف حالت الط�ارئ

- الطالع على ال�ثائق

- املقابالت مع امل�ظفني

15

يت�افر يف امل�ؤ�س�سة خطط تدريبية على 

برامج المن وال�سالمة مثل )ال�سعافات 

الولية(

 الطالع على  اخلطط التدريبية

16

الأولية   لالإ�سعافات  �سندوق  يت�افر 

من  �سهرياً للتاأكد  عليه  الك�سف  ويتم 

حمتوياتة.

الزيارات

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

الغرف ال�سفية

الأثاث والتجهيزات ال�سفية

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

م�ساحة الغرفة ل تقل عن 30 مرت مربع 

بحيث يك�ن لكل طفل 2 مرت مربع من 

م�ساحة الغرفة

زيارة املوقع

 

زيارة املوقع يت�افر�ستائر و حماية خارجية للن�افذ  2

زيارة املوقعارتفاع مقب�س الباب من 75-100�سم3

زيارة املوقعيتوافر اركان للتعليم  الفردي واجلماعي4

5
تدفئة  ال�سفية  الغرف  يف  يت�افر 

منا�سبة
زيارة املوقع

6
ته�ية  ال�سفية  الغرف  يف  يت�افر 

منا�سبة  
زيارة املوقع

7
ا�ساءة  ال�سفية  الغرف  يف  يت�افر 

طبيعية  منا�سبة
زيارة املوقع

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1
مع  ال�سفية  الغرفة  جتهيزات  تتنا�سب 

م�ساحتها
زيارة املوقع

2
مع طبيعة  واملقاعد  الطاولت  تتنا�سب 

وخ�سائ�س الأطفال
زيارة املوقع

3
الطالب  لأغرا�س  رف�ف  او  خزائن  يت�افر 

ال�سخ�سية
زيارة املوقع

4
وال��سائل  الألعاب  حلفظ  مكان  يت�افر 

التعليمية 
زيارة املوقع

5
ملفات  حلفظ  للمعلم  مكان  يت�افر 

الطلبة
زيارة املوقع

6
التعليمية  وال��سائل  والأثاث  املعدات 

حتقق معايري ال�سحة وال�سالمة
زيارة املوقع
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الغرف الدارية والتعليمية والتدريبية )العالجية(

املطبخ وقاعة الطعام

دورات املياه

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1
امل�ؤ�س�سة  مدخل  عند  الدارة  غرف 

الرئي�سي
زيارة املوقع

زيارة املوقعيت�افر غرفة منا�سبة للمدير2

زيارة املوقعيتوافر قاعة متعددة الغرا�ص3

4
للمعلمني  ا�سرتاحة  غرفة  يتوافر 

واملعلمات  
زيارة املوقع

5
للخدمات   منا�سبة  غرف  يت�افر 

امل�ساندة
زيارة املوقع

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

زيارة املوقعيت�افر قاعة ت�ستعمل لتناول ال�جبات 1

2
حجم  تنا�سب  وكرا�سي  طاولت  يت�افر 

الأطفال
زيارة املوقع

زيارة املوقعيت�افر خزائن منا�سبة وكافية  3

زيارة املوقعالته�ية وال�ساءة املنا�سبة4

زيارة املوقعاأنابيب الغاز خارج املطبخ5

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

يجب ال يقل عدد حنفيات ال�رشب عن 

)10( طالب  معدل حنفية واحدة لكل 

على الأقل

زيارة املوقع

2

تت�فر ال�رشوط ال�سحية الالزمة واملرافق 

لكل  واحد  مرحا�س  مبعدل  ال�سحية 

اأط�ال  مع  وتتنا�سب  اأطفال   )10-5(

الطلبة واعمارهم

زيارة املوقع

3
 )10-6( لكل  واحدة  مغ�سلة  يت�افر 

طالب وبارتفاع منا�سب
زيارة املوقع



ً �سابعا

معيار الدمج واخلدمات النتقالية
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�سابعاً: معيار الدمج واخلدمات االنتقالية

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1

اأ. الدمج :  

يت�افر لدى امل�ؤ�س�سة/ املركز / اجلمعية 

املدر�سة  يف  الطلبة  لدمج  خطة 

العادية

الطالع على اخلطة

2

للتدريب  م�سبقا  الطلبة  حت�سري  يتم 

الالزمة  الأ�سا�سية  املهارات  على 

لعملية الدمج.  

الطالع على اخلطة وبرامج الطلبة

3

باملدار�ص  بالت�سال  املوؤ�س�سة  تقوم 

املتعاونة التي تبدي ا�ستعدادها لقبول 

الطالب.

الطالع على املخاطبات والت�سالت 

واأية  املوؤ�س�سة  عن  �سدرت  التي 

وثائق اخرى

4

يتمتع  مدر�سة  املوؤ�س�سة  تختار 

املنا�سب  والإعداد  بالكفاءة  معلم�ها 

يف �س�ء فل�سفة الربنامج

الت�ا�سل مع املدار�س والزيارات 

امليدانية

5
يتم اختيار املدر�سة التي ل يتعدى فيها 

عدد طلبة ال�سف عن 25 طالبا.

الت�ا�سل مع املدار�س والزيارات 

امليدانية

6

اأطفال  ثالثة  اإىل  طفلني  و�سع  يتم 

العادية  املدار�س  ال�احد يف  ال�سف  يف 

كحد اق�سى.

الت�ا�سل مع املدار�س والزيارات 

امليدانية

7

توفر املوؤ�س�سة فر�ص التدريب للمعلمني 

يقل  مبا ل  الدمج  برنامج  العاملني يف 

عن دورتني يف العام الدرا�سي.

الطالع على  برامج التدريب 

القائمة

8

وذوي  وامل�رشفني  الإداريني  امل�ؤ�س�سة  تزود 

العالقة بالطفل املراد دجمه يف املدر�سة 

باملعل�مات ال�رشورية عن حالة الطالب.

مقابلة الإداريني وامل�رشفني

9

وتزويدهم  العاديني  الطلبة  ت�عية  يتم 

حول  املب�سطة  الأولية  باملعلومات 

الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة.

الطالع على برنامج الت�عية

10

مالحظة ي�م درا�سي كامل يف املدر�سة 

يق�م  حيث  فيها  الطفل  دمج  املن�ي 

ال�سخ�س املالحظ بت�سجيل املالحظات 

امل�ستخدمة  والطرق  التعليمات  حول 

يف النتقال بني الأن�سطة ويعمل على 

تقييم املثريات احل�سية يف املدر�سة 

الزيارات امليدانية

11

املدر�سة  تدريجيا يف  الطفل  دمج  يتم 

ابتداء ب�ساعة او �ساعتني وانتهاء بيوم 

كامل.

-  الطالع على برنامج الدمج

- اجراء املقابالت

12
يتم تكييف منهاج التعليم العام وفق 

ما يتنا�سب وحاجات الطفل
الطالع على املنهاج املعدل

13

ال�سفية  الأعمال  تكييف  يتم 

وال�اجبات املنزلية مبا يتنا�سب وحاجات 

الطفل

الطالع على خطط املعلم 
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14
يتم تكييف التدري�س وفق ما يتنا�سب 

وقدرات ومنط تعلم الطالب
الزيارات واملقابالت

15

يتم توفري اخلدمات امل�ساندة مثل عالج 

والعالج  واللغة  الكالم  م�سكالت 

ال�ظيفي وغريها.

الزيارات واملقابالت

16

لقيا�ص  م�ستقل  نظام  تطوير  يتم 

واإي�سال مثل هذه  الطفل  مدى تقدم 

املعل�مات لالأ�رشة

الزيارات ومقابلة الأ�رش

17
الربنامج  الطفل يف  اأ�رشة   اإ�رشاك  يتم 

املقدم
مقابلة الأ�رش

18

ب. اخلدمات االنتقالية:

ت�سع امل�ؤ�س�سة خطة خدمات انتقالية 

ومهنية.

الطالع على اخلطة

19
ي�رشف على اخلدمات النتقالية ب�سكل 

عام معلم/ اخت�سا�سي تربية خا�سة
الطالع على ال�ثائق  

الطالع على برنامج الطفلتقيم قدرات الطفل احلالية20

تقيم اجتاهات الطفل ومي�له21
- الطالع على ملف الطالب

- مقابلة امل�س�ؤول عن التقييم

22

البيئة  م�ساهدة  بفر�سة  الطالب  يزود 

اإليها  النتقال  �سيتم  التي  اجلديدة 

وذلك قبل عملية النتقال

الطالع على اجراءات الدمج 

وخط�اته

مقابلة املعلمتقدم ح�افز ومعززات للمعلم23

24
ح�سب  دائم  اإ�رشاف  امل�ؤ�س�سة  ت�فر 

حاجة الطفل عند النتقال
الطالع على  الربنامج

25

ج. التهيئة املهنية:

يتم تدريب الطفل على مهارات ما قبل 

التهيئة املهنية

الطالع على  برنامج الطفل

26
مهارات  على  الطفل  تدريب  يتم 

التهيئة املهنية
الطالع على برنامج الطفل

27

يتم التدريب على كيفية الو�سول اإىل 

املكان اجلديد اأو كيفية البدء بالن�ساط 

التايل

الطالع على برنامج الطفل

28
يتم التدريب على املهارات الالزمة لتلك 

املهن.
الطالع على برنامج الطفل

29
يتم حتليل املهارات واملهن التي �سيلتحق 

بها الفرد
الطالع على برنامج الطفل

30
الذين  لالأفراد  وامل�ساعدة  الدعم  يقدم 

يعمل�ن يف املهن
املقابلة والزيارات

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش



ً ثامنا

معيار التقييم الذاتي



40

طرق التحققامل�ؤ�رشم

 املقيا�س

حتقق امل�ؤ�رش
مل يتحقق 

امل�ؤ�رش

1
لرباجمها  تقييما   امل�ؤ�س�سة  جتري 

وخدماتها وفقا خلطة مكت�بة
الطالع على خطط التقييم

2

من  منتظم  ب�سكل  التقييم  يتم 

حتديد  اجل  من  وفني  اإداري  كادر  قبل 

اخلدمات التي حتتاجها امل�ؤ�س�سة وحتديد 

قدرتها على ال�فاء بالتزاماتها اخلا�سة 

وتوقعات املجتمع

الطالع على �سجالت التقييم

3

املنا�سبة  ال�ست�سارات  ا�ستخدام  يتم 

تقييم  يف  امل�ؤ�س�سة  لحتياجات 

تقدمي  واأ�ساليب  وخدماتها  براجمها 

اخلدمات ونوعيتها

ال�ست�سارات  عق�د  على  الطالع 

اخلارجية

4

الالزمة  بالبيانات  الحتفاظ  يتم 

لال�سرتجاع  قابل  ب�سكل  للتقييم 

يف  ال�سجالت  حفظ  نظام  من  كجزء 

املوؤ�س�سة 

الطالع على ال�سجالت

5

ال�سيا�سات  بانتظام  املوؤ�س�سة  تراجع 

والإجراءات الدارية ل�سمان ال�ستخدام 

الفعال للموارد املتاحة 

الطالع على ال�سيا�سات والجراءات 

املحدثة من ال�سجالت

6

يتم تقييم و الطالع على  مهام العمل 

امل�ظفني  واداء  العمل  عبء  وت�زيع 

املمار�سات  من  وغريها  وممار�ساتهم 

الدارية الداخلية ب�سكل منتظم.

الدارية  التعليمات  على  الطالع   

لل�ظائف  ال�ظيفي  وال��سف 

الدارية

ثامناً: معيار التقييم الذاتي
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