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:الخالصة

:هدفت الدراسة الى تحقٌق ما ٌلً•

االطالع على برامج وزارة التربٌة والتعلٌم  -1•
الفلسطٌنٌة فً دمج االعاقات البصرٌة الجزئٌة والكلٌة 

.فً الفصول الدراسٌة

التعرف على واقع ممارسات عملٌات الدمج  -2•
.لإلعاقة البصرٌة فً المدارس الحكومٌة

الكشف عن المعٌقات البٌئٌة واألبنٌة المدرسٌة   -3•
.التً تواجه دمج االعاقة البصرٌة

بٌان التجربة الفلسطٌنٌة والٌة تطوٌر عمل  -4•
المإسسات والبرامج العاملة مع ذوي االحتٌاجات 

.  الخاصة



:سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة التالٌة

ما آلٌة دمج ذوي االعاقات : السؤال األول•

البصرٌة فً المدرسة العادٌة؟

ما المعٌقات والمشكالت : السؤال الثانً•

التً تواجه إدارة المدارس المستأجرة 

والمبنٌة قدٌما فً استقبال االعاقات 

البصرٌة؟

ما دور مؤسسات : السؤال الثالث•

المجتمع المحلً والبرامج العاملة مع 

االعاقة البصرٌة فً الدمج المدرسً؟



أهداف التعلٌم الجامع

األهداف العامة لبرنامج التعلٌم الجامع  -1
تطوٌر سٌاسات تنحو باتجاه التعلٌم للجمٌع •

وذلك على صعٌدي الوزارة والمدٌرٌات 
.  مع ضمان االستمرارٌة فً هذا المجال

بناء قدرات مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم على •
تطوٌر مفهوم االحتٌاجات التربوٌة 

.الخاصة فً المدارس التابعة لها

إرساء أسس التعاون بٌن الوزارة •
والمإسسات والمنظمات األخرى لمساعدة 

ودعم األطفال والشباب من ذوي 
.االحتٌاجات الخاصة

تحقٌق تكافإ الفرص من خالل المدرسة •
.الجامعة لكل فئات الطلبة



 األهداف الخاصة لبرنامج التعلٌم الجامع

تطوٌر قدرات المعلمٌن للتعامل مع االحتٌاجات الخاصة •
.فً قاعة الدراسة

تطوٌر وتؤهٌل المدارس المشاركة وتزوٌدها بالتسهٌالت •
.الفٌزٌائٌة التً تسمح لجمٌع فئات الطلبة بدخولها

تطوٌر قدرات المعلمٌن على تطوٌع المناخ لٌتناسب مع •
.الفروق بٌن الطلبة وملبٌاً الحتٌاجاتهم

تطوٌر طرق وأسالٌب تعلٌمٌة تناسب وتالئم جمٌع •
.  الطلبة ملبٌة لالحتٌاجات الخاصة بهم

تطوٌر وسائل تعلٌمٌة تراعً الفروق الفردٌة بٌن •
.الطلبة

العمل على تعدٌل االتجاهات نحو سٌاسة التعلٌم حق •
.للجمٌع

العمل ضمن مبدأ أن كل شخص لدٌه احتٌاجات تربوٌة •
.خاصة



تسجٌل والتحاق الطالب ذوي االحتٌاجات  

:الخاصة فً المدرسة العادٌة ٌمر بعدة مراحل

:مرحلة التهٌئة والتقبل:المرحلة االولى•

.دراسة وضع الطالب وتهٌئته نفسٌا للتعاٌش مع جو المدرسة بهدف تحقٌق التقبل الذاتً-1•

.تهٌئة األهل حول االجواء المدرسٌة والبٌئة الجدٌدة التً سٌنتقل الٌها-2•

.تحدٌد موقع المدرسة التً ٌتم دمج الطالب فٌها-3•

زٌارة المدرسة من قبل مرشد التعلٌم الجامع و التربٌة الخاصة وعقد لقاءات تربوٌة بشكل -4•
.فردي مع مدٌر المدرسة واطالعه على مبدأ الدمج وسٌاسة البرنامج

دراسة الوضع الفٌزٌقً للمدرسة من ناحٌة موقع الصف ومرافق المدرسة والتسهٌالت البٌئٌة -5•
.فً المدرسة

عقد لقاء تربوي مع الهٌئة التدرٌسٌة حول عملٌة الدمج لتهٌئة االجواء وتحقٌق التقبل لمبدأ -6•
.الدمج

تهٌئة الطلبة لتقبل ذوي االحتٌاجات الخاصة وٌقوم بهذا الدور المرشد التربوي فً المدرسة -7•
.مع المعلم مسئول لجنة التعلٌم الجامع

زٌارة الصف الذي ٌلتحق به المعاق حركٌا والجلوس مع طلبة الصف برفقة مدٌر المدرسة -8•
.والمرشد التربوي ومربً الصف وتهٌئتهم لتقبل ذوي االحتٌاجات الخاصة

عرض فٌلم أو توزٌع نشرة أو عمل محاضرة عن دمج ذوي الحتٌاجات الخاصة فً -9•
.المدرسة

عقد لقاء تربوي فً المدرسة ألولٌاء أمور الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة للحدٌث عن -10•
.هذه الظاهرة



مرحلة التسجٌل والتحاق :المرحلة الثانٌة

:الطالب بالمدرسة
فتح ملف خاص للطالب ضمن ملف التعلٌم الجامع فً -1•

المدرسة ٌضم التقارٌر الطبٌة والمتابعات مع الطالب 
ووصف االجهزة واألدوات المساندة التً ٌستعملها 

.الطالب

تنسٌق زٌارات معاقٌن حركٌا إلى المدرسة وخاصة -2•
.-معاق حركٌا ٌقود سٌارة–النماذج الناجحة 

انزال طلبة الصف الذي سٌلتحق به الطالب إلى الطابق -3•
االرضً وتكون غرفة الصف  قرٌبة من الوحدة الصحٌة 

.وساحة المدرسة

.بما ٌناسب الكتابة للمعاق حركٌا -السبورة-وضع اللوح-4•

ٌكون الٌوم األول لدمج الطالب بمشاركة األهل -5•
.والمرشد االجتماعً من المإسسة ذات العالقة



:مرحلة المتابعة والتقٌٌم:المرحلة الثالثة

الطلب من المعلمٌن التركٌز على التعلم التعاونً والعمل فً مجموعات فً المرحلة االولى لعملٌة الدمج لتحقٌق -1•
.التكٌف االجتماعً مع بٌئة المدرسة

.تنفٌذ أنشطة صفٌة بطرٌقة تعلم االنداد ، والتعلم من طفل إلى طفل لتوسٌع دائرة الصداقات االجتماعٌة-2•

.تشكٌل لجنة أصدقاء للمعاق حركٌا من طلبة الصف والبٌئة المحٌطة لتكون لجنة دعم ومساندة أكادٌمٌة واجتماعٌة-3•

خاصة فً االبنٌة . فً حال حاجة المدرسة إلى تعدٌالت بٌئٌة ٌتم التنسٌق مع قسم االبنٌة فً المدٌرٌة لعمل الالزم-4•
.القدٌمة أو المستؤجرة

.زٌارة األهل بشكل دوري لمتابعة المعٌقات التً تواجه الطالب واطالع المدٌر أو مرشد التعلٌم الجامع علٌها-5•

أو إلى مإسسات مهتمة -حسب االحتٌاج-تنسٌق التحوٌل إلى مركز المصادر بهدف تلقً جلسات عالج وظٌفً-6•
.باإلعاقة الحركٌة

مشاركة الطالب فً اللجان الصفٌة واألنشطة الترفٌهٌة والالصفٌة والتركٌز على حصص الفن والرٌاضة بؤن ٌشارك -7•
.فً التحكٌم أو متابعة الحركات والمشاركة فً االذاعة المدرسٌة والرحالت

.تبادل الزٌارات للطلبة والمعلمٌن مع المإسسات التً ترعى ذوي االحتٌاجات الخاصة -8•

التنسٌق مع مإسسات المجتمع المحلً لتوفٌر بعض االجهزة والمستلزمات المساندة مثل كرسً -9•
.-أسطح مائلة -متحرك،ووكر،عكازات،تعدٌل مرات موازٌة وتعدٌل فً مدخل المدرسة والمرافق الصحٌة بعمل شواحط

تكون عملٌة المتابعة للطالب فً المدرسة من قبل مدٌر المدرسة ومعلم الصف والمرشد التربوي، ومرشد التعلٌم -10•
.الجامع والتربٌة الخاصة واألهل



ما دور المؤسسات والبرامج العاملة مع :

اإلعاقة الحركٌة فً الدمج المدرسً؟
من أجل تحقٌق الهدف وإنجاح عملٌات دمج ذوي  •

االحتٌاجات الخاصة تم التنسٌق مع المإسسات 
وبرامج التؤهٌل العاملة واألخصائٌٌن لتنفٌذ أنشطة 

وقائٌة وتوعٌة للمعلمٌن والطلبة واألهالً و مجالس 
أولٌاء األمور ومن له عالقة بالعملٌة التربوٌة حٌث 

.التعلٌم مسئولٌة الجمٌع

كذلك تم رصد قوائم بالمإسسات والبرامج العاملة •
وإصدار تعمٌم فٌها ٌبٌن نوع الخدمة التً تقدمها كل 

مإسسة وموقعها ودورها فً عملٌة التشخٌص المبكر 
والمساعدة فً عملٌات التؤهٌل الالزمة حٌث تم 
التعاون مع برنامج التؤهٌل المبنً على المجتمع 

المحلً وجمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً وجمعٌة 
اإلحسان والكفٌف والصم واإلغاثة الطبٌة، والجمعٌة 

  9/40/10316/أنظر كتاب رقم وت.)العربٌة للتؤهٌل
بتارٌخ  9/24/12201/وكتاب رقم و ت 

(.م4/11/2004



معلمون منتدبون من وزارة التربٌة والتعلٌم  -1

لمراكز التربٌة الخاصة فً المجتمع المحلً
وبرامج التؤهٌل , نتٌجة للدور الفعال الذي تقوم به الجمعٌات الخٌرٌة •

الخاصة فً مجال تقدٌم الخدمات التعلٌمٌة للطلبة ذوي االحتٌاجات 
الخاصة ولتحقٌق التعاون والتكامل بٌن وزارة التربٌة ومإسسات 

المجتمع المحلً ولنجاح عملٌة الدمج األكادٌمً واالجتماعً تم اعتماد 
مراكز تربوٌة منتدبة من التربٌة والتعلٌم وٌقوم هإالء المعلمون 

بالعمل فً المدارس التربوٌة التابعة للجمعٌات الخٌرٌة التً تإدي 
خدمات تعلٌمٌة للطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة كدعم من وزارة 

التربٌة لهذه الجمعٌات والمدارس الخاصة وٌتم زٌارة هإالء المعلمون 
من قبل قسم اإلشراف فً المدٌرٌة مع فرٌق التعلٌم الجامع وذلك 
بزٌادة حصص وتقٌٌم األداء ورفع تقرٌر لوزارة التربٌة والتعلٌم 

وٌكون هذا التقٌٌم سنوٌا وٌتم زٌادة عدد المراكز المنتدبة سنوٌا لدعم 
هذه المإسسات التربوٌة التً تإدي خدمة للطلبة ذوي االحتٌاجات 
الخاصة من أصحاب اإلعاقات البصرٌة أو السمعٌة أو الحركٌة أو 

وزارة التربٌة والتعلٌم العالً الفلسطٌنٌة، :انظر أمر إداري.)العقلٌة
م وكتاب رقم وت ع 7/3/2004بتارٌخ  3/20/2060/رقم وت ع

(.م20/3/2005بتارٌخ  3/20/2758/



نماذج التحوٌل المإقت والدائم-2

ٌعانً بعض الطلبة من مشاكل صحٌة فً السمع أو البصر أو  •
الحركة أو النطق وال ٌعطً األهل والمدرسة االهتمام الكافً لمثل 
هذه المشاكل، ونتٌجة لزٌارة مرشد التعلٌم الجامع والتربٌة الخاصة 
للمدرسة للمتابعة المٌدانٌة ومن خالل االطالع على نموذج حصر 

اإلعاقات فً المدارس ومعاٌنة الطلبة وحل مشاكلهم تم توزٌع 
القسم :  نموذج التحوٌل على المدارس وٌتكون من ثالثة أقسام القسم

األول خاص بالمدرسة حٌث تقوم بتعبئة المعلومات عن الطالب من 
حٌث اسم الطالب وصفه وتارٌخ مٌالده وسبب التحوٌل وملخص 

بسٌط عن حالة الطالب وتارٌخ تعبئة النموذج وتوقٌع المدٌر وختم 
.المدرسة

ٌرسل النموذج إلى مكتب المدٌرٌة وهناك قسم خاص بالمدٌرٌة    •
وٌشمل الجهة المحول إلٌها كالمإسسة والقسم المختص ومالحظات 

.مرشد التعلٌم الجامع واسمه وتصدٌق المدٌرٌة



تابع نموذج التحوٌل والعالقة مع المإسسات

وٌرسل للمدرسة عبر البرٌد المدرسً حٌث ٌوجد لكل مدرسة صندوق برٌد  •
وٌراجع سكرتٌر . خاص بها ٌوضع فٌه جمٌع الكتب الصادرة عن مدٌرٌة التربٌة

.المدرسة أو مدٌرها و ٌؤخذ البرٌد من الصندوق

ٌحتفظ المدٌر بنسخة من نموذج التحوٌل وٌعطً األهل النسخة األصلٌة لمراجعة  •
.المإسسة ذات العالقة

أما القسم الثالث خاص بالمإسسة وٌشمل تشخٌص الحالة وتوصٌات المإسسة     •
بعد متابعة الحالة وختمه بختم المإسسة وتوقٌعه باسم األخصائً الذي شخص 

.الحالة وإرجاعه إلى المدرسة مرفق بالتقارٌر الطبٌة

أو البصرٌة , لعمل تخطٌط سمع ;هذا النموذج ٌعتمد لتحوٌل اإلعاقات السمعٌة    •
لعمل فحوصات النظر أو الحركٌة أو النطقٌة أو العقلٌة لعمل تقٌٌم القدرات العقلٌة 

أنظر ملحق نموذج .)والوضع التحصٌلً للطالب المحول إلى المإسسة ذات العالقة
(.التحوٌل



التعلٌم البٌتً ولجنة الدعم والمساندة-3

ٌعانً بعض الطلبة من مشاكل صحٌة أو  •
إعاقات تإثر على غٌرهم أو ٌتؤثرون من الطلبة اآلخرٌن 
كمرض نقص الجالٌكوجٌن الوراثً أو المرض الفقاعً 

المائً أو هشاشة العظام أو سكنى الطالب فً منطقة 
نائٌة وعرة ٌصعب علٌه الوصول إلى المدرسة وهو 

طالب ٌسكن بالقرب من :" على كرسً متحرك مثال
منطقة الدبوٌة فً الخلٌل وهً منطقة مسٌطر علٌها 
إسرائٌلٌا إضافة إلى أنها مغلقة بحواجز وسدات من 

فحركة الطالب على كرسً متحرك ٌشكل . االسمنت
وزارة التربٌة :أنظر أمر إداري")خطورة كبرى علٌه 

بتارٌخ  9/3/1074/والتعلٌم الفلسطٌنٌة رقم و ت 
(.م23/9/2004

هذه الحاالت وغٌرها تسجل فً سجل المدرسة     •
رسمٌا واسمه فً القوائم ولكن ٌتم تعلٌمه فً البٌت بتعهد 

خطً من األهل ومتابعة أوراق العمل وامتحانات 
المدرسة



-لجنة الدعم والمساندة-لجنة أصدقاء المعاق-4

األكادٌمٌة واالجتماعٌة
لجنة دعم ومساندة أكادٌمٌة –من خالل تشكٌل لجنة أصدقاء  •

واجتماعٌة هدفها دعم الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة فً التعلٌم 
وتكوٌن األصدقاء وتمكٌنه من التغلب على الصعوبات التً 

 7-6تعترضه، وتتكون لجنة الدعم األكادٌمً واالجتماعً من 
طالب ٌتم اختٌارهم حسب الرغبة من نفس الصف ومن محٌط 

الطالب وسكنه، وللجنة األصدقاء مهام منها مساعدته على الدمج 
فً المجتمع المدرسً ورفع مستوى تقبل الطلبة ذوي االحتٌاجات 

الخاصة فً المدرسة من قبل الزمالء ودعمه ومساندته أكادٌمٌا 
واجتماعٌا، واللجنة المشرفة على لجنة األصدقاء تتكون من مدٌر 

المدرسة والمرشد التربوي ومرشد التعلٌم الجامع ومعلم الصف 
والباحث االجتماعً من المإسسة الدامجة إن وجد، وتقوم هذه 

بتحدٌد احتٌاجات الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة والتنسٌق مع 
المإسسات ذات العالقة واألخصائٌٌن والقٌام بحمالت توعٌة عن 

المعاقٌن وحقوقهم، وعمل مجالت حائط وتفعٌل اإلذاعة المدرسٌة 
-زٌارات بٌتٌه–وعمل برنامج تبادل زٌارات للمعاق مع الطلبة 

.من الطلبة لدعمه ومساندته -تعلٌمً-وعمل برنامج أكادٌمً

وهذه اللجنة تشكل داخل المدرسة لدعم الطلبة ذوي االحتٌاجات •
.الخاصة واإلعاقات الظاهرة التً تحتاج الدعم والمساندة



نموذج حصر -قاعدة بٌانات إحصائٌة-5

اإلعاقات
فً مطلع كل عام دراسً ٌتم توزٌع تعمٌم صادر عن •

مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم على المدارس لحصر اإلعاقات 
الظاهرة فً كل مدرسة وٌتضمن التعمٌم التعرٌفات 

المبسطة لكل إعاقة،  ومنها الحركٌة وهً فقد أحد األطراف 
أو فقد احد األطراف العلوٌة أو فقد األطراف , السفلٌة

".العلوٌة والسفلٌة أو شلل دماغً

كما ٌتضمن التعمٌم سبب اإلعاقة هل هً إعاقة خلقٌة أو   •
أثناء الوالدة هو أثناء الوالدة أو خلقٌة، أو حوادث، أو 

مرض، أو إصابة انتفاضة، أو وراثة؟

كذلك ٌتضمن قائمة باألدوات واالحتٌاجات حسب اإلعاقة،   •
وتعدٌالت فً المدارس بعمل أسطح مائلة وتعدٌل فً 

الوحدة الصحٌة أو بحاجة لكرسً متحرك أو عكازات أو 
.ووكر لإلعاقة الحركٌة واحتٌاجات كل إعاقة فً المدرسة

بعد تعبئة النموذج من قبل المدرسة ٌتم إرساله إلى مكتب •
المدٌرٌة وٌقوم فرٌق التعلٌم الجامع بتفرٌغ البٌانات على 

-جهاز الحاسوب باستخدام برنامج خصوصً لهذا الغرض
ACCES -

وتتم هذه العملٌة فً جمٌع المدٌرٌات وٌتم إرساله إلى •
وزارة التربٌة والتعلٌم لتشكٌل قاعدة بٌانات إحصائٌة عن 

الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة، حٌث ٌتم تحدٌثها مع 
.مطلع كل عام دراسً

العددالطمبة المكفوفين

عدد طمبة المتقدمين لشهادة 
الثانوية العامة

39

عدد الطمبة المدموجين في 
مدارس التربية والتعميم 

  -2010لمعام الدراسي 
لمختمف المراحل 2011
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طلبة الثانوٌة العامة من ذوي االحتٌاجات -6

الخاصة
ٌتقدم الطلبة المتحان الثانوٌة العامة فً المباحث •

-المعتمدة من قبل الوزارة فً الفرعٌن العلمً
العلوم اإلنسانٌة، وٌكون -العلوم الطبٌعٌة واألدبً
من كل عام دراسً،  6/6االمتحان محددا بتارٌخ 

وبالنسبة المتحانات الطلبة ذوي االحتٌاجات 
الخاصة من اإلعاقة الحركٌة والجسدٌة ٌعامل كؤي 

طالب عادي ولكن بناء على تقرٌر طبً ومعاٌنة 
لجنة طبٌة محلٌة من مدٌرٌة الصحة فً المنطقة 
التً ٌدرس فٌها حٌث أشارت بعض التقارٌر إلى 
حاجة الطالب لمساعد فً الكتابة، حٌنها ٌتم تعٌٌن 

معلم مساعد للكتابة عن الطالب دون مراعاة 
احتٌاجاته الخاصة كالطالب الكفٌف بإعفائه من 

مادة الرٌاضٌات والتكنولوجٌا والخرٌطة فً مادة 
.الجغرافٌا

العددالصف

18الثاني الثانوي

17الحادي عشر

9العاشر

14التاسع

8الثامن

2السادس

1الخامس

68العدد الكمي



وٌوم المعاق  3/12ٌوم المعاق العالمً -7

13/12العربً
 3/12ٌحتفل بٌوم المعاق العالمً فً الذكرى السنوٌة  •

وٌتم توزٌع نشرة من قبل وزارة التربٌة والتعلٌم على 
المدٌرٌات ثم توزع على المدارس لقراءتها فً اإلذاعة 

وزارة التربٌة والتعلٌم :أنظر أمر إداري)المدرسٌة 
بتارٌخ  31/15/12731/الفلسطٌنٌة رقم و ت ع

كما ٌتم إصدار تعمٌم للمدارس من ( م22/11/2004
قبل مدٌرٌات التربٌة والتعلٌم لتنفٌذ أنشطة خالل أسبوع 

بتخصٌص حصة دراسٌة للحدٌث عن حقوق المعاقٌن 
وتبادل الزٌارات مع مدارس التربٌة الخاصة، كذلك تقوم 
الجمعٌات والبرامج العاملة فً مجال التؤهٌل بعقد لقاءات 

توعٌة للمعلمٌن وطلبة المدارس واألهالً عن آلٌة 
التعامل مع اإلعاقة والكشف المبكر، والطلب إلى 

الطالب كتابة مواضٌع إنشائٌة باللغتٌن العربٌة 
واإلنجلٌزٌة عن اإلعاقات وتخصٌص حصة الفن 

والرسم، ثم كتابة تقرٌر عن النشاطات وإرساله لمدٌرٌة 
.التربٌة والتعلٌم للتعبٌر عن هذه الظاهرة



األندٌة والمخٌمات الصٌفٌة-8

ٌقوم قسم النشاطات فً المدٌرٌة بتنفٌذ  •
مجموعة من األندٌة والمخٌمات الصٌفٌة فً 

العطلة الصٌفٌة وهذه أنشطة تروٌحٌة وترفٌهٌة 
للطلبة تهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة لملء 
أوقات فراغهم بشكل اٌجابً وتنمٌة مهاراتهم 
وقدراتهم عن طرٌق مشاركتهم فً نشاطات 
متعددة وفق مٌولهم ورغباتهم وكذلك تنمٌة 

الروح القٌادٌة والعمل الجماعً والمساهمة فً 
خدمة وتنمٌة 

المإسسات والبرامج العاملة فً التؤهٌل لتنفٌذ •
أنظر الخطة السنوٌة لإلدارة .)أنشطة مشتركة

العامة لألنشطة الطالبٌة الصادرة عن وزارة 
(.م2007-2006التربٌة والتعلٌم لعام 



ملف التعلٌم الجامع واالحتٌاجات الخاصة-9

وملف الطالب ذي االحتٌاج الخاص
نتٌجة الزٌارة المٌدانٌة لمرشد التعلٌم الجامع للمدارس •

تم فتح وتؤسٌس ملف التعلٌم الجامع واالحتٌاجات 
الخاصة فً كل مدرسة ٌشرف علٌه المعلم المسئول 

وأعضاء لجنة التعلٌم الجامع، وٌحتفظ به عند سكرتٌر 
الصادر والوارد، الخطة : "المدرسة وٌشمل الملف

السنوٌة، االنجازات، ملف تدرٌب المعلمٌن، وفً مطلع 
كل عام دراسً ٌتم عقد اجتماع لجمٌع المعلمٌن 

مسئولً لجان التعلٌم الجامع فً المدارس لمناقشة 
المهام والمسئولٌات وخطة العمل والٌة المتابعة والتقٌٌم 

لعملٌات الدمج فً مختلف جوانب اإلعاقات فً 
بتارٌخ  22/5/2195أمر إداري رقم. المدارس

م الصادر عن وزارة التربٌة والتعلٌم، 30/11/2006
م 13/3/2006بتارٌخ  22/5/617وكتاب رقم 

(.  الصادر عن مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم فً الخلٌل



توصلت الدراسة الى مجموعة

:من النتائج أهمها 
حق التعلٌم االساسً لكل مواطن ٌقٌم على  -1•

أرض فلسطٌن بغض النظر عن الجنس أو الدٌن 
أو الطائفة أو الملة أو العرق أو نوع االعاقة، 
والمدرسة مفتوحة لجمٌع الطلبة وال تستثنً 

منهم أحدا وخاصة الطلبة القابلون للتعلم 
مدرسة مفتوحة -والتكٌف مع المجتمع المدرسً

.  للجمٌع 

سعى مرشدو التعلٌم الجامع على توفٌر . 2•
المستلزمات التقنٌة الالزمة لخدمة الطلبة ذوي 

االحتٌاجات الخاصة من طابعات برٌل 
وعدسات مكبرة ونظارات وعصا بٌضاء من 

.خالل الوزارة أو مإسسات المجتمع المحلً



تابع النتائج

المتابعة المستمرة للطلبة ذوي االحتٌاجات -3•

الخاصة من قبل مرشد التعلٌم الجامع وفتح ملف له 

فً المدرسة من قبل لجنة التعلٌم الجامع فً 

.المدرسة

ٌعرض الطالب الكفٌف او من ٌعانً من صعوبة -4•

بصر على لجنة طبٌة لوائٌة فً مدٌرٌة الصحة وهً 

تقرر درجة العجز لدٌه ، وإذا كان بحاجة الى 

مساعد للكتابة فً امتحان الثانوٌة العامة ٌتم تعٌٌن 

مساعد للكتابة ومراقب وقاعة خاصة فً المدرسة 

.التً ٌتقدم فٌها المتحان الثانوٌة العامة



:وأوصت الدراسة بما ٌلً

تعزٌز العالقة مع مإسسات المجتمع  -1•
المحلً واالستفادة من دورها فً عملٌة الدمج 

.والتؤهٌل المدرسً

توفٌر الجو المرٌح والمناخ التحفٌزي  -2•
ووضع نظام مكافآت للمعلمٌن العاملٌن مع 
الطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة بتخفٌف 

.العبء التدرٌسً عنهم

التركٌز على التعلم النشط وتعلم األنداد  -3•
والتعلم التعاونً والعمل فً مجموعات 

واعتماد أسلوب المالحظة والمشاهدة وتنوٌع 
.أسالٌب التعلٌم



وفٌما ٌتعلق بالبحوث والدراسات المستقبلٌة 

:أوصت الدراسة بما ٌلً
توفٌر منهاج برٌل للطالب الكفٌف مع الطلبة -1•

.العادٌٌن دون تؤخٌر

توفٌر كمبٌوتر برٌل مبصر فً كل مدٌرٌة -2•
.على األقل

إجراء دراسة تحلٌلٌة لمعطٌات الواقع وحقائقه -1•
-عملٌات-من خالل أسلوب تحلٌل النظم مدخالت

.مخرجات

إجراء دراسات مقارنة للتجربة الفلسطٌنٌة مع -2•
.تجارب الدمج فً الدول العربٌة واألجنبٌة

إجراء دراسات لوضع تصورات مستقبلٌة -3•
لمدرسة المستقبل والتً تضم جمٌع الطلبة بما 

مدرسة مرحبة -فٌهم ذوي االحتٌاجات الخاصة
.-بالجمٌع



المدرسة المرحبة بالجمٌع



مساعدة قوات التواجد الدولً لعبور الطالب 

الحاجز العسكري االسرائٌلً  



مدخل مغلق لمدرسة قرطبة من الجانب 

االسرائٌلً



توصٌل الطالب للمدرسة



التحاق الطالب بالمدرسة



-منزلً-تعلٌم بٌتً



مشاركة الطالب لتنمٌة مواهبه



مدرسة مستؤجرة ٌصعب التعدٌل البٌئً فٌها



ممر موازي مإقت



حاجز عسكري اسرائٌلً على مدخل المدرسة 

االبراهٌمٌة فً الخلٌل



ممر موازي فً مدخل المدرسة



 -RAMPتعدٌل فً مدخل المدرسة 



ممر موازي لبٌت الطالب



نموذج حمام خاص لذوي االحتٌاج الخاص



مخطط كروكً للحمام الخاص



طرٌق خلفً لمدرسة قرطبه



ممرات موازٌة لذوي االعاقة الحركٌة



لجنة الدعم والمساندة للطالب



الطفل مع ذوٌه



مدخل مدرسة قرطبة فً شارع الشهداء



سواتر تمنع وصول الطفل الى المدرسة



جدار فاصل بٌن بٌت الطالب والمدرسة التً 

مترا فقط 42تبعد 



سواتر اسمنتٌة اسرائٌلٌة على مدخل 

المدرسة



المعلمات على مدخل التفتٌش االسرائٌلً 

لمدرسة قرطبه



شرطة اسرائٌلٌة تعترض المعلمات 

والطالبات







تدرج المناخ التنظٌمً لمدرسة التعلٌم 

الجامع





شكرا لحسن االصغاء

نحو بٌئة •

مدرسٌة 

فضلى

نحو مناخ •

تربوي 

مرحاب




