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  لواء حيفا                 أقسام املعارف يف السلطات احمللية                     مراكز الدعم املنطَقي- وزارة املعارف

  التفتيش على التعليم اخلاص                  مراكز اخلدمات النفسية                                 ماتيا أم الفحم

  

  لصف العادي للجنة التنسيبمنوذج توجيه طالب يتعلم يف ا

  )"ב" 8ו "סمنشور املدير العام (    

  .العالج التربوي يف املدرسة للطالب املوجه للجنة التنسيب احمللية -تقرير مراقبة

  

  __________________: اإلطار املوجه_____________  :تاريخ التوجه

  

  :ة /تفاصيل الطالب . 1

 االسم الشخصي  م العائلة اس رقم اهلوية  تاريخ الوالدة  اجلنس

          ذكر

  انثى

  

 اسم االم اسم االب الوضع العائلي  العنوان الشخصي رقم اهلاتف

          

  

  

 اسم املؤسسة اليت يتعلم ا الطالب رمز املؤسسة  نوع الصف درجة الصف

        عادي   

    مدمج

  

  

  ___________:إسم املستشار__________ :إسم املريب__________ :الصف
  

  _________:السنة الدراسية
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  ة/تقرير املريب: قسم أ 
 

  _________________:ة/ة الطالب/ة املريب/املدة الزمنية اليت يعرف املعلم . 1                 

  ______________:ة يف الصف/عدد ساعات تدريس املريب. 2            

  _________:فصلني وكل يعيش على إنفراد أذكر عنوان ويل األمر اآلخرإذا كان أولياء الطالب من *        

  :ة/للمريب. 3

  :أذكر جماالت يظهر ويربز قدراته يف اال

  :التعليمي 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

  :ماعي والعالقات الشخصيةاإلجت

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  ):الفنون، الرياضة والتكنولوجيا(جماالت خاصة 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  :هل هذه القدرات تربز يف النشاطات املنهجية أو الالمنهجية

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

  .ال/ اسطة خمتصني آخرين؟    نعم هل الطالب يعاجل بو. 4

  __________________________________:أي من املختصني املهنيني؟ –إذا كان نعم 

  :خمتصني تربويني

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

  :لعالج الطبيعي على إختالف أنواعهخمتصني يف ا

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________  

  



 3

  _______________________________):ل، املستشارالطالب، األه( من أين لك هذه املعلومات

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

  :سبب التوجه.5

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  :إىل معلمي املواضيع املختلفة اليت يدرسها الطالب.6

  :أذكر ااالت والقدرات واملهارات اليت تظهر عند الطالب يف

 :اال التعليمي

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

  ):إذا كان للمعلم معلومات عن ذلك( اال اإلجتماعي 

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________

  للمستشار. 7

  ______________________:من خالل معرفتك للطالب أذكر ااالت واملهارات اليت يربز ا الطالب

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

  .األداء الوظيفي والتأقلم قد شعرت ا ولفتت إنتباهكصعوبات يف . 8

 يف اال  . أ

  ________________________________________________________:التعليمي

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 يف اال  . ب

  _____________________________________________________:اإلجتماعي

_____________________________________________________________  

______                                                             _____________________________________:السلوكي/ يف اال العاطفي   . ت

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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مع (صف الفعاليات اليت قام ا املريب من أجل مساعدة الطالب يف التعامل مع الصعوبات اليت يعاين منها   . أ

 ).األخذ بعني اإلعتبار نقاط القوة لدى الطالب

  

 القرارات-اإلنطباع  التاريخ

  

  

  

  

  :التغري الذي حصل نتيجة للتدخل املهين

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

أذكر اللقاءات مع األهل ، مع عناصر عالجية مهنية مثل املستشار، أخصائي نفسي، (حمادثة مع األهل   . ب

 ..)عامل إجتماعي

 القرارات-اإلنطباع  التاريخ

  

  

  

  

  

  :تدخل املهينالتغري الذي حصل نتيجة لل

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 :زيارات بيتية  . ت

  التنفيذ التدخل املهين لتنظيم العمل التاريخ

   

   

   

   

   

  :التغري الذي حصل نتيجة للتدخل املهين

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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  :جلسة شخصية مع الطالب/ حمادثة   . ث

 القرارات-اإلنطباع  التاريخ

  

  

  

  

  

  

  :التغري الذي حصل نتيجة للتدخل املهين

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

  :حمادثة مع األهل  . ج

 القرارات-اإلنطباع  التاريخ

  

  

  

  

  

  

  :التغري الذي حصل نتيجة للتدخل املهين

___________________________________________________________

___________________________________________________________

  :تلخيص قرارات الطاقم املهين يف املدرسة. د

 القرارات-اإلنطباع  التاريخ

  

  

  

  

  

  :إستعداد األهل ملشاركة املختصني التربويني واملعاجلني يف املدرسة  . ح

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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  :نشاطات أستخدمت بعد اخلطوات اليت ذكرت

  __________________________   :إشراك مهنيني آخرين من طاقم املدرسة أو خارج املدرسة.1

_______________ ____________________________________________  

  ):ساعات مساعدة، مواد تدريسية مالءمة آخر. ساعات دمج(إعطاء خدمات عالجية خاصة .2

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________ _____________________________________________  

  

  _____________________________________________:نتائج وإستنتاجات املدير

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 7

  

    هنتقرير الطاقم متعدد امل  

  

 :فعاليات طاقم متعدد املهن  . أ

  

  مسؤولية التنفيذ التوصيات تاريخ اجللسة

   

   

   

   

   

  

 :إستنتاجات الطاقم املتعدد املهن  . ب

  )إذا كان هناك قرار بتوجيه الطالب للجنة التنسيب أذكر ذلك مع الشرح( 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

  

  

  

  ة املدرسة/توقيع مدير                                                ة املدرسة                       /إسم مدير

____________                                                                   ____________  

  

  ع املفتش العامتوقيع أولياء أمر الطالب                                                                   توقي

____________                                                                    ____________  


