
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة التربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/34edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة التربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/34edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 املدمج   التعليم تنفيذ أثناء   والتخاطب   النطق  بربنامج   العمل   وضوابط  آليات 

الرب  ▪ أثناء تقديم خدمات  التالية  العمل واإلجراءات  بآلية  التعليم املدمج يف حالة استمرار يتم االلتزام  تنفيذ  نامج عند 
 نا.ورجائحة كو

 النشرة التوجيهية اخلاصة بربنامج النطق والتخاطب وذلك يف مجيع البنود العمل الواردة يف  ام بضوابط وآلياتاللتز م اتي ▪
يف ذكرها  يرد  مل  القرارات  اليت  خيالف  ال  وفيما  التالية،  االستثنائية  العمل  آلية  الربتوكو  للتعليم املنظمة    و   ل املدمج 

 (  م 2020/2021م الدراسي ( للعا19ورونا )كوفيد حة كظل جائ الصحي يف البيئة املدرسية يف 

 الربنامج   خدمات  تقديم   وطريقة  التعليمية   املنصة   تفعيل   على   التدريب 
النط أخصائيو  أخصائيييقوم  مع  بعد  عن  لقاء  بعقد  اخلاصة  الرتبية  برامج  بدائرة  والتخاطب  والتخاطب   ق  النطق 

الرتبية   ومدارس  التعليمية  الرتبية  -للصم  ملألامدرسة  ) صة  ااخل باملديريات  عم-الفكرية مدرسة  بن  معهد    اخلطاب ر 
 لتوضيح   م2020بأقسام الرتبية اخلاصة باملديريات التعليمية خالل األسبوع األول من شهر أكتوبر    ( واملختصنيللمكفوفني  

 آلية تقديم خدمات الربنامج أثناء تنفيذ التعليم املدمج. 

 والتخاطب   طقالن   بربنامج  التوعوية   اغل املش

النطق ▪ أخصائيو  مبوالتخا   يقوم  الرتبية  طب  للصم)  اخلاصةدارس  بن  -الفكرية-األمل  عمر   بإعداداخلطاب(  معهد 
أكتوبر   شهر  من  الثالث  األسبوع  أقصاه  موعد  يف  بعد  عن  توعوي  مشغل  مبدارسهم 2020وتنفيذ  للمستهدفني  م 

 دارس.دارية والتدريسية هبذه امل،وذلك بالتنسيق مع اهليئات اإل

مشغل توعوي عن بعد يف موعد أقصاه األسبوع  وتنفيذ    ريات التعليمية بإعدادملديطب بااخأخصائيو النطق والتيقوم   ▪
بالتنسيق   هبا، وذلكم للمستهدفني باملدارس املقرتح تنفيذ برنامج النطق والتخاطب  2020الثالث من شهر أكتوبر  

 والتدريسية هبذه املدارس. مع اهليئات اإلدارية 

التعريفي:  حمتوى ▪ اكتشافهاك-مظاهرها   -أسباهبا)والكالم  غة  الل  طراباتضا املشغل  آلييفية  خدمات    ة(،  تقديم 
 برنامج النطق والتخاطب أثناء تنفيذ التعليم املدمج ، دور فريق العمل بربنامج النطق باملدارس يف تنفيذ الربنامج.

ايستهدف  و ▪ املشغل  اآلتية:  هذا  املدرسة  )لفئات  عن  مديرة  ينوب  من  االيئاألخصا   -  هاأو   -  عية/النفسيةجتماة 
العربية  /معلمات اجملال األول  -  اخلاصة  الرتبيةمعلمات   اللغة  التعلم)لغة عربية(  -  معلمة  ة الزائر  –  معلمة صعوبات 

 (.  بعض أولياء أمور الطالب - الصحية/املمرضة 

 

 



 

 لتحاق بالربنامج بات اللغة والكالم املرشحني لال لطالب ذوي اضطرا تشخيص ا 
 ربنامج: لاللتحاق بالاملرشحني البالط صيخمواعيد تش . أ 

الرتبية اخلاصة  ▪ النطق والتخاطب مبدارس  للصممدرسة  )يقوم أخصائيو  ال-األمل  معهد عمر  -الفكريةرتبية  مدرسة 
اخلطاب والك  (  للمكفوفني  بن  اللغة  اضطرابات  ذوي  الطالب  تشخيص  بعملية  بالبدء  التعليمية  الم واملديريات 

 م. 2020ألول من شهر نوفمرب وع ااألسب املرشحني لاللتحاق بالربنامج من بداية دراسة الطالب يف

باالنتهاءيلت ▪ باحملافظات  التعليمية  باملديريات  العاملني  والتخاطب  النطق  أخصائيو  للطالب  من    زم  الدقيق  التشخيص 
بالربنامج لاللتحاق  النطب  املرشحني  برنامج  هبا  سينفذ  مدرسة  أربعة كل  تتعدى  ال  زمنية  مدة  خالل  والتخاطب  ق 

  .راسيلعام الد يف بداية اب باملدرسة لطال اسة اردأسابيع من بدء 

الرتبية اخلاصة) ▪ النطق والتخاطب العاملني مبدارس  للصممدرسة  يلتزم أخصائيو  -الفكريةمدرسة الرتبية  -األمل 
لربنامج خالل مدة  املرشحني لاللتحاق باقيق للطالب التشخيص الدمن  ( باالنتهاء للمكفوفني   معهد عمر بن اخلطاب

 . سيم الدراية العااملدرسة يف بداب بالطال ةسدرامن بدء ثالثة أسابيع زمنية ال تتعدى 
 : إجراءات قبل البدء بعملية التشخيص  . ب

لذلك   ▪ املطلوبة  واملستندات  التشخيص  وموعد  مبكان  الطالب  أمر  ويل  على  ،وإبالغ  على   بيةالكتا  تهوافقماحلصول 
 . تشخيص الطالب

 .وقلة املشتتات واهلدوء، ،واإلضاءة التشخيص من حيث التهوية،اليت تتم هبا عملية  غرفة  الهتيئة  ▪

ألخصووائي النطووق والتخاطووب (Face Shield)وقنوواع الوجووه الشووفاف أدوات التعقوويم  والقفووازاتمووواد و توووفر ▪
( 19 البيئة املدرسية يف ظل جائحة كورونا )كوفيد حي يفالص لمراعاة االشرتاطات الواردة بالربتوكو، مع  والطالب  

 م (. 2020/2021للعام الدراسي 

 ل: بطاقووات حروف/أرقووام، صووور،مثوو عمليووة التشووخيصأثنوواء  األخصووائيالوويت اتاجهووا  الوسووائل واألدوات جتهيووز ▪
 خل.إ  ....مكعبات

 :عملية التشخيص إجراءات أثناء . ج 

 يص.ب ضعاف السمع قبل البدء بعملية التشخالتأكد من عمل املعني السمعي لدى الطال ▪

 ينة.نألشعور بالطمعلى اهتيئة الطالب للجلسة، ومساعدته  ▪

  .مؤشرات تدل على اجلوع أو العطشأية أعراض مرضية، أو  ةالطالب من أي التأكد من خلو ▪

 مالحظات تظهر على الطالب أثناء اجللسة.أي  تدوين ▪
 لتشخيص.مدح جهده أثناء عملية اوالطالب  تعزيز  ▪

الصحي يف البيئة املدرسية    لثناء عملية التشخيص ومراعاة االشرتاطات الواردة بالربتوكو أ حتقيق التباعد اجلسدي   ▪
 . م    2021/ 2020( للعام الدراسي  19يف ظل جاحنة كورونا )كوفيد  

 املستخدمة يف التشخيص  قبل وبعد التشخيص. والوسائل دوات األالطاولة وكرسي الطالب وتعقيم  ▪

ء عمليوة أثنوا(Face Shield)التوزام كول مون أخصوائي النطوق والطالوب بارتوداء  القفوازات وقنواع الوجوه الشوفاف ▪
 التشخيص .

 



 :عملية التشخيص إجراءات أثناء . أ

 :ملية التشخيصإجراءات بعد ع . د

  تشخيص الطالب املستحقني لاللتحاق بالربنامج باستمارة   نتائج  بتسجيليقوم أخصائيو النطق والتخاطب   ▪
وإعداد خطة عالجية ،    يف االستمارات املخصصة لذلك الطالب  هؤالء  يانات  وتسجيل ب  والكالم ،  اللغة  تقييم

 امج.بالربن لكل طالب ملتحق 

والتخاطب ▪ النطق  الرتب   يقوم أخصائيو  للصممدرسة  )ية اخلاصة  مبدارس  الرتبية  -األمل  -الفكرية مدرسة 
مع أولياء أمور  م  2020شهر نوفمرباألسبوع الرابع من    يف بداية  لقاء عن بعدعقد  ب(  لمكفوفنيل   معهد عمر بن اخلطاب

بالربنامج   امللتحقني  بالطالب  اإلدارية  وذلك  اهليئات  مع  تقدي  مبدارسهمالتنسيق  آلية  الربنامجلتوضيح  خدمات    م 
 . ة العالجية  للطالب عن طريق املنصة التعليمية وبرامج التواصل االجتماعيتنفيذ اخلط  يف ودور ويل األمر

والتخ ▪ النطق  أخصائيو  التعليمية  اطب  يقوم  بعد  باملديريات  عن  لقاء  األولبعقد  األسبوع  بداية  شهر    يف  من 
بم  2020ديسمرب امللتحقني  الطالب  أمور  أولياء  اهليئات  وذلك  الربنامجمع  مع  املنفذ  با اإلدارية    بالتنسيق  ملدارس 

الربنامج   العالهبا  اخلطة  تنفيذ  يف  األمر  ويل  ودور  الربنامج  خدمات  تقديم  آلية  طريق  لتوضيح  عن  للطالب  جية  
 . املنصة التعليمية وبرامج التواصل االجتماعي

 اطب نصاب أخصائي النطق والتخ 
 مبدارس الرتبية اخلاصة  مية باملديريات التعلي البنود م
يقدم هبا   عدد املدارس اليت 1

 اخلدمة األخصائي 
  يف مدرسة  لكل  زيارتني بواقع) مدرستني

 ( مدرسة 1عدد) ( األسبوع

2 
  هلم يقدم الذين البالط عدد

 بكل اخلدمة األخصائي
 الربنامج  هبا منفذ مدرسة

(  10)( طالب بكل مدرسة بإمجايل 5)
 ب ال ط( 10) باملدرستني طالب

عدد اجللسات األسبوعية   3
 لكل حالة. جلستان أسبوعياً لكل حالة. أسبوعياًجلستان  لكل حالة 

4 
عدد الطالب الذين يدرهبم   
 أخصائي النطق والتخاطب

 اثناء وجودة باملدرسة يوميا 
 طالب ( 4عدد) ( طالب 5عدد)

5 
عدد اجللسات اليومية اليت  

بكل  ينفذها األخصائي
 مدرسة

يف  تدريب  (جلسات4عدد) يف كل يوم تدريب  (جلسات5عدد)
 مكل يو

  األسبوعية اجللسات عدد 6
اطب  (جلسة نطق وخت20) (جلسة نطق وختاطب أسبوعياً.20) أخصائي كل ينفذها اليت

 .أسبوعياً
نوع جلسات النطق   7

 ( دقيقة. 20فردية ومدهتا ) ( دقيقة. 20فردية ومدهتا ) والتخاطب
 

 



 

 لتخاطب مبدارس الرتبية اخلاصة رنامج النطق وا مات ب تقديم خد   ليات وآ   طرق 
 اب( معهد عمر بن اخلط-ة الفكري -)األمل للصم 

 

 من الطالب %100يف حالة دوام نسبة أ.            
 مالحظات  اإلجراءات  بنود ل ا  م 
  درسة (. غرفة النطق والتخاطب )املوجودة بامل دمة مكان تقديم اخل 1
  بوجود الطالباشر بمب ريتد طريقة تقديم اخلدمة 2
والتخاطب  3 النطق   أخصائي  نصاب 

 أسبوعياً
)    بطال(  10) وختاطب 20بإمجايل  نطق  (جلسة 

 أسبوعياً.
 
 

  لكل حالة. جلستان أسبوعياً الةعدد اجللسات األسبوعية لكل ح 
4 

اجل ينفذها  عدد  اليت  اليومية  لسات 
 األخصائي 

 
  يف كل يوم تدريب  (جلسات4د)عد

أخصائي    ين الذ  بالطالعدد    يدرهبم  
  ( طالب 4عدد) النطق والتخاطب كل يوم 

  ( دقيقة. 20فردية ومدهتا ) النطق والتخاطبلسات نوع ج 5
وال 6 األدوات   تعقيم  بغرفة  توقيت  وسائل 

  كل جلسة  وفى هناية اليوم  الدراسي( دقائق قبل 5) طبالنطق والتخا

 رهالتواصل مع معلمات الطالب  وويل أم 7
التي أو   تواصلم   للوزارة  التعليمية  املنصة  طريق  عن 

االجت التواصل  أهداف  برامج  حتقيق  هبدف  ماعي  
 اخلطط العالجية وتعميم نتائجها 

التواصل   يتم 
وقت  خالل 

 الدوام املدرسي 

8 
امل والتدريبات  وداخل األنشطة  نزلية 

 الفصل
 املدرسي

تعليق   سج يتم   والتخاطب  استخدام   النطق  ل  
احل الدر  مالعاخالل   باألنشطة   اسي  واستبداله  ايل 

ا الحتياجاوالتدريبات  اليت    تملناسبة  الطالب 
من   والتخاطب   النطق  أخصائي  ويرسلها  يعدها 

أو الربامج االلكرتونية لويل أمر    خالل املنصة التعليمية
أ معلماتهالطالب  و،  و  االخصائي  لية آضع  وعلى 

الطالب  ملحة  واض تطبيق  مدى    ت باالتدريتابعة 
 ومعلمات الطالب بالصف   ويل امره ية مع نزلملا

التواصل   يتم 
وقت  خالل 

 وام املدرسي الد

9 
املعلمات   مع  للتواصل  املخصص  الوقت 

والتدريبات األنشطة  اخلاصة    وإرسال 
 بالطالب 

و املعلمات  مع  التواصل  األنشطة  يتم  إرسال 
بالطا اخلاصة  بعد والتدريبات  وذلك  يوميا   لب 

 لطالب.ع  اييب مجاالنتهاء من تدر
التواصل   يتم 
وقت  خالل 

 الدوام املدرسي 
 



 

 الب من الط %50سبة يف حالة دوام ن . أ 
 يتم تقسيم الطالب إىل جمموعتني )أ( و)ب(   وفق اآلتي  :

 األسبوع  م 

تودريب مباشور بوجوود الطالوب 
ائي النطق بغرفة النطوق مع أخص

 سةوالتخاطب باملدر

ة للطالب  عرب املنص   عن بعدتدريب  
ج التواصوول ارة  وبوورامة للوووزليميوو عتال

 االجتماعي

 اجملموعة )ب(  )أ(  اجملموعة األسبوع األول  1

 اجملموعة )أ(  اجملموعة )ب(  األسبوع الثاني  2

 اجملموعة )ب(  اجملموعة )أ(  الثالث األسبوع   3

 اجملموعة )أ(  اجملموعة )ب(  وع الرابع األسب 4

 
 مثال لتوزيع الطالب خالل أسبوع :

 أمساء الطالب  يقة التدريب ر ط ة/  ع و م جمل ا 
 سيف سامل  مدحم صفاء  خالد جمموعة )أ( تدريب مباشر 

 غالية حممود  سعيد فاطمة  يةآ عن بعد جمموعة )ب( تدريب  

 
 

وعة/  اجملم 
 طريقة التدريب 

 اخلميس  ربعاء األ  ء الثالثا  االثنني  حد األ 

جمموعة )أ(  
 اشر تدريب مب

 سيف +سامل صفاء مد +حم سيفخالد + حممد + سامل  خالد + صفاء 

جمموعة )ب(  
عن  تدريب  
 بعد 

 ية +غاليةآ د سعيد +حممو ية +فاطمة آ

سعيد +  
 فاطمة 

 غالية +حممود 

 
 ذكرها خالل باقي الشهور *يتم تكرار العمل باآللية السابق 

   بسات قابلة للتعديل وفقا حلضور الطالللتوضيح وأعداد اجملموعات وجداول اجلل املذكورة األمثلة*

 
 
 



 

 

 مالحظات  اإلجراءات  البنود  م 
 جمموعة )أ(  ودة باملدرسة ( لتخاطب )املوجغرفة النطق وا مكان تقديم اخلدمة  1

 )ب(  وعةجمم منزل  الطالب )تدريب عن بعد(
2 

 جمموعة )أ(  باشر بوجود الطالب () تدريب م طريقة تقديم اخلدمة 
 جمموعة )ب(  دريبات عن بعدة وتانشط

  جلستان أسبوعيا لكل حالة. األسبوعية لكل حالةسات لاجلد عد 3
ا 4 أخصائي  والتخاطنصاب  ب لنطق  

  .  طالب ( 10) أسبوعياً
 

5 
أخصائي  يدرهبم   الذين  الطالب    عدد 

 النطق والتخاطب كل يوم 
 جمموعة )أ(  يب مباشر( طالب  تدر2عدد) 

 ( جمموعة )ب ات عن بعد يقدم هلم تدريب ( طالب 2عدد  ) 
 

6 
ينفذها  اجللعدد   اليت  اليومية  سات 

 األخصائي 
مباشر    (جلسات2عدد) الطالب  تدريب  يف    مع 
 جمموعة )أ(  كل يوم

 جمموعة )ب(  ( جلسة تدريب عن بعد 2عدد ) 
والتخاطب 7 النطق  جلسات   نوع 

  ( دقيقة. 20فردية ومدهتا ) باشر( )التدريب امل
بغرفة  تع  وقت 8 والوسائل  األدوات   قيم 

  ( دقائق قبل كل جلسة  وفى هناية اليوم 5) بتخاطلاطق والن
التدري 9 تقديم  عرب  مدة  للطالب  بات 

  ( دقيقة  لكل طالب 20) ملنصة التعليمية أو برامج التواصلا

 التواصل مع معلمات الطالب  وويل أمره 10
لي لوزارة أو  تم  التواصل عن طريق املنصة التعليمية 

االجتماعي   التواصل  ق حتقي  فهبد  برامج 
 ف اخلطط العالجية وتعميم نتائجها أهدا

التواصل   يتم 
وقت  خالل 

دوام ال
 املدرسي

11 
وداخل  املنزلية  والتدريبات  األنشطة 

 الفصل
 املدرسي

تعل استخديتم   والتخاطب  يق  النطق  سجل   ام  
الع باألنشطة   خالل  واستبداله  احلايل  الدراسي  ام 

الحتياجا املناسبة  الالطا  توالتدريبات  يت  لب 
من   دهايع والتخاطب   النطق  أخصائي  ويرسلها 

أ التعليمية  املنصة  لويل  خالل  االلكرتونية  الربامج  و 
لية آع  وعلى االخصائي وض  أمر الطالب أو معلماته

الطالب  ملواضحة   تطبيق  مدى   تالتدريباتابعة 
 لصف ومعلمات الطالب با املنزلية مع ويل امره 

التواصل   يتم 
وقت  خالل 

ام الدو
 درسيامل

12 
للتواصل مع املعلمات   الوقت املخصص 

اخل والتدريبات  األنشطة  اصة  وإرسال 
 بالطالب 

األنشطة   وإرسال  املعلمات  مع  التواصل  يتم 
اخلاص بعد  والتدريبات  وذلك  يوميا   بالطالب  ة 

 يع  الطالب.االنتهاء من تدريب مج

التواصل   يتم 
وقت  خالل 

ام الدو
 املدرسي

 



  –النطق والتخاطب مبدارس احللقة األوىل للتعليم األساسي) طالب برامج الدمج    ج ت برنام خدما   تقديم طرق وآليات   ( ثانياً ) 
 ( الطالب العاديني 

  :(الطالبمن  %100 نسبة دوام)لكثافة الطالبية القليلةذات ا املدرسة يف أ.            

 مالحظات  اإلجراءات  البنود  م 
  رسة (. ددة باململوجوطب )اغرفة النطق والتخا ان تقديم اخلدمة كم 1
  تدريب مباشر بوجود الطالب طريقة تقديم اخلدمة 2
من  نصاب   3 يف  األخصائي  الطالب 

  طالب ( 5عدد ) املدرسة الواحدة
  جلستان أسبوعيا لكل حالة. د اجللسات األسبوعية لكل حالةعد 4

5 
يدرهبم    الذين  الطالب  أخصائي  عدد 

يف   والتخاطب  زيارته النطق  يوم 
 درسة للم

  الب ( ط5عدد)

األخصائي  6 ينفذها  اليت  اجللسات   عدد 
   تدريب  (جلسات5عدد) يف يوم زيارته للمدرسة 

  ( دقيقة. 20هتا )فردية ومد نوع جلسات النطق والتخاطب 7
بغرفة   8 والوسائل  األدوات   تعقيم  وقت 

  اية اليوم كل جلسة  وفى هن( دقائق قبل 5) ق والتخاطبالنط

مع 9 الطال معلم   التواصل  وويل ات  ب  
 أمره

التواصل أو   يتم   للوزارة  التعليمية  املنصة  طريق  عن 
أهداف  االجتماعي  هبدف حتقيق  التواصل  برامج 

 عميم نتائجها اخلطط العالجية وت

التواصل خالل  يتم 
الدوام  وقت 

 املدرسي

10 
وداألنش املنزلية  والتدريبات  اخل طة 

 الفصل
 املدرسي

س استخدام   تعليق  ايتم   والجل   تخاطب لنطق 
الدراسي   العام  باألنشطة   خالل  واستبداله  احلايل 

الحتياجا املناسبة  اليت    توالتدريبات  الطالب 
النطق   أخصائي  ويرسلها  من  يعدها  والتخاطب  

االلكرتونية   الربامج  أو  التعليمية  املنصة  لويل  خالل 
أو معلماته الطالب  لية  آوعلى االخصائي وضع    أمر 

تتابعة  ملواضحة   الطمدى    ت التدريباالب  طبيق 
 ومعلمات الطالب بالصف  املنزلية مع ويل امره 

التواصل خالل  يتم 
الدوام  وقت 

 املدرسي

11 
ملعلمات  الوقت املخصص للتواصل مع ا

وإرسال األنشطة والتدريبات اخلاصة  
 بالطالب 

التوا األنشطة  يتم  وإرسال  املعلمات  مع  صل 
و يوميا   بالطالب  اخلاصة  بوالتدريبات  عد  ذلك 

 هاء من تدريب مجيع  الطالب.االنت
التواصل خالل  يتم 
الدوام  وقت 

  املدرسي



 

 . يف حالة دوام الطالب أسبوع بأسبوع  الطالب(   من   % 50  نسبة  دوام ) املتوسطة   الطالبية   الكثافة  ذات  املدرسة  يف . أ 

نطق  امللتحقني بربنامج ال الطالب  ون دوام  يث يك يقوم املختصني بقسم الرتبية اخلاصة بالتنسيق مع ادرة املدرسة ب   :   البديل األول    مالحظات  اإلجراءات  البنود  م  األسبوع والتخاطب معا يف نفس  
 مكان تقديم اخلدمة  1

تخاطب )املوجودة غرفة النطق وال  ة ملدرسبه الطالب با يف االسبوع الذي اليتواجد نزل  الطالب )تدريب عن بعد(م باملدرسة اثناء وجود الطالب   باملدرسة ( 
 قة تقديم اخلدمة طري  2

 باملدرسة اثناء وجود الطالب   شر بوجود الطالب () تدريب مبا
د يتواج يف االسبوع الذي ال  انشطة وتدريبات عن بعد  به الطالب باملدرسة 

  طالب ( 5عدد ) الواحدة   األخصائي من الطالب يف املدرسةنصاب   3
  الة.يا لكل حأسبوعجلستان  األسبوعية لكل حالة عدد اجللسات   4
  ( طالب 5عدد) النطق والتخاطب يف يوم زيارته للمدرسة درهبم  أخصائي  عدد الطالب الذين ي  5
يف يوم    خصائي عدد اجللسات اليت ينفذها األ  6   تدريب  (جلسات5عدد) زيارته للمدرسة 
)التدريب   ت النطق والتخاطب نوع جلسا  7   ( دقيقة. 20فردية ومدهتا ) املباشر( 
دوات  والوسائل بغرفة  عقيم األ وقت ت  8   ( دقائق قبل كل جلسة  وفى هناية اليوم 5) والتخاطب النطق  
  ( دقيقة  لكل طالب 20) ليمية أو برامج التواصل التعمدة تقديم التدريبات للطالب عرب املنصة   9

 مع معلمات الطالب  وويل أمره التواصل  10
التعليمي املنصة  طريق  عن  التواصل  ة  يتم   أو  للو االجتماعي  زارة  التواصل  برامج  العالجية هب اخلطط  أهداف  حتقيق   وتعميم نتائجها دف 

وقت  خالل  التواصل   الدوام املدرسي يتم 

 املدرسي  التدريبات املنزلية وداخل الفصل األنشطة و  11

استخدام  يتم    النطق    تعليق  احلايل  سجل   الدراسي  العام  خالل  املناسبة   لتدريباتة  واواستبداله باألنشطوالتخاطب  ويرسلها  الطالب    تالحتياجا يعدها  خالل  اليت  من  والتخاطب   النطق  معلماته   املنصة التعليمية أو الربامج االلكرتونية لويل أخصائي  أو  الطالب  االخصائي   أمر  وعلى  واضحة  آوضع   تطبيق تابعمللية  مدى  ة  امره   تالتدريباالطالب   ويل  مع   ف بالص ومعلمات الطالب  املنزلية 

ال وقت يتم  خالل   سي الدوام املدرتواصل 

املعلمات   12 مع  للتواصل  املخصص  اخلاصة  الوقت  والتدريبات  األنشطة   بالطالب وإرسال 
يوميا  والتدريبات اخلاصع املعلمات وإرسال األنشطة  يتم التواصل م  بعد االنتهاء من تدريب مجيع  الطالب.وذلك    ة بالطالب 

وقت  خالل  التواصل   املدرسي  لدوامايتم 
 



 

 البديل الثاني :يتم تقسيم الطالب امللتحقني بالربنامج إىل جمموعتني )أ( و)ب(   وفق اآلتي  :
 (2اجملموعة )ب( عدد الطالب )( ،3اجملوعة )أ( عدد الطالب )

 األسبوع  م 

اشوووور بوجووووود توووودريب مب
ع أخصوائي النطوق طالب مال

بغرفوووة النطوووق والتخاطوووب 
 باملدرسة

 طالوب  عوربيون للتدريب  أون ال
املنصة التعليمية للوزارة  وبرامج 

 التواصل االجتماعي

 اجملموعة )ب(  اجملموعة )أ(   األسبوع األول  1

 أ( احملموعة ) عة )ب( مواحمل الثاني   األسبوع  2
 ة )ب( اجملموع موعة )أ( اجمل األسبوع الثالث  3

 اجملموعة )أ(  اجملموعة )ب(  األسبوع الرابع  4

 بوع :خالل أس لطالبمثال لتوزيع ا
 

 أمساء الطالب  اجملموعة/ طريقة التدريب 
 حممد صفاء  خالد جمموعة )أ( تدريب مباشر 

  ة فاطم سامل  عن بعد جمموعة )ب( تدريب  

 
 اسبوع  مثال  لتوزيع جلسات النطق والتخاطب خالل

 

 ربعاء األ  حد األ  

 د+ حممخالد + صفاء + حممدخالد + صفاء جمموعة )أ( تدريب مباشر 

 + فاطمة  سامل +فاطمة  سامل عن بعد تدريب    موعة )ب( جم

 
 *يتم تكرار العمل باآللية السابق ذكرها خالل باقي الشهور

   بر الطالة للتعديل وفقا حلضويح وأعداد اجملموعات وجداول اجللسات قابللتوض ل  املذكورة  األمثلة *  

  
 

 



 

 

 

 

 مالحظات  االجراء  البنود  م 
 مكان تقديم اخلدمة  1

ا والغرفة  باملدرسة  لنطق  )املوجودة  تخاطب 
 جمموعة )أ(  (

 جمموعة )ب(  منزل  الطالب )تدريب عن بعد(
2 
 جمموعة )أ(  جود الطالب (بو) تدريب مباشر  طريقة تقديم اخلدمة  

 جمموعة )ب(  عن بعدانشطة وتدريبات 
  جلستان أسبوعيا لكل حالة. اجللسات األسبوعية لكل حالة   عدد  3
يف  ألخصائي  ا نصاب   4 الطالب  من 

  طالب ( 5عدد ) املدرسة الواحدة 
 
5 

يدرهبم    الذين  الطالب  عدد 
يوم   يف  والتخاطب  النطق  أخصائي 

 زيارته للمدرسة 
 جمموعة )أ(  ( طالب  تدريب مباشر3) ددع

 جمموعة )ب(  بات عن بعد م تدري( طالب  يقدم هل2) عدد  
 
6 

األخصا  ينفذها  اليت  اجللسات    ئي عدد 
 ه للمدرسة وم زيارت يف ي 

 جمموعة )أ(  تدريب مباشر مع الطالب  (جلسات3عدد)
 جمموعة )ب(  ( جلسة تدريب عن بعد 2عدد ) 

النطق   7 جلسات    خاطب والت نوع 
  دقيقة.  (20فردية ومدهتا ) )التدريب املباشر( 

دوات  والوسائل بغرفة  م األ وقت تعقي  8
  وم اية اليوفى هن  ( دقائق قبل كل جلسة5) النطق والتخاطب 

عرب   9 للطالب  التدريبات  تقديم  مدة 
  ( دقيقة  لكل طالب 20) عليمية أو برامج التواصل املنصة الت 

معلما  10 مع  ال التواصل  وويل  ت  طالب  
 أمره 

ة  نصة التعليمية للوزاريتم  التواصل عن طريق امل
حتقيق    أو هبدف  االجتماعي   التواصل  برامج 

 نتائجها وتعميم أهداف اخلطط العالجية 
التواصل  يتم 
وقت  خالل 
 الدوام املدرسي 

11 
وداخل   املنزلية  والتدريبات  األنشطة 

 الفصل 
 املدرسي 

والتخاطب نطق  يتم  تعليق استخدام  سجل  ال 
واستب احلايل  الدراسي  العام  داله  خالل 

والتد الحتياجاريباباألنشطة   املناسبة    تت 
النط أخصائي  ويرسلها  يعدها  اليت  ق الطالب 

من  والتخ أو  اطب   التعليمية  املنصة  خالل 
  ونية لويل أمر الطالب أو معلماته الربامج االلكرت

وضع   االخصائي  واضحة  آوعلى  تابعة  مللية 
املنزلية مع ويل    تالتدريباالطالب  بيق  مدى تط

 علمات الطالب بالصفوم امره

اي لتواصل تم 
وقت  خالل 
 الدوام املدرسي 

12 
مع  للتواصل  املخصص    الوقت 

وإرسا املعلم  األنشطة  ات  ل 
 والتدريبات اخلاصة بالطالب 

األنشطة  وإرسال  املعلمات  مع  التواصل  يتم 
يوميا  وذلك بع بالطالب  د  والتدريبات اخلاصة 

 نتهاء من تدريب مجيع  الطالب.اال
التواص ل يتم 

وقت  خالل 
 ي درسالدوام امل

 



 

 طالب(: ال   من   اًتقريب   %30  نسبة   دوام) املرتفعة   الطالبية   الكثافة  ذات   املدارس  يف . ب

 يتم تقسيم الطالب امللتحقني بالربنامج إىل ثالث جمموعات )أ( و)ب( و)ج( وفق اآلتي  :

 األسبوع  م

الب موع الط  تدريب مباشر بوجود
أخصوووائي النطوووق بغرفوووة النطوووق 

 ب باملدرسةوالتخاط

عوورب املنصووة   للطالووب بعوودعوون توودريب  
التعليميووووة للوووووزارة  وبوووورامج التواصوووول 

 ماعياالجت

 اجملموعة )ب(  + اجملموعة )ج( اجملموعة )أ(  األول   األسبوع  1

 اجملموعة )أ( + اجملموعة )ج( اجملموعة )ب(  األسبوع الثاني  2

 موعة )ب( اجملموعة )أ( + اجمل اجملموعة ) ج (  الثالث بوع  األس  3

  
 الطالب خالل أسبوع  :زيع مثال لتو

 ب أمساء الطال اجملموعة / طريقة التدريب 
 حممد صفاء  خالد ريب مباشر ة )أ( تد جمموع 

  سعيد فاطمة  عن بعد جمموعة )ب( تدريب  

  صاحل   خلفان  عن بعد ( تدريب  ج جمموعة ) 
 

 
   ات النطق خالل اسبوع جلس مثال لتوزيع  

 

 اخلميس  األثنني  تدريب اجملموعة /طريقة ال 

 حممد +خالد + صفاء حممد +خالد + صفاء وعة )أ( تدريب مباشر جمم 

 سعيد  فاطمة  د عن بع ب(  جمموعة ) 

 صاحل   خلفان  عن بعد (  ج جمموعة ) 
 

   وفقا حلضور الطالب ديلللتوضيح وأعداد اجملموعات وجداول اجللسات قابلة للتع املذكورة األمثلة*

 



 

 

 مالحظات  ات اإلجراء  البنود  م 
 اخلدمة ديم  مكان تق  1

 ( جمموعة )أ غرفة النطق والتخاطب )املوجودة باملدرسة ( 
)ب(   ب )تدريب عن بعد(ل  الطالمنز جمموعة 

 +جمموعة)ج(
2 

 طريقة تقديم اخلدمة  
 جمموعة )أ(  ) تدريب مباشر بوجود الطالب (

)ب(   عن بعد  شطةتدريبات ان جمموعة 
 عة)ج(+جممو

اجل 3 لكل  عدد  األسبوعية  لسات 
  لستان أسبوعيا لكل حالة.ج لة حا 

النطق    4 أخصائي  نصاب 
     ( طالب5)  والتخاطب 

 
5 

يدرهبم    الذين  الطالب  عدد 
يوم   يف  والتخاطب  النطق  أخصائي 

 زيارته للمدرسة 
 جمموعة )أ(  ( طالب  تدريب مباشر3عدد) 
 ( جمموعة )ب عن بعد طالب  يقدم هلم تدريبات   (2 عدد  )

 +جمموعة)ج(
 

6 
ينفذها  اجلل عدد   اليت  سات 

 يف يوم زيارته للمدرسة   األخصائي 
 موعة )أ( جم مباشر  تدريب  ت(جلسا3عدد)

 جمموعة )ب(  ( جلسة تدريب عن بعد 2عدد ) 
 +جمموعة)ج(

والتخاطب  7 النطق  جلسات    نوع 
  ( دقيقة. 20ا )مدهتفردية و )التدريب املباشر( 

ت  8 وا وقت  األدوات   لوسائل  عقيم 
  ( دقائق قبل كل جلسة  وفى هناية اليوم 5) طب لتخا بغرفة النطق وا 

ا  9 تقديم  عرب  للطالب    لتدريبات مدة 
  ( دقيقة  لكل طالب 20) املنصة التعليمية أو برامج التواصل 

التواصل مع معلمات الطالب  وويل   10
 أمره 

ع التواصل  طيتم   للون  التعليمية  املنصة  أو  ريق  زارة 
ال هبدفبرامج  االجتماعي   أهداف  حتق  تواصل  يق 

 اخلطط العالجية وتعميم نتائجها 
خالل  التواصل  يتم 

الدواو م قت 
 ياملدرس

11 
املنزلية   والتدريبات  األنشطة 

 وداخل الفصل 
 املدرسي 

النطق والتخاطب خالل   يتم  تعليق استخدام  سجل  
احل الدراسي  باألنشطة  ايل العام  واستبداله   

املناسبوا الحتياجالتدريبات  ال   تة  يالطالب  عدها  يت 
خالل   من  والتخاطب   النطق  أخصائي  ويرسلها 

اللكرتونية لويل أمر الطالب  لربامج امية أو ااملنصة التعلي
تابعة  مللية واضحة  آوعلى االخصائي وضع    أو معلماته

الطالب   تطبيق  و  تالتدريبامدى  مع    امره يل  املنزلية 
 ف ومعلمات الطالب بالص

خال التواصل  ل يتم 
الدوام  وقت 

 املدرسي

12 
مع   للتواصل  املخصص  الوقت 
األنشطة   وإرسال  املعلمات 

 ب ة بالطال ات اخلاص والتدريب 
يتم التواصل مع املعلمات وإرسال األنشطة والتدريبات  
االنتهاء من تدريب  يوميا  وذلك بعد  بالطالب  اخلاصة 

 مجيع  الطالب.
خالل   يتم التواصل 

الدوام   وقت 
 املدرسي

 


