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ػدادىا ملك طفل من ذوي الاحذياخات اخلاضة  وثيلة مكذوبة يمت ا 

 بشلك فردي، ومتثل حاخات ذكل امطفل واخلدمات امرتبوية املساهدة

 اميت حيخاهجا، ولك ما ميكن أ ن يسامه يف ثؼوميو وثدريبو،

ػداد ذكل امربانمج فريق مذاكمل   ويشرتك يف ا 

.من ال شخاص ذوي امؼالكة

امربانمج امرتبوي امفردي 



ػداد امربانمج امرتبوي امفردي خطوات ا 

احامتع فريق مذخطص جشخيص وثليمي امطفل ا كدشاف وحتديد امطفل

حتديد مشلكة امطفل  كخابة امربانمج  ثلدمي اخلدمات 

ػادة ثليمي امطفلمراحؼة امربانمجكياس ثطور ال داء ا 



خطوات ثطممي مهناج حربوي فردي

يذ ف ن ت يب ال ية اسال عال فرديوف تربوي ال برنامج ال يم ال ي ق ت

ة ردي ية ف ية وعالج يم ل ع إعداد خطط ت

ردية ة ف وي رب اعداد خطة ت

ي توى األداء الحال يم مس ي ق ت

لو  ك مدخلي س



امسووك املدخًل

ماكهية  مؼرفة اخلطائص امامنئية نوطفل ذي الاحذياخات اخلاضة، وذكل مدسييل ا 

:امخؼامل مؼو وفيم احذياخاثو، مثل

 ( .امخواضل)انوغة

 ( .وشاط أ و ضؼف)احلركة

 امليارات الاحامتغية.

 ( .…امخخيل، الاهدباه، امخذكر)امليارات املؼرفية



امخؼرف ػىل مس خوى ال داء احلايل

مؼرفة هلاط املوة وهلاط امضؼف اميت ميوكيا امطفل يف اموكت امراىن، واميت يمت ثليمييا ػادة من ػدة مطادر الهامتهئا 

..جملاالت منائية خمخوفة، اكجملال انوغوي، والاهفؼايل، والاحامتغي، واملؼريف، والاس خلاليل

:ومن املطادر املس خخدمة يف معوية امخليمي

 (موفات وثلارير)دراسة احلاةل

املالحظات ػىل فرتات خمخوفة ومس مترة

امللابةل نوطفل وأ رسثو ومل خطائيني امؼاموني مؼو

الاخذبارات امللنية أ و املؼدة من كبل املامئني من ذوي اخلربة، اميت حراغي خطائص امطفل موضع ادلراسة.



ػداد اخلطة امرتبوية امفردية ا 

وثيلة مكذوبة ثؼد مع بداية لك ػام درايس ملك طفل من ذوي الاحذياخات اخلاضة ػىل حدا. 

جشمل هلاط املوة وهلاط امضؼف نوطفل.

حتفظ حق امطفل يف ثلدمي اخلدمات املياس بة هل.

ثضمن ثفاػل ٍلوػة من ال فراد ذوي امؼالكة ابمطفل مخحليق أ ىدافو مبن فهيم ال رسة. 

وس يةل ثليمي ملدى فؼامية امخليمي املس بق نوطفل كٌل ثلمي أ داء املؼمل وامؼاموني مع امطفل. 



ػداد اخلطة امرتبوية امفردية ا 

حتخوي اكفة احذياخات امطفل طويةل وكطرية املدى امفردية والاحامتغية. 

حتدد املاكن امرتبوي املياسب اذلي س يوخحق بو امطفل واخلدمات املساهدة اميت حيخاهجا. 

ػدادىا ٍلوػة من ال خطائيني مع أ رسة امطفل  .يشرتك يف ا 



اخلطة امرتبوية امفردية
غرض منوذج



ػداد اخلطة امخؼوميية امفردية ا 

خاهب ثيفيذي نوخطة امرتبوية امفردية.

 حتخوي  لك خطة ثؼوميية ػىل ىدف من ال ىداف كطرية املدى.

ال ىداف مش خلة من ال ىداف طويةل املدى.

يمت حتليق ال ىداف خالل فرتة زمنية كطرية.

ميس ابمرضورة أ ن ثيفذ يف خوسات فردية.

ثغطي لك خطة جمال من اجملاالت امامنئية.



اخلطة امخؼوميية امفردية

جساػد املؼمل يف ثليمي أ داء امطفل كبل وأ ثياء وبؼد امخؼومي وامؼالج

جساػد املؼمل يف ثليمي هفسو

جيب أ ن حترض مس بلا كٌل جيب ثوفري ال دوات امالزمة مخيفيذىا كبل امبدء يف امخطبيق. 



:ضياغة ال ىداف امسووكية 

 .املؼيار+ امظرف +فؼل مضارع + أ ن 

: أ مثةل 



اخلطة امخؼوميية امفردية
غرض منوذج



امخليمي اههنايئ

 يمت مع هناية ثطبيق اخلطة امرتبوية امفردية أ ي مع هناية  امؼام ادلرايس.

 يلمي أ داء امطفل خالل امؼام ادلرايس كٌل يلمي أ داء امؼاموني مؼو.

 يسامه يف ثطوير خطة خديدة نوطفل نوؼام امخايل ثبىن ػىل ضوء اميخاجئ احلامية.

 هتئي امفرضة مخحديد املاكن امرتبوي املياسب اذلي حيخاخو امطفل يف امفرتة املادمة.



..ػومين اميأ س كيف أ ضيع ال مل يف حيايت .. يف رحةل امؼمر 

..اىهتت احملارضة 

تغريد آل شريم .أ


