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المشرف العام
د .فيصل بن عبداهلل آل مشاري آل سعود
المشرف العلمي
د .عبداهلل بن علي القاطعي
مدير المشروع
د .عبداهلل بن صالح السعدوي
إعداد
الدكتور /يوسف بن سلطان التركي
األستاذ /ناصر بن حمد البراهيم
األستاذ /عادل بن سليمان الوهيب
تحكيم
د :زيد بن عبداهلل المسلط المشاري
أ :سعود بن عبداهلل القباني
أ :نواف بن غربي الشمري
مراجعة فنية
د .أحمد بن زيد المسعد
د .سعيد بن محمد الشمراني
د .سعود بن عبدالعزيز الخنين
د .مشعان بن زبن الحربي
د .فهد بن مبارك القحطاني
مراجعة لغوية
د .عبداهلل بن علي الشالل

مقدمة :
يفرض التغري االقتصادي والتقين على املؤسسات التربوية االعتن�اء بإكساب الطالب معارف ومهارات تتلاءم مع
احتي�اجات سوق العمل ومتطلبات العصر ،وتسهم يف إعدادهم لألدوار اإلجيابي�ة الفاعلة يف مجتمعاتهم ،وتطلب ذلك
ً
قاصرا على تلقني املعلومات واملعارف لطالبه أو تغطية محتوى
التغيري يف وظائف املدرسة ويف دور املعلم الذي لم يعد
املنهج يف مدة زمني�ة محددة ،بل امتد ليشمل مساعدتهم على التعلم ،والقيام بدور فاعل يف تهيئ�ة الطالب للحياة
والقيام بأدوارهم الذاتي�ة واألسرية واملجتمعية بما يتطلبه ذلك من معارف واجتاهات ومهارات.
وأدى التطور يف وظيفة املدرسة وأدوار املعلم إىل ارتفاع مستوى التأهيل املطلوب من املعلم؛ لذا فقد سعت وزارة
الرتبي�ة والتعليم -ممثلة يف مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام-إىل استقطاب أكفأ املتقدمني من خرييج
اجلامعات لالخنراط يف مهنة التدريس ،و طورت لهذا الغرض معايري مهني�ة جديدة لتحديد ما يفرتض أن يتمكن منه
املعلم املبت�دئ ليكون قادرا على تدريس ختصصه يف مراحل التعليم العام بكل كفاءة واقتدار.

خطوات العمل:

تم العمل يف هذا املشروع وفق اخلطوات اآلتي�ة:

 -1التخطيط واإلعداد للعمل ،وشمل ذلك ما يلي:
أ	.

إعداد اإلطار العام للمعايري.

ب .إعداد اخلطة التنفيذية للمشروع.
ج.

إعداد النماذج ،ومواصفات فرق العمل يف املشروع.

 -2تشكيل فرق العمل ،وتضمن فريق العمل يف كل خت ص ص ما يلي:
أ	.أ .مختص عليم يف مجال المادة.
ب	.ب .مختص تربوي يف مجال المادة (مناهج وطرق تدريس المادة) .
ج.

مشرف تربوي مختص يف مجال المادة.

 -3تدريب فرق العمل ،فقد قام املركز بعقد ورشة عمل مكثفة ملدة ثالثة أيام تضمنت ما يلي:
أ	.

التعريف باملشروع ،وأهدافه وخطواته.

ب .التعريف باملعايري ،واستعراض نماذج من املعايري والتجارب العاملية.
ج.

التدريب العملي على صياغة املعايري واملؤشرات.

 -4إعداد النموذج اآل ويل ،قام الفريق بإعداد نموذج للعمل للتأكد من مالءمته للمواصفات واملعايري املطلوبة.
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إعــداد مسودة املعايري :بعد إقــرار النماذج قام الفريق بإعداد مسودة املعايري ،واستفاد من التجارب العاملية
والعربي�ة املتاحة.
الفحص األويل ملسودة املعايري :قامت اللجنة املشرفة بالفحص األويل للمسودة للتأكد من وفائها باملوصفات
واملعايري املطلوبة.
التحكيم العليم :بعد تسلم املسودة وفحصها من قبل اللجنة املشرفة أحيلت إىل فريق حتكيم عليم ،يتضمن ثالثة
مختصني علميني وتربويني يف مجال المادة ال تقل درجتهم العلمية عن الدكتوراه.
ً
التعديل وفقا مللحوظات املحكمني :فبعد انتهاء العمل من التحكيم أعيد مرة إىل فريق العمل ليقوم بتعديله وفقا
مللحوظات املحكمني.
ً
املراجعة النهائي�ة :بعد تسلم املنتج معدال من قبل فرق العمل روجع من قبل اللجنة املشرفة للتأكد من اتساق
املنتجات يف كافة التخصصات.

خطوات العمل يف املشروع:
يوضح الشكل أدناه خطوات عمل إعداد املعايري:

إعداد
النموذج

إعداد
مسودة
المعايير

تدريب
فرق
العمل

تشكيل
فرق
العمل

المراجعة
األولية

التحكيم

خطوات
العمل في

التعديل

المشروع
التخطيط
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المراجعة
النهائية

مكونات املعايري:

تتكون معايري معلم العوق السمعي من جزأين؛ اجلزء العام الذي يشرتك فيه مع جميع معليم التخصصات األخرى ،واجلزء
الثاين املتعلق بالتخصص .وتشتمل املعايري املشرتكة على أحد عشر معيارا ،يتن�اولها بالتفصيل « املعايري املهني�ة الوطني�ة
للمعلمني باململكة العربي�ة السعودية» ،فيما تشتمل املعايري التخصصية على معيارا تن�اول بني�ة التخصص وطرق تدريسه.

المعايير
التخصصية

المعايير
العامة
المشتركة

محتوى املعايري التخصصية:

وتتن�اول املعايري التخصصية ما ينبغي على معلم العوق السمعي معرفته والقدرة على أدائه يف التخصص التدرييس وطرق
تدريسه ،ويتضمن ذلك املعارف واملهارات املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات تدريسية فاعلة تشمل تطبيق
طرق التدريس اخلاصة والتحلي بالسمات والقيم املتوقعة من املعلم املتخصص  ،حبيث يمثل يف ممارساته وسلوكياته
الدور المأمول من معلم العوق السمعي .فيتوقع من معلم العوق السمعي أن يكون لديه اهتمام كبري بتخصصه ،ولديه
فهم ودراية بالنظريات واحلقائق التاريخية،وباملحاور التاريخية واألفكار األساسية اليت يقوم عليها تعليم الطالب املعوقني
ً
سمعيا ،وعالقته بالتخصصات األخرى ،كما إن لديه إلمام كامل باخلصائص واالحتي�اجات املختلفة للطالب ذوي اإلعاقة
السمعية والفروق الفردية بينهم  ،وطرق التعامل معها  ،كما أن لديه رؤية واضحة وشاملة للعوامل املؤثرة يف تعليمهم .
ً
كما يتوقع أن يكون لديه خارطة واضحة للمراحل التاريخية اليت مر بها املعوقون سمعيا عرب العصور  ،والتطور احلاصل يف
تربي�ة وتعليم الطالب ذوي اإلعاقة السمعية يف اململكة العربي�ة السعودية والعالم بشكل عام  .ولديه دراية واهتمام بكل ما
يرتبط باإلعاقة السمعية من أسبابها ,وطرق الوقاية منها ،ووسائل التشخيص ،وطرق التقويم  ،واخلدمات املساندة الالزمة
ً
لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة السمعية ، .ومن املؤمل أن يكون لديه وعي بأن استخدام التقني�ة يف تعليم املعوقني سمعيا يف حالة
تطور دائم األمر الذي يتطلب وجود احلافز لدى املعلم إىل اكتساب املعارف اجلديدة يف ختصص العوق السمعي.
كما يشارك وبفعالية يف تعزيز عملية التفاعل االجتماعي للطالب ذوي اإلعاقة السمعية .ويعمل على نشر هذه املعرفة
ً
بني الطالب السامعني واملجتمع،ويقدم القيم األساسية اليت يتشكل منها العمل مع املعوقني سمعيا ،من الصدق
ً
واألمانة العلمية والرغبة يف تغيري أفكار اآلخرين اجيابي�ا يف ضوء األدلة العلمية والتجارب العملية .
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صياغة املعايري املهني�ة:
روعي يف إعداد املعايري التخصصية أن تكون ضمن اإلطار الكلي للمعايري املهني�ة للمعلم ،لذلك رتبت يف تسلسل رقيم
يب�دأ برقم التخصص ،ثم املعيار العام يف إطار املعايري العامة ،ثم معيار التخصص الذي يفصل يف عدد من املؤشرات ،كما
يتضح من الشكل التايل:

8

3

6

1

املعيار العام يف اإلطار
(املجاالت العامة ملهنة
التدريس)

رقم التخصص

ً
رقم املعيار وفقا
التسلسل
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يعرف املعلم مفهوم الرتبية اخلا�صة ودورها يف التعليم العام.
2مييز امل�صطلحات العلمية يف الرتبية اخلا�صة.
3يعرف تاريخ تطور الرتبية اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية.
4يلم ب�أهداف و�إ�سرتاتيجيات الرتبية اخلا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية.
5يحدد الفئات امل�ستفيدة من خدمات الرتبية اخلا�صة.
6يلم بقوانني و�أنظمة واتفاقيات رعاية وتعليم ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة حملي ًا ودولي ًا.
7يطور ويجدد معرفته العلمية يف جمال الرتبية اخلا�صة باالطالع على
بع�ض املجالت العلمية املتخ�ص�صة واملواقع الإلكرتونية ذات العالقة.

.1

1يعرف مفهوم دمج الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة يف
املدار�س العادية ،و�أهميته ،ومتطلباته ،وم�ستوياته ،والفئات امل�ستفيدة
منه ،و�أثر فريق العمل يف جناح الدمج كمدير املدر�سة ،واملر�شد الطالبي،
ومعلم التعليم العام ،وويل �أمر التلميذ ،و االخت�صا�صي النف�سي،
واالخت�صا�صي االجتماعي ،واملتخ�ص�صون يف اخلدمات امل�ساندة.
2يلم مبفهوم التعليم ال�شامل وتطبيقاته.
3يحدد �أمناط تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة املقدمة (املعلم امل�ست�شار،
املتجول وغريها).
4يعرف �أنواع اخلدمات امل�ساندة و�أدوارها يف خدمة الطالب ذوي
االحتياجات الرتبوية اخلا�صة (كخدمات ال�سمع ،والتخاطب ،والعالج
الطبيعي ،والعالج الوظيفي ،والإر�شاد النف�سي واالجتماعي وغريها).
5مييز مفهوم التدخل املبكر يف الرتبية اخلا�صة و�أهميته والربامج
املطبقة فيه ،مثل :التدخل الطبي والرتبوي والتوعوي.
6يعرف دور الت�أهيل يف خدمة الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة كالت�أهيل النف�سي والطبي واملهني.
7ي�صف التعديالت البيئية ال�ضرورية لبع�ض فئات الرتبية اخلا�صة
كذوي العوق الب�صري وال�سمعي واحلركي

.2

املعيار :1 .1 .13 .3 :يعرف معلم
الرتبية اخلا�صة املفاهيم والأ�س�س
التي يرتكز عليها تخ�ص�ص الرتبية
اخلا�صة.

.3
.4
.5
.6
.7

.2

املعيار :2 .1 .13 .3 :يعدد معلم
الرتبية اخلا�صة البدائل الرتبوية،
وخدمات الرتبية اخلا�صة ،واخلدمات
امل�ساندة ،والربامج الت�أهيلية يف
الرتبية اخلا�صة.

.3
.4

.5
.6
.7
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امل�ؤ�شرات

املعيار

املعيار:3 .1 .13 .3 :يعرف
معلم الرتبية اخلا�صة مراحل
وخ�صائ�ص النمو والأ�سباب
العامة للإعاقة والفروق
الفردية.

.1

1مييز املعلم مراحل النمو الطبيعي والت�شابهات واالختالفات يف اخل�صائ�ص الأ�سا�سية
بني الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة و�أقرانهم العاديني ،وي�صف
اخل�صائ�ص النمائية املختلفة لهم يف اجلوانب اجل�سمية ،واالجتماعية ،والعقلية،
والتعليمية ،واالنفعالية واللغوية يف املراحل العمرية التي يدر�سون فيها.
2يدرك ت�أثري الإعاقات احل�سية و البدنية واملعرفية والفكرية واالنفعالية على
عمليات النمو والقدرات وتعلّم وت�صرفات و�سلوك الطالب ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة.
3يعرف الأ�سباب امل�شرتكة للإعاقات (قبل و�أثناء وبعد الوالدة) وطرق الوقاية منها.
4يحدد االحتياجات املعرفية ،والبدنية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والبيئية،
والنف�سية ،والعاطفية للطالب ذوي الإحتياجات الرتبوية اخلا�صة و�أقرانهم
العاديني �أي�ضا.
5مييز ويراعي االختالفات الثقافية واحل�ضارية بني الطالب ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة يف تخطيط التدري�س وتنفيذ الربامج.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1يعرف املعلم مفهوم الرتبية اخلا�صة ودورها يف التعليم العام.
2مييز امل�صطلحات العلمية يف الرتبية اخلا�صة.
3يعرف تاريخ تطور الرتبية اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية.
4يلم ب�أهداف و�إ�سرتاتيجيات الرتبية اخلا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية.
5يحدد الفئات امل�ستفيدة من خدمات الرتبية اخلا�صة.
6يلم بقوانني و�أنظمة واتفاقيات رعاية وتعليم ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
حملي ًا ودولي ًا.
7يطور ويجدد معرفته العلمية يف جمال الرتبية اخلا�صة باالطالع على بع�ض املجالت
العلمية املتخ�ص�صة واملواقع الإلكرتونية ذات العالقة.

.2

.3
.4

.5

املعيار :1 .1 .15 .3 :يعرف
معلم الرتبية اخلا�صة املفاهيم
والأ�س�س التي يرتكز عليها
تخ�ص�ص الرتبية اخلا�صة

.7
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املعيار

املعيار :2 .1 .15 .3 :يعدد
معلم الرتبية اخلا�صة البدائل
الرتبوية ،وخدمات الرتبية
اخلا�صة ،واخلدمات امل�ساندة،
والربامج الت�أهيلية يف الرتبية
اخلا�صة.

امل�ؤ�شرات
.1

1يعرف مفهوم دمج الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة يف املدار�س
العادية ،و�أهميته ،ومتطلباته ،وم�ستوياته ،والفئات امل�ستفيدة منه ،و�أثر
فريق العمل يف جناح الدمج كمدير املدر�سة ،واملر�شد الطالبي ،ومعلم التعليم
العام ،وويل �أمر التلميذ ،و االخت�صا�صي النف�سي ،واالخت�صا�صي االجتماعي،
واملتخ�ص�صون يف اخلدمات امل�ساندة.
2يلم مبفهوم التعليم ال�شامل وتطبيقاته.
3يحدد �أمناط تقدمي خدمات الرتبية اخلا�صة املقدمة (املعلم امل�ست�شار ،املتجول
وغريها).
4يعرف �أنواع اخلدمات امل�ساندة و�أدوارها يف خدمة الطالب ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة (كخدمات ال�سمع ،والتخاطب ،والعالج الطبيعي ،والعالج
الوظيفي ،والإر�شاد النف�سي واالجتماعي وغريها).
5مييز مفهوم التدخل املبكر يف الرتبية اخلا�صة و�أهميته والربامج املطبقة فيه،
مثل :التدخل الطبي والرتبوي والتوعوي.
6يعرف دور الت�أهيل يف خدمة الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
كالت�أهيل النف�سي والطبي واملهني.
7ي�صف التعديالت البيئية ال�ضرورية لبع�ض فئات الرتبية اخلا�صة كذوي العوق
الب�صري وال�سمعي واحلركي.

.1

1مييز املعلم مراحل النمو الطبيعي والت�شابهات واالختالفات يف اخل�صائ�ص
الأ�سا�سية بني الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة و�أقرانهم العاديني،
وي�صف اخل�صائ�ص النمائية املختلفة لهم يف اجلوانب اجل�سمية ،واالجتماعية،
والعقلية ،والتعليمية ،واالنفعالية واللغوية يف املراحل العمرية التي يدر�سون
فيها.
2يدرك ت�أثري الإعاقات احل�سية و البدنية واملعرفية والفكرية واالنفعالية على
عمليات النمو والقدرات وتعلّم وت�صرفات و�سلوك الطالب ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة.
3يعرف الأ�سباب امل�شرتكة للإعاقات (قبل و�أثناء وبعد الوالدة) وطرق الوقاية
منها.
4يحدد االحتياجات املعرفية ،والبدنية ،والثقافية ،واالجتماعية ،والبيئية،
والنف�سية ،والعاطفية للطالب ذوي الإحتياجات الرتبوية اخلا�صة و�أقرانهم
العاديني �أي�ضا.
5مييز ويراعي االختالفات الثقافية واحل�ضارية بني الطالب ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة يف تخطيط التدري�س وتنفيذ الربامج .

.2
.3
.4

.5
.6
.7

املعيار:3 .1 .15 .3 :يعرف
معلم الرتبية اخلا�صة مراحل
وخ�صائ�ص النمو والأ�سباب
العامة للإعاقة والفروق
الفردية.

.2

.3
.4

.5
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

�1أن يعرف املعلم املبادئ الأ�سا�سية للقيا�س والتقومي والت�شخي�ص يف الرتبية
اخلا�صة مثل (التعريفات ،الأهداف ،امل�صطلحات وغريها).
2يعرف الأدوات واملقايي�س واالختبارات الر�سمية وغري الر�سمية ،مثل :درا�سة
تاريخ احلالة ،وال�سجالت التقوميية ،وامل�ستخدمة يف ت�شخي�ص وتقومي
ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة مبختلف فئاتهم ،ويعرف كيف ي�صممها
وي�ستخدمها مبا يتنا�سب وحاجات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.
3يحدد �أع�ضاء فريق القيا�س والتقومي ودور كل منهم.
4يجمع معلومات التقومي من م�صادر متنوعة من املدر�سني واملهنيني الآخرين،
�أولياء الأمور ،الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة ،من �أجل اتخاذ
قرارات تربوية ،والتخطيط لربامج فعالة للطالب ذوي االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة مبا يف ذلك الطالب ذوي الثقافات واللهجات املختلفة ،والتعرف على
االحتياجات والدعم لدجمهم يف البيئات والربامج املختلفة.
5يعرف كيفية تف�سري وا�ستخدام املعلومات امل�ستقاه من التقومي الر�سمي وغري
الر�سمي ،و�أدوات التقومي واالجراءات التقييمية.
6يحدد م�ستوى الأداء احلايل للطالب يف اجلوانب املعرفية والأكادميية
والقدرات واالهتمامات من �أجل القيام مبهامهم التدري�سية.

.1

�1أن يعرف املعلم ال�سلوك الإن�ساين ال�سوي ومهارات ال�سلوك التكيفي ومظاهر
ال�سلوك غري التكيفي.
2يلم بالنظريات الرتبوية امل�ؤثرة يف تعليم ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
.
3يعرف ً
ً
متنوعة لتكييف التدري�س من �أجل تلبية االحتياجات التعليمية
طرقا
الفردية للطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة .
4مييز الت�أثريات املختلفة التي تخلفها �إعاقة �أو �أكرث على حياة الطالب ذي
الإعاقة ،والأ�سرة ،واملجتمع كالت�أثريات النف�سية ،واالجتماعية ،والتعليمية،
واالقت�صادية وغريها.
5ي�صف ت�أثري خربات الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة التعلمية على
الأ�سر وقدرتهم على التعلم ،وفاعلية �أدوارهم املعي�شية واالجتماعية.
6يلم بال�سمات الطبية حلاالت الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة
التي ت�ؤثر يف تعلمهم .وت�أثري الأدوية الطبية على ال�سلوك التعليمي ،واملعريف،
والبدين ،واالنفعايل للطالب ذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة ،وت�أثري ذلك
على نوعية احتياجات الطالب.

.2

املعيار:4 .1 .15 .3 :يعرف معلم
الرتبية اخلا�صة �أ�ساليب القيا�س
والتقومي يف جمال الرتبية
اخلا�صة.

.3
.4

.5
.6

.2
.3

املعيار:5 .1 .15 .3 :
يبني معلم الرتبية اخلا�صة ت�أثري
الإعاقة على تعلم الطالب ذوي
االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.

.4

.5
.6
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املعيار
املعيار:6 .1 .15 .3 :
ي�ستخدم معلم الرتبية
اخلا�صة طرق تدري�س
عامة.

املعيار:7 .1 .15 .3 :
ي�ستخدم معلم الرتبية
اخلا�صة الربنامج
الرتبوي الفردي.

امل�ؤ�شرات
1 .1يلم باال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية وطرق التدري�س العامة لتعليم القراءة.
2 .2يلم باال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية وطرق التدري�س العامة لتعليم الكتابة.
3 .3يلم باال�سرتاتيجيات الأ�سا�سية وطرق التدري�س العامة لتعليم الريا�ضيات.
.1

1يعتمد على نتائج ت�شخي�ص الطالب وخ�صائ�صهم يف اختيار طرق التدري�س ،وت�صميم الربنامج
الرتبوي الفردي الذي يت�سم بالو�ضوح والتحدي والقابلية للتحقق.
2يعدد املحتويات الرئي�سة املكونة للربنامج الرتبوي الفردي .ويلم باالعتبارات الأ�سا�سية التي
ُيبنى عليه.
3يخطط لأن�شطة التعلم يف �ضوء حمتوى املنهج وغاياته ،والتي تنمي مهارات حل امل�شكالت
والتفكري الناقد ،والتعبري عن الذات ،والتوا�صل الفاعل ،والإبداع.
ً
متنوعة مبا يف ذلك تقنية املعلومات و�أدوات
4ي�صمم الربامج الف ّعالة التي توظف م�صاد َر
التقنية.
5يعد التقارير اليومية والف�صلية والنهائية للخطة الرتبوية الفردية وفق الأ�سلوب العلمي.

.1

1يلم معلم الرتبية اخلا�صة بالنظريات والأ�ساليب و املبادئ الأ�سا�سية يف تعديل ال�سلوك
وتطبيقاتها يف الربامج ال�سلوكية لذوي االحتياجات الرتبوية اخلا�صة.
2يعرف كيفية تطبيق الإجراءات املتعلقة بت�شكيل ال�سلوك املنا�سب للطالب ،ومنها املهارات
االجتماعية.
3ي�ستطيع اختيار �أو تطوير مناهج و�إ�سرتاتيجيات املهارات االجتماعية التي تعزز مهارات
ال�سلوك االجتماعي املنا�سب يف املجتمع.
4يدمج تعليم املهارات االجتماعية يف جميع الأو�ضاع �أو املناهج.
5يعرف ت�أثري التوقعات املختلفة على جميع الت�صرفات ،ولديه القدرة على تطبيق
�إجراءات من �ش�أنها زيادة الوعي الذاتي ،والثقة بالنف�س لدى الطالب ذوي االحتياجات
الرتبوية اخلا�صة.

.2
.3
.4
.5

املعيار:8 .1 .15 .3 :
يوظف معلم الرتبية
اخلا�صة الربامج
ال�سلوكية لذوي
االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة.

.2
.3
.4
.5
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1ي�ستخدم طرق خمتلفة لت�شجيع الطالب وا�ستثارة دافعيهم للتعلم
والتفاعل البناء.
2يطور ويوظف مهارات احلياة اليومية اال�ستقاللية والوظيفية
املختلفة للطالب بهدف �إعدادهم للحياة اخلا�صة والعامة.
ً
خططا من �أجل تطوير القدرات واملهارات البدنية
3ي�صمم ويطبق
للطالب الذين يحتاجون �إىل رعاية بدنية خا�صة ،وتزويدهم
بطرق العناية الطبية الذاتية.
4يدمج املهارات املهنية وحل امل�شكالت يف املناهج الدرا�سية ،من �أجل
اكت�سابها و املحافظة عليها وتعميمها يف مواقف احلياة العملية
والتنمية الب�شرية.
5ي�شجع م�شاركة �أولياء الأمور يف دعم الطالب ذوي الإحتياجات
الرتبوية اخلا�صة و�إتاحة الفر�ص الكافية لهم الكت�ساب املهارات
الالزمة لالعتماد على الذات يف املواقف والأو�ضاع املختلفة.

.1

1يعرف اخل�صائ�ص النف�سية ,واالجتماعية ,واملعرفية ,واللغوية,
وال�سمعية ,والأكادميية ,والوجدانية ,واحلركية للطالب ذي
الإعاقة ال�سمعية.
2يعرف االحتياجات النف�سية ,واالجتماعية ,واملعرفية ,واللغوية
,وال�سمعية ,والأكادميية ,والوجدانية ,واحلركية للطالب ذي
الإعاقة ال�سمعية.
3يعرف �أوجه ال�شبه واالختالف بني الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية
و الطالب ال�سامعني.
4يعرف مهام وم�س�ؤوليات الأ�سر وت�أثريهم يف تربية الطالب ذوي
الإعاقة ال�سمعية وتعليمهم.
5يعرف ت�أثري الإعاقة ال�سمعية على حياة الطالب املعاق �سمعيا يف
جماالت التعليم ،والت�أهيل.

.2

املعيار:9 .1 .15 .3 :يطبق معلم
الرتبية اخلا�صة �إ�سرتاتيجيات
تنمية املهارات اال�ستقاللية لدى
الطالب ذوي االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة.

.3

.4

.5

.2

املعيار :10 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي اخل�صائ�ص
واالحتياجات املختلفة للطالب ذي
الإعاقة ال�سمعية.

.3
.4
.5
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املعيار

املعيار :11 .2 .15 .3 :يعرف معلم
العوق ال�سمعي الفروق الفردية
للطالب ذي الإعاقة ال�سمعية
والتعامل معها.

امل�ؤ�شرات
يعرف القدرات اللغوية ,وال�سمعية ,والتوا�صلية للطالب ذي الإعاقة
ال�سمعية.
يعرف القدرات املختلفة للطالب ذي الإعاقة ال�سمعية مبا يف ذلك
بناءا عليها.
املوهوبني وذوي �صعوبات التعلم ويكيفون خططهم ً
يعرف طرق التوا�صل املنا�سبة مع الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية ح�سب
درجات الفقدان ال�سمعي لديهم.
يعرف الفروق الفردية بني الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية وخلفياتهم
الثقافية عند تطبيق املنهج الدرا�سي.

.1

املعيار :12 .2 .15 .3 :يعرف معلم
العوق ال�سمعي العوامل امل�ؤثرة يف
تعليم الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية.

.2
.3
.4

1يعرف العوامل الإدارية  ،والنف�سية  ،واالجتماعية امل�ؤثرة يف
تعليم الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية يف معاهد وبرامج الرتبية
اخلا�صة.
2يعرف الو�سائل والتقنيات امل�ساعدة والأجهزة التعوي�ضية مبا
ينا�سب الطالب ذا الإعاقة ال�سمعية .
3يعرف التعديالت البيئة املختلفة التي ت�ؤثر يف تربية الطالب ذوي
الإعاقة ال�سمعية وتعليمهم.
 4يعرف الو�سائل والتقنيات املختلفة التي ت�سهم يف تربية الطالب
ذوي الإعاقة ال�سمعية وتعليمهم.
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

املعيار :13 .2 .15 .3 :يعرف معلم
العوق ال�سمعي املفاهيم العامة يف
جمال الإعاقة ال�سمعية.

.2
.3
.4
.5

املعيار :14 .2 .15 .3 :يعرف معلم
العوق ال�سمعي تاريخ تربية وتعليم
الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية يف
اململكة والعامل.

1 .1يعرف املراحل التاريخية التي مر بها تعليم الطالب ذوي الإعاقة
ال�سمعية خالل مراحل التاريخ املختلفة :قبل الإ�سالم ،ويف الإ�سالم ،ويف
�أمريكا ,ويف �أوروبا.
2 .2يعرف تاريخ تربية و تعليم وت�أهيل الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية يف
اململكة العربية ال�سعودية  ،مبا فيها الأنظمة واللوائح اخلا�صة باملعوقني
ك�سيا�سة التعليم يف اململكة ،ونظام رعاية املعوقني.
3 .3يعرف التطور التاريخي لطرق التوا�صل ،و�أجهزة ال�سمع والتخاطب
امل�ستخدمة مع الطالب املعوقني �سمعيا.
.1

املعيار :15 .2 .15 .3 :يعرف معلم
العوق ال�سمعي �أ�سباب العوق ال�سمعي,
وطرق الوقاية منها

.2
.3
.4
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1يعرف املفاهيم :العوق ال�سمعي ،ا�ضطرابات النطق والتخاطب ،التدريب
ال�سمعي ،طرق التوا�صل مع الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية ،ثنائي اللغة
 /ثنائي الثقافة.
2يعرف �أمناط تقدمي اخلدمة الرتبوية للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية
و�أنواعها.
3يعرف امل�صطلحات واملفاهيم الرتبوية والتعليمية والطبية والتقنيات
احلديثة اخلا�صة برتبية وتعليم الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية.
4يعرف �أجزاء ووظائف اجلهاز ال�سمعي للإن�سان.
5يعرف ت�صنيفات العوق ال�سمعي ح�سب وقت الإ�صابة ،ومكان الإ�صابة،
ودرجة الفقدان ال�سمعي.

1يعرف امل�ؤ�شرات الدالة على الإ�صابة بالإعاقة ال�سمعية وطرق الوقاية
منها.
 2يعرف �أهمية االكت�شاف والتدخل املبكر للإعاقة ال�سمعية يف تخفيف
�آثار الإعاقة على الطالب ذي الإعاقة.
 3يعرف العوامل والأ�سباب املختلفة الوراثية والبيئية واملكت�سبة للإعاقة
ال�سمعية.
 4يعرف العوامل املختلفة للإمرا�ض امل�سببة للإعاقة ال�سمعية.
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1

1يعرف امل�صطلحات اخلا�صة بت�شخي�ص وتقومي الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية.
 2يعرف اجلوانب النظامية لعملية الت�شخي�ص والتقومي للطالب ذوي الإعاقة
ال�سمعية.
 3يعرف مهمته يف عملية قيا�س وت�شخي�ص لطالب ذي الإعاقة ال�سمعية.
 4يعرف املقايي�س الر�سمية وغري الر�سمية لت�شخي�ص الوظائف ال�سمعية ،
والكالمية ,والقدرات اللغوية :اال�ستقبالية والتعبريية للطالب ذوي الإعاقة
ال�سمعية.
 5يعرف ً
ً
متنوعة لقيا�س م�ستوى الطالب املعوقني �سمعيا.
طرقا
 6يعرف نتائج املقايي�س الر�سمية وغري الر�سمية يف حتديد املكان الرتبوي املنا�سب
للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
 7يعرف �أهداف القيا�س والظروف املكانية والزمانية املنا�سبة لقيا�س ال�سمع.
 8يعرف �إ�سرتاتيجية العمل اجلماعي بني املعلمني يف قيا�س الطالب ذي الإعاقة
ال�سمعية وتقوميه.

.1

1يعرف نظريات التعلم وعالقتها بتعليم الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية.
 2يعرف طرق الإلقاء واملحا�ضرة ,والطريقة اال�ستك�شافية ,واال�ستقرائية ,وحل
امل�شكالت ،ودورها يف تنمية التفكري والإبداع ,وكيفية تقدميها للطالب ذوي
الإعاقة ال�سمعية.
 3يعرف طريقة الأ�سئلة واملناق�شة مع الطالب املعوقني �سمعيا.
 4يعرف طرق اختيار وت�صميم و�إنتاج وا�ستخدام املواد التعليمية والتقنيات
احلديثة التي ت�ستخدم يف العملية التعليمية للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
 5يعرف �أهمية التنويع يف �أ�ساليب التدري�س للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
 6يعرف َ
طرق تزويد الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية مبواقف طبيعية ت�ساعده يف
تعميم املهارة املتعلمة.
 7يعرف التعديالت البيئية داخل ال�صف الدرا�سي وخارجه للطالب ذوي الإعاقة
ال�سمعية ،كو�ضع املقاعد ال�صفية ،وعوازل ال�صوت ،والإ�ضاءة ،والتكييف ،وو�ضع
الو�سائل التعليمية.

.2
.3

املعيار :16 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي طرق وو�سائل
الت�شخي�ص للطالب ذوي الإعاقة
ال�سمعية.

.4

.5
.6
.7
.8

.2

املعيار :17 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي طرق
التدري�س املتنوعة ومدى
منا�سبتها للمادة الدرا�سية
واملو�ضوع.

.3
.4
.5
.6
.7
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املعيار

امل�ؤ�شرات

املعيار :18 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي طرق
التوا�صل يف تدري�س الطالب ذي
الإعاقة ال�سمعية.

1 .1يعرف قواعد وطرق و�إ�سرتاتيجيات التوا�صل مع الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية
كلغة الإ�شارة ،و التوا�صل ال�شفهي ،وقراءة الكالم ،و التوا�صل الكلي ،وطريقة
ثنائي اللغة والثقافة.
 2 .2يعرف �إ�سرتاتيجيات التدريب ال�سمعي يف تعليم الطالب املعوقني �سمعيا.
 3 .3يعرف �أهمية التكامل يف التدريبات ال�سمعية بني املعلم و �أخ�صائي ال�سمع
والتخاطب ،والبيت واملدر�سة.

املعيار :19 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي طرق تقومي
الربامج املقدمة للطالب ذوي
الإعاقة ال�سمعية ,وكيفية
تطويرها.

.1

1يعرف بيانات التقومي يف و�ضع اخلطط امل�ستقبلية للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
2يعرف طرق ت�صميم �أدوات متنوعة ومبتكرة لتقومي الطالب املعوقني �سمعيا.
3يعرف الدمج بني �أ�ساليب التقومي و�أهداف التعلم للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
4يعرف االختبارات الوطنية و�أ�ساليب تطبيقها على الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية.

.1

1يعرف مواقع الإنرتنت ذات العالقة بتعليم الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
2يعرف الكتب واملراجع ذات العالقة بتعليم الطالب املعوقني �سمعيا.
3يعرف املراكز التي تقدم اخلدمات للطالب املعوقني �سمعيا.
4يعرف القوانني الدولية واملحلية املتعلقة بتعليم املعاقني �سمعيا.
5يعرف الكليات واجلامعات التي تهتم باملعاقني �سمعيا.

.1

1يختار مراكز اخلدمات امل�ساندة املنا�سبة للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية كخدمات
الت�شخي�ص ،وخدمات ال�سمع ،وخدمات التخاطب ،واخلدمات النف�سية واالجتماعية،
واخلدمات الطبية ،وخدمات العالج الطبيعي ،وخدمات العالج الوظيفي.
2يحدد عمل �أع�ضاء فريق اخلدمات امل�ساندة للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية كمرتجم
لغة الإ�شارة ،و�أخ�صائي ال�سمع ،و�أخ�صائي التخاطب،و�أخ�صائي العالج الطبيعي ،و
�أخ�صائي العالج الوظيفي ،والأخ�صائي النف�سي ،والأخ�صائي االجتماعي.
3يعرف �أهمية خدمات مراكز اخلدمات امل�ساندة للتدخل املبكر ومرحلة ما قبل املدر�سة.
 4بني عمله مع املراكز اخلا�صة التي تقدم برامج خدمات ال�سمع والتخاطب ،و مراكز
تواجد خدمات مرتجمي لغة الإ�شارة.
5يوظف حمتويات غرفة التدريبات يف جمال ال�سمع والتخاطب يف برامج العوق
ال�سمعي يف التعليم.

املعيار :20 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي امل�صاد َر
َ
املتنوعة لدعم عملية تعليم
املعاق �سمعيا.

املعيار :21 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي تفعيل
اخلدمات امل�ساندة للطالب ذوي
الإعاقة ال�سمعية.

.2
.3
.4

.2
.3
.4
.5

.2

.3
.4
.5
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املعيار

امل�ؤ�شرات

املعيار :22 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي طرق تكييف
املقررات واخلطط الدرا�سية،
للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.

يراعي الفروق الفردية بني الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية عند تطبيق املقررات
واخلطط الدرا�سية.
يوزع املنهج على اخلطط الدرا�سية املقدمة للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
يطور �إ�سرتاتيجيات و�أ�ساليب خمتلفة ت�سهم يف تربية طالبه املعوقني �سمعيا وتعليمهم.
يتعامل مع الأجهزة ال�سمعية اجلماعية واملعينات ال�سمعية الفردية للطالب ذوي
الإعاقة ال�سمعية.
.1

1ينمي لدى طالبه املعوقني �سمعيا مهاراتهم االجتماعية ,وتب�صريهم بنقاط القوة
وال�ضعف لديهم ,وتر�سيخ اال�ستقاللية واالعتماد على النف�س .
2ي�صمم الأهداف ،واملو�ضوعات ،والأن�شطة ،والربامج املنا�سبة التي ت�ساعد وت�سهم
يف عملية االنتقال من بيئة تعليمية �إىل �أخرى ،ومن بيئة تعليمية �إىل بيئة
وظيفية للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
3يعد برامج منا�سبة لبناء عالقات تفاعل اجتماعية بني الطالب ذوي الإعاقة
ال�سمعية بع�ضهم ببع�ض ،بالإ�ضافة �إىل �أهاليهم ،واملجتمع.
4يتعامل مع القواعد الرئي�سة لثقافة جمتمع ال�صم كاجلوانب التاريخية ,واللغوية,
والثقافية ,والريا�ضية ,والأدبية.

.1

1يعرف خ�صائ�ص التقنيات املنا�سبة للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
 2يلم بالتطورات التقنية اخلا�صة بعملية تنمية مهارات التوا�صل للطالب ذوي
الإعاقة ال�سمعية.
3ي�ستخدم التقنيات احلديثة يف تعليم الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية كال�سبورة
الذكية ،والإنرتنت.
4ي�ستخدم الأجهزة اخلا�صة بالطالب ذي الإعاقة ال�سمعية.
5دمج التقنية واملحتوى التعليمي لتح�سني التعلم والتوا�صل مع الطالب ذوي الإعاقة
ال�سمعية و�أولياء �أمورهم.
6ي�ستخدم برامج الكمبيوتر التي يحتاجها مع الطالب ذي الإعاقة ال�سمعية.

.2

املعيار :23 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي كيفية تعزيز
عملية التفاعل االجتماعي
للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.

.3
.4

.2

املعيار :24 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي �أ�ساليب دمج
التقنية يف تعليم الطالب ذي
الإعاقة ال�سمعية.

.3
.4
.5
.6
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امل�ؤ�شرات

املعيار
.1
.2
.3

املعيار :25 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي كيفية
تطبيق التقومي الرتبوي للطالب
ذوي الإعاقة ال�سمعية

.4
.5

.6

املعيار :26 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي تقومي قدرة
الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية
على ا�ستعمال اللغة العربية.

20

1يو�ضح قواعد و�أ�س�س عملية التقومي الرتبوي للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية .
2يطبق االختبارات التح�صيلية ,وي�ستثمر نتائجها للرفع من م�ستوى العملية
الرتبوية و التعليمية للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
3يطبق اختبارات اللغة والتوا�صل للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية ,وي�ستثمر
نتائجها للرفع من م�ستوى العملية الرتبوية و التعليمية للطالب ذوي الإعاقة
ال�سمعية.
4يطبق اختبارات القراءة وتطبيقاتها على الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية ,ويعرف
كيفية ا�ستثمار نتائجها للرفع من م�ستوى العملية الرتبوية والتعليمية.
 5يبني الأ�س�س العامة التي يجب �أخذها بعني النظر عند تقومي الطالب املعوقني
الطالب
)مرتجم لغة الإ�شارة ،وقتَ االختبار ،االختباراتِ اجلماعية،
�سمعيا:
َ
َ
املقايي�س املتعدد َة(.
ذوي الإعاقة ال�سمعية الذين لديهم �إعاقة م�صاحبة،
َ
بيانات يومية و�شهرية وف�صلية عن املعوقني
6ي�ستخدم التقنيات احلديثة جلمع
ٍ
�سمعيا .وحتديد مدى قيامهم باملهام اليومية.

َ
مي املتنوعة ملهارات اللغة العربية التي ت�سهم يف �شرح وتطبيق
ي�ستخدم
طرق التقو ِ
نتائجها عمليا ,لتقومي �أهداف و خطط تدري�س املعوقني �سمعيا.
يختار ويعدل طرق التدري�س ،وي�ستخدم املواد التعليمية ،والتقنيات احلديثة لتنمية
املهارات اللغوية للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
يطور �إ�سرتاتيجيات للتغذية الراجعة التي ُتقدِّ م للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية من
حيث النوعية والتوقيت ,و ي�ستخدم تلك التغذية الراجعة يف تنمية و تطوير مهارات
اللغة العربية.
يطبق �إ�سرتاتيجيات ت�سهم يف �إتاحة الفر�ص املنا�سبة لتعلم اللغة العربية عن طريقة
املواقف اللغوية العفوية للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
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املعيار
املعيار :27 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي تقومي
مهارات اللغة العربية/
لغة الإ�شارة (اال�ستقبالية
والتعبريية) للطالب ذوي
الإعاقة ال�سمعية.

امل�ؤ�شرات
1 .1ي�ستخدم طرق تقومي املتنوعة ملهارات القراءة والكتابة ،تت�ضمن تقومي اللغة
العربية ،ولغة الإ�شارة؛ لو�ضع الأهداف واخلطط التدري�سية ,وتزويدها بالو�سائل
التي ت�سهم يف تقومي �أهداف و خطط تدري�س الطالب املعوقني �سمعيا.
2 .2يطور �إ�سرتاتيجيات يف اللغة العربية ,ولغة الإ�شارة ،والتي ت�سهم يف تنمية
وتعزيز مهارات القراءة والكتابة من خالل املناهج الدرا�سية املختلفة للطالب
ذوي الإعاقة ال�سمعية.
3 .3ينفذ �إ�سرتاتيجيات للتغذية الراجعة التي تقدم للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية
من حيث النوعية والتوقيت ,وي�ستخدم تلك التغذية الراجعة يف تنمية و تطوير
مهارات القراءة والكتابة
.1

.2

املعيار :28 .2 .15 .3 :يعرف
معلم العوق ال�سمعي تقومي
املهارات اللغوية وال�سمعية
امل�ستخدمة يف توا�صل الطالب
ذوي الإعاقة ال�سمعية.

.3

.4

.5

1يحلل ويجمع العينات اللغوية كلغة الإ�شارة  ،والإمياءات  ،واللغة اللفظية
للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية وحتليلها ،و تف�سريها ,وا�ستخدام نتائجها لعملية
الت�شخي�ص.
2يف�سر املعطيات ملقايي�س حمددة كاملقايي�س ال�سمعية ،واملالحظات غري الر�سمية
املبنية للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.
3ي�ستخدم مهارات الكلمات وحتليلها مع الطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية الذين
ي�ستخدمون الأبجدية الإ�صبعية العربية لل�صم ،ولغة الإ�شارة؛ وذلك ال�ستخدام
طرق و�إ�سرتاتيجيات متنوعة يف عملية التدري�س.
4يطبق القواعد الأ�سا�سية للأرقام العربية ،و الأبجدية الإ�صبعية العربية لل�صم،
وكيفية ا�ستخداماتها يف منظومة لغة الإ�شارة ,ويطور امل�صطلحات اللغوية؛ بهدف
حت�سني عملية القراءة ,كعملية املهارات املعرفية ال�سابقة؛ للربط بني اخلربات
الفردية للطالب املعاق �سمعيا
5ينفذ �إ�سرتاتيجيات للتغذية الراجعة التي تقدم للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية
من حيث النوعية ,والتوقيت و ي�ستخدم تلك التغذية الراجعة يف تنمية وتطوير
املهارات اللغوية وال�سمعية.
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