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 الرتبية اخلاصة بدائرةاخلدمات املقدمة 

 بذوي اخلاصة  و التعليمية ةتطوير اخلدمات الرتبوييف جدول أولوياهتا لقد وضعت وزارة الرتبية والتعليم    
، وتتطلع الوزارة يف ختصيص دائرة الرتبية اخلاصة ضمن هيكلها اجلديد للنقلة نوعية  يف جمال اإلعاقة واملوهوبني

واليت تعمل على اقرتاح  ،رعاية هذه الفئات مبا يتواكب مع أحدث التوجهات  الدولية املالئمة للسلطنة 
بذوي  متابعة التشريعات املتعلقة  اتمع ووعية  جانب تإىلالسياسات واخلطط والربامج الالزمة ومجع البيانات 

 ٠املعتمدة بالسلطنة  مبا يتالءم  وفلسفة الرتبية  واقرتاحات تعديلها وتطويرها اإلعاقة 

    :ومن أهم اخلدمات من خالل أقسام دائرة الرتبية اخلاصة ما يلي 
  :قسم مدارس الرتبية اخلاصة

  -:مدارس الرتبية اخلاصة -١
  :رسة األمل للصم مد-

                 حرصت وزارة الرتبية والتعليم على تقديم األولوية هلذه للطالب من ذوي اإلعاقة السمعية بافتتاح 
م ، يف إحدى مدارس التعليم العام مبحافظة مسقط لتكون ٧٨/١٩٧٩فصول دراسية هلم يف العام الدراسي 

م ، واليت تقدم هلم الرعاية اخلاصة والتأهيل ٨٠/١٩٨١راسي بداية لفتح مدرسة مستقلة هلم خالل العام الد
  .املتخصص والذي حيقق هلؤالء األطفال املعاقني مسعيا القدر املناسب من الفعالية واالستقاللية

ورسالة  هذه املدرسة  توفري اخلدمة التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية وتزويدهم  باملهارات  األكادميية  
سب قدراهتم  ومستواهم التحصيلي  ، ودجمهم ضمن اإلطار االجتماعي للمجتمع والتعامل معهم مبثل اليت تنا

قدر التعامل مع أقراهنم العاديني ، إىل جانب تأهيلهم عملياً وفنياً وتربوياً للعمل يف ااالت املناسبة لقدراهتم و 
عاقة ، وتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع أبنائهم إمكاناهتم من أجل بناء مستقبلهم ، وتبصري أسرهم مبسببات اإل

، إضافة إىل بث الثقة يف نفس الطالب ومساعدته على تقبل إعاقته وذلك من خالل حتسني العالقات 
  .االجتماعية بينه وبني أفراد جمتمعه  
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 وتكييف  هذه أما املناهج الدراسية لطلبة املدرسة فيتم تدريسهم مبناهج التعليم األساسي نفسها مع تعديل
بتشكيل جلان لتكييف املناهج ) ٣١/٢٠١٠(املناهج مبا يتناسب مع قدراهتم وقد صدر قرار وزاري رقم 

  )الصم(الدراسية لإلعاقة السمعية 
  مدرسة الرتبية الفكرية-

ة م  إىل تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية للطلب٨٤/١٩٨٥       تسعى املدرسة منذ افتتاحها يف العام الدراسي 
القابلني للتعلم من ذوي اإلعاقة العقلية ، وتزويدهم باخلربات واملهارات اليت متكنهم من شق طريقهم يف احلياة 
معتمدين يف ذلك على أنفسهم ،  ورسالة هذه املدرسة دعم  الصحة النفسية عن طريق أوجه النشاط اليت 

ة اخلربات واملهارات اللغوية واحلسابية تساعد الطلبة  على الشعور باألمن وتنمية الثقة  بالنفس،وتنمي
واملعلومات العامة  إىل جانب تنمية املهارات اليدوية وإعدادهم للحياة العملية وذلك  بتدريبهم  على مهنة 

  . مناسبة إضافة إىل تنمية العادات االجتماعية وغرس القيم الدينية والسلوكية السليمة
ة فقد اشتقت من مناهج التعليم األساسي واختريت موضوعاهتا وفق    أما املناهج الدراسية يف هذه املدرس

القدرات العقلية لطالهبا ، ونظراً حملدودية القدرات العقلية هلؤالء الطلبة كان البد من تقييم املناهج املطبقة 
مناهج حاليا يف مدرسة الرتبية الفكرية واملدارس املنفذة لربنامج الدمج من قبل خرباء متخصصني  إلجياد 

  .تعليمية خاصة هبم تناسب قدراهتم العقلية وتستند على أسلوب اخلطة الرتبوية الفردية 
   للمكفوفنيمعهد عمر بن اخلطاب-

 م  يف مبنى مستأجر مبحافظة ١٩٩٩/٢٠٠٠افتتح معهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني يف العام الدراسي        
م  إىل مبناه احلايل يف والية السيب ، ورسالة ٢٠٠١/٢٠٠٢دراسي ثم انتقل املعهد يف  العام ال)اخلوير (مسقط 

املعهد تزويد الكفيف باخلربات املعرفية اليت تساعده على التعامل مع أفراد جمتمعه وتنمية العادات 
االجتماعية،وغرس القيم الدينية واخللقية لديه ، ودعم الصحة النفسية عن طريق أوجه النشاط اليت تساعده 

  .عور باألمنعلى الش
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  يوجد باملعهد قسم داخلي للطلبة الذين يقطنون خارج حمافظة مسقط ويطبق القسم الداخلي أنشطة ما بعد 
اليوم الدراسي كما تطبق أيضا حصص التقوية يف الفرتة املسائية ، كما توجد أيضا مربيات لالهتمام بالطلبة 

ريج الدفعة األوىل من طلبة الصف الثاني عشر م  ، خت٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ومت خالل العام الدراسي .صغار السن
  .مبعهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني 

 

  قسم الدمج وصعوبات التعلم  -٢
 :برنامج الدمج-

 امتد ق،وق)السمعية،العقلية(حرصت وزارة الرتبية والتعليم على توفري اخلدمات التعليمية لذوي اإلعاقات 
بفصول ) السمعية،العقلية(طبيق برنامج دمج ذوي اإلعاقات بت م٢٠٠٥/٢٠٠٦الدراسي  العام خالل الوزارة

العام يف منطقيت الباطنة  مشال   و الداخلية بواقع مدرستني يف كل منطقة / ملحقة يف مدارس التعليم األساسي
 من ذوي اإلعاقات الطالبواستمرارا يف توفري اخلدمات التعليمية لكافة  ) عقلية –مسعية ( تعليمية

م  يف أربع مناطق تعليمية ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦فقد مت التوسع يف برنامج الدمج للعام الدراسي ) عقليةالسمعية،ال(
حصر  قارير تأخرى مت حتديدها حسب اإلحصائيات و البيانات املتوفرة من وزارة االقتصاد الوطين، وحسب

  فيها ) السمعية،العقلية(املناطق التعليمية  لذوي اإلعاقات 
امج من نتائج اجيابية وتربوية هلذه الفئة واليت اتضحت من خالل تقارير املناطق التعليمية ونظرا ملا حققه الربن

واملدارس والزيارات امليدانية ، فقد ارتأت الوزارة االستمرار يف التوسع يف الربنامج ليشمل كافة املناطق 
م تطبيق الربنامج يف ٢٠٠٨/٢٠٠٩م  ، كما بدأ يف العام الدراسي ٢٠٠٧/٢٠٠٨التعليمية خالل العام الدراسي 

ومت توزيعهم  مبدارس الذكور واإلناث )   ٤-١ (من خمرجات الصفوف من احللقة الثانية فئة اإلعاقة السمعية
توفري خدمات الرتبية اخلاصة ويهدف الربنامج إىل باملنطقة الداخلية ، ملواصلة دراستهم يف الصف اخلامس  

،كما يسعى  إىل حتسني يف مجيع مناطق السلطنة ) السمعية،العقلية(ت  ذوي اإلعاقاطالبألكرب عدد ممكن من 
  .اجتاهات أفراد اتمع حنوهم 
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 :برنامج صعوبات التعلم-

 التعلم يف مــــــدارس التعليم األساسي بدال من ت يقدم الربنامج اخلدمات الرتبويــة املناسبة للطلبة ذوي صــعوبا
م يف منطقة ٢٠٠٠/٢٠٠١صة، وقد بدأ بتطبيق الربنامج يف العام الدراسي إحالتهم إىل مدارس الرتبية اخلا

( م إىل ٢٠٠٨/٢٠٠٩بعدد مدرستني واستمر يف التوسع ليصل يف  العام الدراسي ) الباطنة جنوب ( واحدة 
  .مدرسة يف كافة املناطق التعليمية ) ٣٩٣

 ذوي بةالرتبوية املالئمة للطل التعليمية وات تقديم اخلدمزيادة فاعلية التعليم من خالل ويهدف الربنامج إىل 
لتطوير أدائهم األكادميي واالجتماعي والتقليل من مشكلة تسرب هؤالء صعوبات التعلم يف الصفوف العادية 

الطلبة من مدارسهم ، كما يسعى إىل إبقائهم يف بيئتهم املدرسية وعدم عزهلم عن أقراهنم يف مدارس تربية 
املشاكل النفسية واالجتماعية والدراسية لديهم واليت حتول دون مواكبة املستوى خاصة إىل جانب عالج 

م  مت تكوين فريق تدرييب باملناطق التعليمية  ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ويف العام الدراسي .الدراسي ألقراهنم العاديني 
خيصية لطلبة صعوبات لـتأهيل املعلمني امللتحقني بربنامج صعوبات التعلم ،وجتريب االختبارات األكادميية التش

   ) ٦ ــ ١( التعلم من الصفوف 
  

  برنامج معاجلة اضطرابات النطق والتخاطب-
لطالب الذين يعانون من اضطرابات النطق والتخاطب ل خدمات تشخيصية وعالجية يقدم هذا الربنامج 

  : ل اآلتيةسعت الوزارة إىل تنفيذ الربامج وفق املراح املختلفة وبناء عليه املناطق التعليمية ب
 غرفمسقط ،وذلك بإنشاء حافظة درسة األمل للصم مب بدأ تنفيذه  مبم٢٠٠٤/٢٠٠٥ العام الدراسي -

  ملعاجلة اضطرابات النطق والتخاطب
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 معهد عمر بن اخلطاب بةمت  التوسع  يف الربنامج لتشمل خدماته  طل م٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الدراسي  -
، ومدارس التعليم  وبرنامج الدمج املدارس املنفذة لربنامج معاجلة صعوبات التعلمبةللمكفوفني، وبعض طل

 .مبحافظة مسقط  ) ٤-١(من صفوف للاألساسي والتعليم العام 

  رعاية املوهوبني قسم -٣
استحدث قسم رعاية املوهوبني مع اهليكلية اجلديدة للوزارة، ويف ضوء املهام واالختصاصات اليت                  

أسندت للقسم، أخذ على عاتقه وضع اخلطط وبناء االسرتاتيجيات املناسبة لرعاية الطالب  ايدين 
) املعرفية و الرتبوية والنفسية والصحية واالجتماعية (ت والربامج باختالف فئاهتم و النهوض مبستوى اخلدما

وقد قام القسم مبجموعة من الفعاليات واليت متهد لتقديم .  املقدمة  هلم  والعمل على تنمية مواهبهم وصقلها
 الرتبية  دراسة التقارير امليدانية ملشريف-خدمات مستقبلية للطلبة ايدين وأولياء أمورهم واحلقل الرتبوي

  .اخلاصة وتزويدهم بتغذية راجعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مت  جتويد العمل بالربنامج وتوفري بعض األدوات واألجهزة ٢٠٠٩ إىل ٢٠٠٧ وخالل األعوام الدراسية من -
والربامج احملوسبة اخلاصة مبعاجلة اضطرابات النطق والتخاطب  واستمر التوسع يف خدمات الربنامج مبدارس 

 .حمافظة مسقط

 .م٢٠١١/٢٠١٢راسي مت وضع تصور حول التوسع يف الربنامج ليشمل مجيع املناطق التعليمية بنهاية العام الد-
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  اخلدامات املقدمة من دائرة الرتبية اخلاصة لفئات ذوي اإلعاقة 
  
  اخلدمات املقدمة للطلبة -١
 اخلدمات اإلدارية والفنية املقدمة للمدارس يف جمال الرتبية اخلاصة -٢
 اخلدمات املقدمة للمجتمع احمللي -٣
 اخلدمات املساندة -٤

  
  خلدمات املقدمة للطلبةا :أوال 

من خالل مدارس الرتبية اخلاصة  ي اإلعاقة يف مجيع مناطق السلطنة ، ألطفال ذوالتعليمتوفري خدمات  -
إىل أربعة فصول باحللقة الثانية بالنسبة لطالب  وقد وصل عدد الفصولوبرناجمي الدمج وصعوبات التعلم ،

  .اإلعاقة العقلية يف احللقة الثانية وصل إىل سبع مدارساإلعاقة السمعية أما عدد املداس اليت هبا فصول 
 متكنهم من تكوين  تنمي معارفهم ومهاراهتم و  إجياد بيئة واقعية يتلقى فيها ذوي اإلعاقة خربات متنوعة-

  .مفاهيم صحيحة وواقعية عن العامل الذي يعيشون فيه
  ٠قبل اإلخصائية النفسية واالجتماعيةوالنفسية لطالب مدارس الرتبية اخلاصة من   الرعاية الصحية -
   تقديم خدمة التوجيه املهين لطلبة مدارس الرتبية اخلاصة-
 ، اإلعاقة السمعية ، اإلعاقة البصرية ،  صعوبات التعلم( اإلعاقة طالب ذويلتشخيص تقدم خدمة ال -

راكية واالختبارات  اإلد الرمسية وغري الرمسية مثل  بإجراء جمموعة من االختبارات)اإلعاقة العقلية 
  .قوائم الرصد وسالمل التقديروالتشخيصية األكادميية، 

تقدم الربامج العالجية املناسبة لكل إعاقة وفقا للخطة الفردية لكل طالب  حيث حتدد قدرات  -
 ٠الطالب ومستوياهتم التحصيلية  ونقاط  القوة والضعف لديهم ، ثم تقدم له اخلدمة العالجية املناسبة 

للعمل يف جمال صب قوالب األذن  )تربية خاصة( بعض الطالب الصم  احلاصلني على الشهادة العامة  تأهيل-
  .بالتنسيق مع وزارة الصحة واليونسيف
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    .خارج السلطنةداخل واملتخصصة  سملعاهد واملدارللكليات واإيفاد طالب الرتبية اخلاصة   -
  ٠ جبميع مدارس وزارة الرتبية والتعليم  إسرتاتيجية شاملة لرعاية الطلبة ايدينتنفيذ-
التنفيذ واملشاركة يف الفعاليات و األنشطة واملسابقات والرحالت العلمية والرتفيهية املسامهة يف بناء -

  ٠الطلبةشخصية 
 
   والفنية املقدمة للمدارس يف جمال الرتبية اخلاصةاإلداريةاخلدمات :ثانيا 

  مبا يتناسب وحاجة امليدان يف   الرتبية اخلاصةيف جمال   وأخصائينينيمعلمومشرفني وإداريني توفري درجات -
 .  الرتبية اخلاصةجمال 

 الرتبية علميم ملتابعة أداء دارس الرتبية اخلاصة واملناطق التعليمية مل القيام بزيارات إشرافية-
 . التدريبية  ووضع   تقارير حول مستوي أدائهمحتياجاتاال وحتديد اخلاصة

متضمنة آلية املتابعة  ملشريف ومعلمي الرتبية اخلاصة  خطة عمل لالحتياجات التدريبيةميمتع  -
  .والتنفيذ 

وأدلة املعلم وحتليلها وتقييمها للرتبية اخلاصة املناهج الدراسية وتكييف  املشاركة يف تأليف -
حات ورفعها وإعداد تقارير ومقرتدراسة املقرتحات اخلاصة باملناهج اجلديدة وإبداء رأيه و

  ٠جلهات االختصاص
  ٠ املشاركة بلجان إعداد وتقنيني االختبارات التشخيصية واألكادميية -
 تدريب بعض معلمات مدارس الرتبية اخلاصة والدمج ومعاجلة صعوبات التعلم على  املستحدثات يف -

  .ق والتخاطب  االكتشاف والتدخل املبكر و التأهيل السمعي والنطقي واللغوي لذوى اضطرابات النط
  . حسب احتياجات احلقل الرتبوي ودراسات ميدانية القيام ببحوث إجرائية-
 حتديد الطلبة ايدين وسهولة الوصول إليهم هبدف:  تصميم قاعدة بيانات للطلبة ايدين يف البوابة التعليمية-

ة هلم، وكذلك التعرف على إجنازات وتقديم اخلدمات الرتبوية والنفسية والربامج اإلثرائية والعالجية املناسب
 ٠الطلبة ايدين ومشاركاهتم احمللية والدولية
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وإثراء القائمني على رعاية ايدين  تنفيذ الندوات و الورش التدريبية الداعمة لرعاية ايدين بالسلطنة -
  ٠باخلربات واملعارف واملهارات الالزمة

  اخلدمات املقدمة للمجتمع احمللي: ثالثا
 

  . الندوات اخلاصة  بتوعية اتمع احمللي بفئات ذوي االحتياجات اخلاصة عقد -
توزيع متضمنا للتعريف بفئات اإلعاقات املختلفة وآلية رعايتها عرب وسائل اإلعالم   اتمعتوعية -

عاملهم مع  اإلرشادات والتوجيهات اليت يطلب من أولياء األمور مراعاهتا يف تاملطويات والكتيبات املتضمنة 
  .أطفاهلم ذوي صعوبات التعلم

  .حول الرتبية اخلاصة املعارف و األنشطة والفعاليات لتقديم "البوابة التعليمية" املوقع االلكرتونيتفعيل  -
 تصميم دليل إرشادي لرعاية الطلبة ايدين، يستهدف باإلرشاد والتوجيه الطالب ايد، واإلدارة -

 . واملعلمني واتمع احمليط بالطالب ايداملدرسية وأولياء األمور،

 اخلدمات املساندة: رابعا

   ٠متابعة الصيانة الدورية ملرافق مدارس الرتبية اخلاصة -

 .وفري وسائل تعليمية مسعية وبصرية مالئمة لفصول الدمج مبدارس التعليم األساسيت-

عاقة السمعية-  .توفري املعينات السمعية لذوي اإلٌ

 .يلة النقل لطالب الدمج من وإىل املدرسةتوفري وس-

 . وفري وجبة إفطار جمانية لطالب الدمجت-

 . اضطرابات النطق والتخاطب مبدرسة األمل للصم ة  غرفة ملعاجلفتح  -

معمل مسعي  لعالج اضطرابات النطق والتخاطب والتأهيل السمعي والنطق للصم وضعاف ) ٢(عدد  فتح  -
 .   وجتهيزمها باألجهزة واألدوات السمعية  الالزمةالسمع مبدرسة األمل للصم

 . اضطرابات النطق والتخاطب مبدرسة الرتبية الفكريةةملعاجل) كارفانات(غرف) ٣(عدد  فتح -
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 لصناعة قوالب األذن مبدرسة األمل للصم  وجتهيزه باألدوات واألجهزة واملواد اخلام الالزمة لمعم  فتح -
 .لصناعة قوالب األذن 

 ٠هيز غرفة مبعهد عمر بن اخلطاب للمكفوفني لعالج اضطرابات النطق والتخاطب لطالب املعهد جت-

 . توفري غرفة عازلة لقياس السمع مبدرسة األمل للصم  وجتهيزها جبهاز لقياس السمع-

 .فردى  للتدريب على النطق مبدرسة األمل للصم  سوفاج  جهاز     توفري-

 )مسهل الكالم (جهاز     توفري-

 .بيتش لعالج اضطرابات الكالم والصوت  فيزى  جهاز حاسب آيل جمهز برنامج     توفري-

لعالج اضطرابات النطق والتخاطب ملدارس الرتبية اخلاصة )برامج اللوتس ( حموسبة      توفري جمموعة برامج -
  على استخدام هذه الربامج علماتوبعض املدارس املنفذة لربنامج الدمج مسعي باملناطق التعليمية  وتدريب امل

 توفري برنامج   جش للتأهيل السمعي اللفظي لبعض مدارس الرتبية اخلاصة و املدارس املنفذة لربنامج الدمج -
 .مسعي باملناطق التعليمية  وتدريب املعلمات على استخدام الربنامج 

لربنامج الدمج مسعي باملناطق  توفري أجهزة لقياس  صالحية بطاريات مساعات األذن  للمدارس املنفذة -
  .التعليمية 

  
  

  
  
  


