الممخص:

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى آلية تشكيل لجان الدعم والمساندة األكاديمية واالجتماعية
لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في ظل الحصار وتحديدا يمكن بمورة مشكمة الدراسة في األسئمة التالية:

السؤال األول:ما ما آلية تشكيل لجنة الدعم والمساندة األكاديمية واالجتماعية لمطمبة ذوي االحتياجات
الخاصة؟

السؤال الثاني :ما ىي ميام لجنة األصدقاء وميام المجنة المشرفة عمى لجنة الدعم والمساندة لمطمبة
ذوي االحتياجات الخاصة؟
السؤال الثالث:ما ىي آلية بناء برنامج الدعم والمساندة لمطالب ذي االحتياج الخاص؟

اتبعت الدراسة منيج تحميل المضمون باالستناد إلى الوثائق الرسمية والكتب الصادرة عن و ازرة التربية

والتعميم والمديريات التابعة ليا

واعتمدت الدراسة المالحظة المقصودة بالرجوع الى السجالت والتقارير والوثائق والكتب الصادرة

عن و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية ومديرية التربية والتعميم في الخميل من 7991/3/3م-
0272/72/02م.
وشمل مجتمع الدراسة المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميم التي دخمت في برنامج
التعميم الجامع من 7991م0272-م.

وتوصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:

-7حق التعميم االساسي لكل مواطن يقيم عمى أرض فمسطين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو
الطائفة أو الممة أو العرق أو نوع االعاقة ،والمدرسة مفتوحة لجميع الطمبة وال تستثني منيم أحدا

وخاصة الطمبة القابمون لمتعمم .
 -0سعى مرشدو التعميم الجامع والتربية الخاصة عمى توفير المستمزمات التقنية الالزمة لخدمة
الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة من كراسي متحركة وووكر وعكازات ونظارات وسماعات طبية
وطابعات بريل-ماكينات بيركنز وغيرىا من المستمزمات.

 -3التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحمي والبرامج العاممة لممساعدة في تقديم الخدمات لمطمبة
بتوفير أجيزة ومواد مساندة.
 -لجنة الدعم والمساندة األكاديمية واالجتماعية تجربة رائدة ونموذجية في المدارس التي تم تطبيقيا.

المقدمة:
تبنت و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية برنامج التعميم الجامع بيدف دمج الطمبة ذوي

االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية انطالقا من المبادئ والمواثيق الدولية والتي نادت بحق التعميم
لمجميع ومنيا مؤتمر سالمنكا في اسبانيا عام 7991م لموصول إلى مدرسة مرحبة بالجميع  ،وتقبل
جميع الطمبة بغض النظر عن حالتيم البدنية أو الفكرية أو االجتماعية أو الوجدانية أو المغوية أو

الجنس أو الدين أو الطائفة أو العرق أ و االنتماء السياسي سواء كانوا معاقين أو موىوبين.

وانطالقا من المبادئ العامة لمتعميم الفمسطيني الذي يعتبر حق التعميم لمجميع  ،وأن دمج ذوي

االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية ىو تطبيق عممي لمبدأي حق التعميم لمجميع وتكافؤ الفرص،
طبقت الو ازرة مشروع التعميم الجامع لفترة تجريبية لمدة ثالث سنوات وتم تقييم البرنامج من قبل خبراء في

التربية الخاصة والذين أوصوا بدورىم بالتوسع في تطبيق البرنامج و أن يشمل جميع المدارس انسجاما
مع الخطة الخمسية لمو ازرة وتنفيذا لمسياسات والثقافات والممارسات لتحسين نوعية وجودة التعميم في

فمسطين.

واجو الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة مشاكل ومعيقات وصعوبات في التكيف مع البيئة المدرسية
والمناخ التنظيمي التربوي بما يسوده من عالقات لمجاراة أقرانيم الطمبة.
مشكمة الدراسة:

اكتسب الباحث خبرات من الحياة األكاديمية والبحثية من خالالل عممالو فالي برنالامج التعماليم الجالامع

والتربية الخاصة في مديرية التربية والتعميم في الخميل ومديريالة شالمال الخميالل عالقالات وثيقالة مالع مؤسسالات
المجتم الالع المحم الالي والم ارك الالز البحثي الالة والمالحظ الالات والمق الالدمات والتغذي الالة الراجع الالة األم الالر ال الالذي مي الالد الس الالبيل

لمتابعة سير العمل لمدراسة والمالحظات التي يسجميا عن وجود مشكمة مالا بالالرغم مالن الجيالود التالي تبالذليا
و ازرة التربية والتعميم في دمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة الجسدية والحركية.

 -7تصالالور إدارة المالالدارس ليالالة حالالل مشالالاكميم ومعانالالاتيم الحقيقالالة التالالي تتسالالم أحيانالالا بااليجابيالالة وأخالالر
بالسمبية.

-0تخ الالوف بع الالض المعمم الالين م الالن ع الالدم نج الالاح تج الالارب ال الالدمج ل الالذوي اوعاق الالات الحركي الالة والجس الالدية ف الالي

المدرسة العادية.

-3الضغط النفسي لد البعض والنفور مالن اوعاقالات الحركيالة والجسالدية والكرسالي المتحالرك مالن
قبل بعض المعممين.
-1التخ الالوف م الالن تحم الالل مس الالئولية الطمب الالة ال الالذين يع الالانون م الالن إعاق الالات ف الالي ال الالدخول والخ الالروج م الالن
الصف وفي االستراحة والطابور الصباحي ومغادرة الطمبة المدرسة.
أسئمة الدراسة:

تسعى الدراسة لالجابة عن االسئمة التالية:

السؤال األول:ما ما آلية تشكيل لجنة الدعم والمساندة األكاديمية واالجتماعية لمطمبة ذوي االحتياجات
الخاصة؟
السؤال الثاني :ما ىي ميام لجنة األصدقاء وميام المجنة المشرفة عمى لجنة الدعم والمساندة لمطمبة

ذوي االحتياجات الخاصة؟

السؤال الثالث:ما ىي آلية بناء برنامج الدعم والمساندة لمطالب ذي االحتياج الخاص؟
حدود الدراسة:

 -7الحدود الموضوعية :تتضمن برنامج التعميم الجامع والية دمج اوعاقات المتنوعة من بصرية

وحركية وسمعية في المدرسة النظامية ضمن الفصول الدراسية.

 -0الحدود البشرية :يطبق البحث عمى الطمبة ذوي اوعاقات الحركية في المدرسة الحكومية.
 -3الحدود المكانية :يطبق البحث عمى المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميم العالي

الفمسطينية.

 -1الحدود الزمنية :يطبق البحث في العام الدراسي 0272/0229م.

أهداف الدراسة:

تيدف الدراسة الى تحقيق االىداف التالية:
 -7االطالع عمى برامج و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية في دمج االعاقات في

الدراسية.

الفصول

 -0التعرف عمى واقع ممارسات عمميات الدمج لالعاقة الجسدية والحركية والبصرية في المدارس
الحكومية.

 -3الكشف عن المعيقات البيئية واالبنية المدرسية التي تواجو دمج االعاقة الحركية .
 -1بيان التجربة الفمسطينية والية تطوير عمل المؤسسات والبرامج العاممة مع ذوي االحتياجات

الخاصة.

اهمية الدراسة:

 -7يعتبر ىذا البحث من البحوث والدراسات القميمة التي تتناول ىذا الموضوع ،فيو دراسة بكر
عمى حد عمم الباحث.

 -0يرجى أن يعطى ىذا البحث إضافة عممية الى المكتبة المحمية التي تفتقر الى مثل ىذا
النوع من الدراسات.

 -3استفادة المعنيين من ىذا البحث وتطبيقاتو.
مصطمحات الدراسة:
برنامج التعميم الجامع :اعتمد البرنامج مبدأ حق التعميم لجميع الطالب بغض النظر عن

الجنس أو الدين أو الطائفة أو االعاقة ،ويحق لكل انسان يقيم عمى أرض فمسطين التعميم في
المدارس الحكومية.
الدمج" :تمكين األطفال من االلتحاق بالمدارس ورياض االطفال مع غيرىم من الطالب

العاديين مما يوفر ليم ب يئة تربوية ومعيشية أقرب ما يكون الى البيئة الطبيعية لتحقيق التكيف
االجتماعي والتعميمي"(.مقتبس من نشرة الدمج المدرسي الصادرة عن االغاثة الطبية –برنامج

التأىيل المبني عمى المجتمع المحمي عام 0227م).

الدمج المدرسي :تسجيل الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة ولديو الرغبة في التعمم في

المدرسة الحكومية  ،وعمى و ازرة التربية تييئة المدرسة بما يناسب وضع الطمبة ذوي االحتياجات
الخاصة.
ذوي االحتياجات الخاصة :ىم الطمبة الذين يعانون من إعاقة سمعية أو بصرية أو سمعية

أو عقمية أو حركية أو نطقية وال يستطيعون مجاراة أقرانيم من الطمبة العاديين وكذلك الطمبة
الموىوبين والمتفوقين والذين لدييم ابداعات مميزة ا تستطيع المدرسة العادية تمبية احتياجاتيم.

منيج الدراسة:

تتبع الدراسة منيج تحميل المضمون باالستناد الى الوثائق الرسمية والكتب الصادرة عن و ازرة
التربية والتعميم والمديريات التابعة ليا.

مجتمع الدراسة:

شمل مجتمع الدراسة المدارس الحكومية التابعة لو ازرة التربية والتعميم التي دخمت في برنامج
التعميم الجامع من 7991م0221-م.

أدوات الدراسة:

تعتمد الدراسة المالحظة المقصودة بالرجوع الى السجالت والتقارير والوثائق والكتب الصادرة
عن و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية ومديرية التربية والتعميم في الخميل من 7991/3/3م-
0221/72/02م.
مصادر الدراسة:

النشرات والكتب والتقارير والسجالت وارشيف مديرية التربية والتعميم وسجالت الوارد من الو ازرة

والصادر عن مديرية التربية والتعميم وما كتب عن برنامج التعميم الجامع في الصحافة المكتوبة
والمقروءة والمرئية والزيارات الميدانية والمشاىدات العينية ونماذج المتابعة الميدانية.
عرض النتائج وتحميمها
بعد جمع البيانات ودراسة المعطيات تم التوصل إلى ما يمي لإلجابة عن أسئمة الدراسة:
اوجابة عن السؤال األول :ما آلية تشكيل لجنة الدعم والمساندة األكاديمية واالجتماعية لمطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة في المدرسة الحكومية؟
جاءت فكرة تشكيل لجنة الدعم والمساندة االجتماعية واألكاديمية بمسمى لجنة أصدقاء الطالب ذي
االحتياج الخاص ،من نواحي بصرية أو حركية أو سمعية والذين ىم بحاجة إلى دعم ومساندة أكاديمية

واجتماعية وعممية ومراحل العمل كانت عمى النحو التالي:

فتح ممف التعميم الجامع واالحتياجات الخاصة
نتيجة الزيارة الميدانية لمرشد التعميم الجامع لممدارس تم فتح وتأسيس ممف التعميم الجامع
واالحتياجات الخاصة في كل مدرسة يشرف عميو المعمم المسئول وأ عضاء لجنة التعميم الجامع ،ويحتفظ
بو عند سكرتير المدرسة ويشمل الممف" :الصادر والوارد ،الخطة السنوية ،االنجازات ،ممف تدريب
المعممين ،وفي مطمع كل عام دراسي يتم عقد اجتماع لجميع المعممين مسئولي لجان التعميم الجامع في
المدارس لمناقشة الميام والمسئوليات وخطة الع مل والية المتابعة والتقييم لعمميات الدمج في مختمف

جوانب اوعاقات في المدارس .أمر إداري رقم 0795/5/00بتاريخ 0222/77/32م الصادر عن و ازرة
التربية والتعميم ،وكتاب رقم  271/5/00بتاريخ 0222/3/73م الصادر عن مديرية التربية والتعميم في

الخميل).

فتح ممف الطالب ذي االحتياج الخاص:
يتضمن ممف الطالب ذي االحتياج الخاص المحتويات التالية:

-7معمومات عامة عن الطالب ،االسم والعمر والصف ونوع ودرجة اوعاقة.
-0التقارير الطبية ونموذج التحويل والتقييم والتشخيص من قبل األخصائيين.
-3صورة عن البطاقة التراكمية.

 -1مؤشرات الشك عند الطالب الذي يعاني من صعوبة البصر يتم تدريب المعمم عمييا من خالل عقد
لقاءات تربوية وتزويد

-5الخطط الفردية والمواءمات لمطالب.
-2أوراق العمل واالمتحانات.

-1مالحظات مربي الصفوف والمعممون وأولياء األمور والمرشد التربوي ومدير المدرسة والمشرف
التربوي ولجنة التعميم الجامع في المدرسة ومرشد التعميم الجامع في المديرية.
-8مالحظات المؤسسة ذات العالقة في حالة الدمج والتحويل عن طريقيا.
-9الوسائل التربوية واألجيزة واألدوات المساعدة التي يستخدميا الطالب.
أنظر كتاب مديرية التربية والتعميم شمال الخميل رقم  822/0/71بتاريخ 0229/1/72م وموضوعو ممف

الطالب ذي االحتياج الخاص.

أما المراحل التي تم تشكيل لجنة الدعم والمساندة كانت عمى النحو التالي:
مرحمة التنسيق:

بدأت المرحمة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المحمي لتشكيل لجنتي أصدقاء لمطمبة ذوي

االحتياجات الخاصة الحركية-اوعاقة عمى كرسي متحرك -في المرحمة التجريبية من برنامج التعميم
الجامع.

مرحمة االختيار:
تم اختيار مدرستين واحدة لمبنين وأخر لمبنات حيث يوجد فييما طمبة من ذوي اوعاقات الحركية

كعينة تجريبية لمعمل والتطبيق .

أىداف لجنة األصدقاء-الدعم والمساندة:

*دعم الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في التعميم وممارسة حياتو كإنسان.

*التأكيد عمى مبدأ حق التعميم لمجميع.
*رفع مستو تقبل الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة نحو ذاتيم وزمالئيم.
* مساعدة الطالب ذي االحتياج الخاص وتمكينو لمتغمب عمى المعيقات والصعوبات التي تعترضو.
تشكيمة لجنة األصدقاء-الدعم والمساندة:

تم تشكيل لجنة األصدقاء من  1-5طالب من طمبة الصف والمحيط الذي يسكن فيو الطالب لمن

يرغب في المشاركة بعد توعيتيم بأىمية وىدف تشكيل المجنة.
ولإلجابة عمى السؤال الثاني :ما ىي ميام لجنة األصدقاء وميام المجنة المشرفة عمى لجنة الدعم
والمساندة لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة؟ كانت عمى النحو التالي:
ميام لجنة األصدقاء-الدعم والمساندة:

تم تحديد الميام واألعمال التالية لمجنة األصدقاء عمى النحو التالي:
*مساعدة الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة عمى الدمج في المجتمع المدرسي.

*رفع مستو تقبل الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة من قبل الزمالء.
*تمكين الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة من التغمب عمى الصعوبات والمعيقات التي

تعترضيم.

*دعم الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة أكاديميا واجتماعيا ونفسيا.

*إشراك ذوي االحتياجات الخاصة في المجان واألنشطة والفعاليات المدرسية.

اوشراف عمى لجنة األصدقاء-الدعم والمساندة:
اشرف عمى تشكيل المجنة مدير المدرسة والمرشد التربوي ومعمم الصف ومرشد التعميم الجامع والتربية

الخاصة في المديرية والباحث االجتماعي من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة .
ميام المجنة المشرفة عمى لجنة األصدقاء-الدعم والمساندة:
*اختيار وتشكيل لجنة األصدقاء لمطالب ذي االحتياج الخاص في المدرسة.
*عقد االجتماعات الدورية لمجنة الدعم والمساندة وعطاء التغذية الراجعة.

*التنسيق مع الجيات المعنية من مؤسسات وأخصائيين ولجان محمية وبرامج عاممة مع ذوي

االحتياجات الخاصة من خالل مديرية التربية والتعميم.

*القيام بحمالت توعية عن المعوقين وحقوقيم بعمل أنشطة وفعاليات تشمل :مجالت حائط،ورش عمل،

ندوات ومحاضرات ،الحديث في اوذاعة المدرسية،توزيع نشرات وبوسترات وكاريكاتيرات وممصقات حول
اوعاقة ،وعرض أفالم توثيقية حول تجارب ناجحة في الدمج.

*عمل برنامج تبادل زيارات لمطالب ذي االحتياج الخاص باالتفاق مع األىل ومتابعة من المرشد

التربوي في المدرسة.

ولإلجابة عمى السؤال الثالث:ما ىي آلية بناء برنامج الدعم والمساندة لمطالب ذي االحتياج الخاص؟
كانت عمى النحو التالي:

برنامج الدعم األكاديمي لمجنة األصدقاء-الدعم والمساندة:
تم عمل برنامج دعم ومساندة من قبل الطمبة لمساعدة الطالب ذي االحتياج الخاص تم فيو تحديد

اليوم والساعة وتاريخ الزيارة واسم الطالب والمبحث الذي يقوم بالمساعدة فيو والدرس أو الموضوع خاصة

لممواد األساسية والعممية وبمتابعة من معمم المبحث ومربي الصف حيث يقوم الطالب المعمم بتحضير
الدرس وقراءتو جيدا ويراجع المادة مع زميمو ذي االحتياج الخاص-نمط التعميم المساند.-

تقييم عمل وأداء لجنة األصدقاء-الدعم والمساندة:

في نياية العام الدراسي تم عقد لقاء تقييمي لجميع المشاركين والمشرفين عمى لجنة أصدقاء الطالب

ذي االحتياج الخاص ،حيث كانت النتائج تشير إلى تحسن ممحوظ في مستو تحصيل الطالب وتقبمو
لزمالئو وتقبل األقران لو.
بعد النجاح الذي القتو ىذه التجربة تم تعميميا عمى المدارس حيث يتم تشكيل المجنة منذ بداية

العام الدراسي واشعار مرشد التعميم الجامع في المديرية بكتاب خطي موقع من مدير المدرسة بذلك.

في بعض المدارس تم تنفيذ برنامج الدعم األكاديمي في الفترة الصباحية قبل الطابور الصباحي

أو بعد انتياء الدوام ومنيم نفذ البرنامج من خالل الزيارات التبادلية بين الطالب ذي االحتياج الخاص

والطالب المساند ،وكانت ردود فعل األىل ايجابية وط أر تحسن ممحوظ عمى تحصيل الطالب وعالقاتو

االجتماعية مع الطمبة.

نتائج الدراسة

توصمت الدراسة الى مجموعة من النتائج أىميا:
 -7حق التعميم االساسي لكل مواطن يقيم عمى أرض فمسطين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو
الطائفة أو الممة أو العرق أو نوع االعاقة ،والمدرسة مفتوحة لجميع الطمبة وال تستثني منيم أحدا

وخاصة الطمبة القابمون لمتعمم .
 -0سعى مرشدو التعميم الجامع عمى توفير المستمزمات التقنية الالزمة لخدمة الطمبة ذوي
االحتياجات الخاصة من كراسي متحركة وووكر وعكازات.
 -3التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحمي والبرامج العاممة لممساعدة في تقديم الخدمات لمطمبة
بتوفير أجيزة ومواد مساندة.

 تعميم تجربة تشكيل لجنة الدعم والمساندة األكاديمية واالجتماعية عمى جميع المدارس الحكوميةوالخاصة والمؤسسات والبرامج العاممة في المجتمع المحمي مع ذوي االحتياجات الخاصة.

التوصيات والمقترحات
أ-التوصيات العامة
 -7تعزيالالز العالقالالة مالالع مؤسسالالات المجتمالالع المحمالالي واالسالالتفادة مالالن دورىالالا فالالي عمميالالة الالالدمج والتأىيالالل

المدرسي.

 -0التركيز عمى الالتعمم النشالط وتعمالم األنالداد والالتعمم التعالاوني والعمالل فالي مجموعالات واعتمالاد أسالموب
المالحظة والمشاىدة وتنويع أساليب التعميم.

-3استخدام برامج اوثراء والمساندة والدعم النفسي واالجتماعي لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة.

ب -بحوث ودراسات مقترحة مستقبمية
-7إجراء دراسة تحميمية لمعطيات الواقع وحقائقو من خالل أسالموب تحميالل الالنظم مالدخالت-عمميالات-
مخرجات.
-0إجراء دراسات مقارنة مع تجارب الدمج في الدول العربية واألجنبية.

-3إجراء دراسات لوضع تصورات مستقبمية لمدرسة المستقبل والتي تضم جميع الطمبالة بمالا فالييم ذوي
االحتياجات الخاصة.

المراجع والمصادر
كتب ومراجع:

 بيا كارلسون:نحو توفير التعميم الجامع لمجميع في فمسطين،دياكونيا/ناد ،شباط 0221م-
الترجمة إلى العربية د.مالك قطينو.

 د.زينب محمود شقير:نداء من االبن المعاق،ط، 7مكتبة النيضة المصرية-القاىرة0227،م
ق اررات إدارية

 و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية" ،التعميم الجالامع  :التعماليم الالذي ال يسالتثني أحالدا" ،مالن
بحال الالوث مال الالؤتمر المن ال الاىج الفمسال الالطينية  ،المنعقال الالد فال الالي و ازرة التربيال الالة والتعمال الاليم فال الالي الفت ال الرة مال الالن

0222/9/7م  ،رام اهلل 0222 ،م.

 و ازرة التربيال الالة والتعمال الاليم  ،أمال الالر إداري رقال الالم و ت  1150/12/1/بتال الالاريخ 0222/9/70م بشال الالأن
االجتماعات التنسيقية ألعضاء فريق التعميم الجامع  ،رام اهلل 0222 /م .
 و ازرة التربية والتعميم  ،أمالر وزاري رقالم و ت  8789/12/1بتالاريخ  0227/9/02بشالأن خطالة
عمل فريق التعميم الجامع في المديريات  ،رام اهلل 0227م ؛

 مديرية التربية والتعماليم –أمالر إداري رقالم  5822/77/0بتالاريخ 0220/72/72م بشالأن اختيالار
المدارس لبرنامج التعميم الجامع – الخميل 0220م ؛

 و ازرة التربيالالة والتعمالاليم  ،أمالالر إداري و ن  319/12/1/بتالالاريخ 7999/7/05م  ،بشالالأن اختيالالار
مدارس جديدة ( الفوج الثاني ) لبرنالامج التعماليم الجالامع ذوي االحتياجالات الخاصالة  ،رام اهلل ،

7999م.

 و ازرة التربيال الالة والتعمال الاليم الفمسال الالطينية ،اودارة العامال الالة " ،أربال الالع سال الالنوات عمال الالى واليال الالة و ازرة التربيال الالة
والتعميم الفمسطينية :الواقع واونجازات" ،رام اهلل .7999 ،

 مديري الالة التربي الالة والتعم الاليم  ،أم الالر إداري رق الالم  2980/138بت الالاريخ 7998/9/5م بش الالأن حضالالور
ورشات العمل  ،الخميل 7998م.

 محضالالر اجتمالالاع منالالاطقي لمالالديريات الوسالالط والجنالالوب مديريالالة تربيالالة بيالالت لحالالم رقالالم ت ب ع
 0/3بتاريخ 0225/3/3م ).في حين أصبح برنامج التعميم الجامع يتبالع إداريالا لالدائرة اورشالاد
والتربية الخاصة في الو ازرة ،ورئيس قسم اورشاد ىو الذي يتابع مرشدي التعميم الجامع

 كتاب و ازرة التربية والتعميم رقم و ت  72112/12/1بتاريخ 0221/9/08م).

 الكتب والتعاميم التالية-رقم و ت /مذكرة داخمية بتاريخ 0221/72/3م وكتاب و ت
 71283/02/3بتاريخ 0225/70/08م وكتاب رقم و ت  817/12/و 815بتاريخ

0225/7/02م وكتاب رقم و ت  522/2/71بتاريخ 0225/7/01م وكتاب رقم و ت

 887/37/02/بتاريخ 0225/7/32م وكتاب رقم و ت  7128/02/3/بتاريخ
0225/0/17م وكتاب رقم و ت  1528/02/3بتاريخ 0225/5/5م).

 أنظر كتاب رقم  7229/3/00بتاريخ 0221/5/02م الصادر عن مديرية تربية الخميل

وكتاب رقم و ت  1372/12/9/بتاريخ 0221/5/00م الصادر عن دائرة اورشاد التربوي
والتربية الخاصة في و ازرة التربية والتعميم).

 أنظر كتاب رقم وت 72372/12/9/وكتاب رقم و ت  70027/01/9/بتاريخ
0221/77/1م).
 انظر كتاب رقم وت ع 0222/02/3/بتاريخ 0221/3/1م وكتاب رقم وت ع
 0158/02/3/بتاريخ 0225/3/02م).

 أنظر كتب رقم و ت  7211/3/9/بتاريخ 0221/9/03م

 أنظر كتاب رقم  0795/5/00بتاريخ 0222/77/32م الصادر عن تربية الخميل) وكتاب
رقم  3215/12/9بتاريخ 0221/1/09م الصادر عن دائرة اورشاد التربوي والتربية
الخاصة في و ازرة التربية والتعميم)

 أنظر كتاب رقم  0527/77/0بتاريخ 0225/77/7م الذي تم فيو ترشيح معمم مسئول
التعميم الجامع وحضوره المقاءات التدريبية الصادر عن مديرية التربية والتعميم وكتاب رقم و
ت 3792/3/77/بتاريخ 0221/1/71م الصادر عن و ازرة التربية والتعميم) .
 كتاب رقم  897/5/00بتاريخ 0221/1/05م الصادر عن مديرية التربية والتعميم-الخميل).
 كتاب رقم و ت ع 70137/75/37/بتاريخ 0221/77/00م).

 الخطة السنوية لإلدارة العامة لألنشطة الطالبية الصادرة عن و ازرة التربية والتعميم لعام
0221-0222م).

المجالت والدوريات

 نصير الريماوي" ،و ازرة التربية توصي برعاية خاصة لممعاقين" ،جريدة مسيرة
التربية  ،تصدر عن و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية  ،العدد  8شباط 7998م

،ص . 8

 ميل أنيسالكو و آخالرون " ،االحتياجالات الخاصالة فالي قاعالة الد ارسالة" ( ،فرنسالا  ،منظمالة األمالم
المتحدة لمتربية والثقافة والعموم – (اليونسكو) 7993 ،م ).

 نصالالير عالالاروري" ،لقالالاء مالالع البروفيسالالور كنالالت الكالالف" ،جريالالدة مسالاليرة التربيالالة تصالالدر عالالن و ازرة
التربية والتعميم

 حمالالوة بالالاعني وادريالالس ج الرادات " ،ورشالالة عم الالل االحتياجالالات الخاصالالة فالالي قاعالالة الم الالدارس" ،
المنعقد فالي مركالز تالدريب المعممالين  ،مديريالة التربيالة والتعماليم  ،الجيالل األول والثالاني لمالدارس
التعميم الجامع  /الخميل . 79998-7991 ،
 محضالالر اجتمالالاع منالالاطقي لمالالديريات الوسالالط والجنالالوب مديريالالة تربيالالة بيالالت لحالالم رقالالم ت ب ع
 0/3بتاريخ 0225/3/3م ).في حين أصبح برنامج التعميم الجامع يتبالع إداريالا لالدائرة اورشالاد
والتربية الخاصة في الو ازرة ،ورئيس قسم اورشاد ىو الذي يتابع مرشدي التعميم الجامع
 كتاب و ازرة التربية والتعميم رقم و ت  72112/12/1بتاريخ 0221/9/08م).

 الكتب والتعاميم التالية-رقم و ت /مذكرة داخمية بتاريخ 0221/72/3م وكتاب و ت
 71283/02/3بتاريخ 0225/70/08م وكتاب رقم و ت  817/12/و 815بتاريخ

0225/7/02م وكتاب رقم و ت  522/2/71بتاريخ 0225/7/01م وكتاب رقم و ت
 887/37/02/بتاريخ 0225/7/32م وكتاب رقم و ت  7128/02/3/بتاريخ
0225/0/17م وكتاب رقم و ت  1528/02/3بتاريخ 0225/5/5م).

 أنظر كتاب رقم  7229/3/00بتاريخ 0221/5/02م الصادر عن مديرية تربية الخميل
وكتاب رقم و ت  1372/12/9/بتاريخ 0221/5/00م الصادر عن دائرة اورشاد التربوي
والتربية الخاصة في و ازرة التربية والتعميم).

 أنظر كتاب رقم وت 72372/12/9/وكتاب رقم و ت  70027/01/9/بتاريخ
0221/77/1م).

 انظر كتاب رقم وت ع 0222/02/3/بتاريخ 0221/3/1م وكتاب رقم وت ع
 0158/02/3/بتاريخ 0225/3/02م).

 أنظر كتب رقم و ت  7211/3/9/بتاريخ 0221/9/03م
 أنظر كتاب رقم  0795/5/00بتاريخ 0222/77/32م الصادر عن تربية الخميل) وكتاب
رقم  3215/12/9بتاريخ 0221/1/09م الصادر عن دائرة اورشاد التربوي والتربية
الخاصة في و ازرة التربية والتعميم)
 أنظر كتاب رقم  0527/77/0بتاريخ 0225/77/7م الذي تم فيو ترشيح معمم مسئول

التعميم الجامع وحضوره المقاءات التدريبية الصادر عن مديرية التربية والتعميم وكتاب رقم و

ت 3792/3/77/بتاريخ 0221/1/71م الصادر عن و ازرة التربية والتعميم) .

 كتاب رقم  897/5/00بتاريخ 0221/1/05م الصادر عن مديرية التربية والتعميم-الخميل).
 كتاب رقم و ت ع 70137/75/37/بتاريخ 0221/77/00م).

 الخطة السنوية لإلدارة العامة لألنشطة الطالبية الصادرة عن و ازرة التربية والتعميم لعام
0221-0222م).
 كتاب الجمعية األىمية لممعاقين بصريا-مدرسة الشروق لألطفال المكفوفين في بيت جاال

رقم 0229/5/78م موجو إلى مديرية التربية والتعميم شمال الخميل حول دمج الطالب قيس
أبو صايمو.

":كتاب الو ازرة رقم و ت ع  552/12/9/بتاريخ0229/7/02م وموضوعو إحصائية ماكينات بيركنز
الموجودة في عيدة المديرية مع تحديد أماكن توزيعيا وأسماء الطمبة المستفيدين منيا وصفوفيم ،وانظر
كتاب مديرية التربية والتعميم شمال الخميل رقم ت ش خ 712/0/71/بتاريخ 0229/7/02م وموضوعو
ماكينات بيركنز باوشارة إلى كتاب الو ازرة سالف الذكر.

كتاب الو ازرة رقم و ت ع 12/9/بتاريخ 0229/2/08م وموضوعو الطمبة المكفوفين في المدارس وكتاب
مديرية التربية والتعميم ت ش خ 7125/0/71/بتاريخ 0229/1/5م وموضوعو الطمبة المكفوفين.

أنظر كتاب الو ازرة رقم و ت ع 1899/ 75/70/بتاريخ 0229/5/78م حول المشتركين من ذوي
االحتياجات الخاصة في امتحان شيادة الدراسة الثانوية العامة لعام 0229من وكتاب رقم و ت

ع 817/12/9/بتاريخ 0229/7/09م بيدف تطوير أفضل الظروف في امتحان الثانوية العامة لمطمبة
ذوي االحتياجات الخاصة".

*كتاب مديرية التربية والتعميم شمال الخميل رقم  822/0/71بتاريخ 0229/1/72م وموضوعو ممف
الطالب ذي االحتياج الخاص.

