
 
 

 



 
 

 المقدمه 

 

 هذه في تحقيقه يريد معين حلم منا شخص لكل

 ربما اآلن، كلماتي تقرأ من يا أنت حتى الحياة

 تسعى بأن أوصيك ولذلك أيضا حلما تملك

 بصمتك وتترك لغيرك قدوة فتصبح لتحقيقه

 القادمة السنين مر على الخاصة

 الن العالية الهمم ذوي من كنت اذا يهم ال

 إال بمضهرك يهتمون ال اآلخرين األشخاص

 تُحققها التي النتائج هو مايهم قصير لوقت  

 كالم وال للحياة ال إستسالمك وعدم بإصرارك

 في مستحيل يوجد فال! تشجع. السلبية الناس

 ناجحا   وكن يأسك انفض. الحياة هذه
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 العالية الهمم أصحاب عن الحديث في سأتطرق

 أحترام عدم و طهادض من كذلك يعانوا ما و

 الشديد سفاأل مع ةالعربي الدول بعض من

 بعظهم فتجد موتى تعتبرهم ةالعربي الدول بعض

 أعطاء عدم و الجوع و الفقر من يعاني

 بعض و شهري مرتب من له ةالكامل الحقوق

 حق و التعليم حق مثال منه ةالمسلوب الحقوق

 و فيهم تليق ةرياضي مالعب بناء حق و السفر

 نظر و نظري في فهم األخرين مع التعامل حق

 يستحقون هم ةالمحترم المتقدمة الدول بعض

 على قادرون فنحن نحن نملك ما من أكثر

 الهمم ذوي نضع أن يجب فال هم أما العمل

 نركز و حياتنا في األولى ةالمرتب في العالية

 هللا ألن نحبهم و ةالمتميز ةالشريح هذا على

 لنحب خلقنا الشر ال الخير لنعمل خلقنا ةمحب

 خصوصا و نتكبر حتى نحن فمن أجمع العالم

 تعيش و تعمل أن على ةقادر غير ةشريح على

 كل رغم هم لكن و ةمطلق ةحري في حياتها



 
 

٦  

 رمز تجدهم نهمأ إال يعيشونها التي المعاناه

 أن تمنىأ لهم تحيه الف ةالطيب و للتفائل

 العالية الهمم ذوي جانب من ةوعتت الشعوب

التي يحتاجونها هم جميع األشياء يلإو توفر 

و من توفير لى ممتاز إمرتب شهري جيد من 

 لهم يحصلذلك أتمنى  ةو أشياء كثيرمالعب 
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 الفصل األول 

 بعنوان

 قصص ذوي الهمم العالية 

 

 

 



 
 

٨ 

 العالية الهمم ذوي من أحمد الشاب

 من و البصرة ةمدين ةسكن من

 26 العمر من يبلغ و 1994 مواليد

 ةالماضي األعوام من عام في و عام

 كان و السادس من ناجح أحمد كان

 هذا في و القبوالت نتائج رظينت

أحمد يبحث عن عمل و  كان ةالفتر

 أستطاع عمل لهبعد بحث كثير عن 

 في تحديدا و له عمل يجد أن أحمد

 للنفط شركه في 2012/11/30 عام

 16 المجال بهذا ةعمل في أستمر

 لىإ أحمد تعرض ذلك بعد و يوم

 لم الحادث ذلك بسبب سير حادث

 من 2017 عام بعد أحمد يتمكن



 
 

٩ 

 لدية كان هو لكن و ةقدمي تحريك 

 و البالء على صبر و ةرب في ثقه

 نتائج على الوقت حان عندما

 تلك في ناجح أحمد كان القبوالت

 بسبب ةدراست يكمل لم لكن و ةالفتر

 أحمد لكن و له تعرض ليإ الحادث

 خسر و ةحريت خسر ةأن رغم

 لكن و الحادث ذلك بسبب ةدراست

 و ةمرض لىإ مستسلم غير كان هو

 ةقدمي لىإ تمارين يعمل يوم كل كان

 بعض في أمة ةتساند كانت و

 لكي التمارين تلك يعمل كان التمارين

 يقول كان و التحسن في ةقدم تستمر

 ىعل الوقوف أستطيع ما يوما ربما



 
 

١٠ 

 أحمد حياة طبعا و أخرى ةمر قدمي 

 النجاحات و التحدياتب ةمليئ كانت

 أحمد مثال 2017 عام بعدة المبهر

 كل و عمليات 5 من أكثر عامل كان

 كان ألن ةناجح كانت العمليات هذا

 وجل عز هللا يقفس  ةأن ثقة ةلدي

 على ةصبر على ةليكافئ ةبجانب

 تأتي لتيا األشياء هي ةجميل البالء

 على له لقاء أول وكان هللا عند من

 يحب كان هو ةصدف من التلفاز

 األب ةيعتبر و جدا سيف الدكتور

 و مرة ذات همع فتواصل له الروحي

 قام و بغداد في ةسيطر أول على هو

 ةرسالت على الرد في الدكتور



 
 

١١ 

 الدكتور قام و ةالمقابل تلك حصلت و

 عن ليتكلم ةبرنامج في ةأستقبال في

 كان و أجمع العالم لىإ قصته

 األساسي الداعم جنان سيف الدكتور

منذ أن  حياته جوانب كل في ليهإ

 ةقابل

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٢ 

من ذوي الهمم العالية  البنت زينب

و من  ةالسماو ةمدين ةمن سكن

تبلغ من العمر زينب  2005مواليد 

من و هي تعاني  منذ والدتها عام 14

و كان القصر  قصر في أحد أقدامها

كلما كانت تكبر كلما  سم 15لديها 

 طبعا هي كانتيزيد القصر لديها 

من كانت عاقه أطالقا لإل مهتمةغير 

عندما كانت  تتصرف طبيعي طفلة

و كانت  األخرينتلعب مع األطفال 

 خالتهامع  ةلى المدرسإتذهب أيضا 

تحمل  لكي تذهب معاها ةالمعلم

هي ال  كانت ألنها لهاا حقيبته

 حقيبتها بمفردهاتستطيع أن تحمل 



 
 

١٣ 

كانت زينب  الذي لديهابسبب القصر 

و عندما صف أول أبتدائي في وقتها 

 طرتضمن األول أبتدائي نجحت 

 األولى لتذهب ةزينب ترك المدرس

و هنا حصل  ةالثاني ةلى المدرسإ

ذهبت الفراق بينها و بين خالتها 

 لكياألول فقط اليوم  معها خالتها

 ة الجديد المدرسةسجيلها في تتقوم ب

خالتها بعض معلمات  رائوو عندما 

أنصحوها أن  ةالجديد ةالمدرس

 ةناعيطصأزينب أطراف لى إيعملون 

لتتمكن زينب من المشي بشكل 

أفضل و من بعد ذلك قامت خالتها 

 عائلة البنتأقناعها هي و ةبمحاول



 
 

١٤ 

من بعد حديث طويل  جميعهم زينب 

زينب أصبحت  ألقناعها مع زينب

 ةالعطلثم أتت  الفكرةبتلك  مقتنعة 

أبيها و ذهبت هي و أمها و  ةالصيفي

طرف لزينب  لى المستشفى ليركبوإ

و  2013/2/13 عامو تحديدا في 

لى إزينب  ةتحولت حيا ذلك العاممن 

القدم  ذلك أرتدتو عندما  األفضل

ما  تكانت قد تدرب ةاألصطناعي

على القدم فقط  ساعات 3يقارب 

العام  أتاو عندما  ةاألصطناعي

 ةلى المدرسإذهبت  الدراسي الجديد

 ةلها غريبشاهدت نظرات األخرين 

 هل هذا بين بعظهميقولون  او كانو



 
 

١٥ 

قصر زينب الذي كانت تعاني من  

طبعا زينب كانت غير  في قدمها

البعض  اوو كان لى كالمهمإ ةمهتم

فقررو عائلتها  منها وناألخر يسخر

و هي  ةصايترتدي  لكيأن يقنعوها 

 وو فعال أقنعوها  فقط أعوام 7بعمر 

و واحد فقط  عام لمدةاها دتأربقامت 

بنزعها ألنها كانت بعد ذلك قامت 

و  األصطناعي شكل قدمهاب ةمقتنع

أشهر قامت  3 و بعد ما يقارب ةتحب

و كانت  بنزع الشكل التجميلي كذلك

بشكل طبيعي و من تلعب مع األطفال 

قبل األطفال من  خجلدون أي 

 أكملت وو أكملت حياتها  األخرين



 
 

١٦ 

سادس الصف الأكملت  و ةاألبتدائي 

 أصبحت و حينها أبتدائي كذلك

 وكان على مدينتهاالمركز الرابع 

 99،50في ذلك الوقت  معدلها

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١٧ 

الهمم الشاب مصطفى سالم من ذوي 

يبلغ ذي قار  ةمحافظ سكنة العالية

 ة لدي عام 26مصطفى من العمر 

القدم اليسرى سبب ذلك ضعف في 

 كان مصطفى صغيرعندما الضعف 

و لكن كان ال يعاني من شي أبدا 

أصبح عمر مرت األعوام و عندما 

في حدث له  مصطفى عام ونصف

 ألن في ذلك الوقت شلل أطفال وقتها

في  القاح أبرةليأخذ  لم تأخذه ةعائلت

و سبب ذلك المصطفى ذلك الوقت 

و  الكبرعند  اليسرى القدمضعف في 

يمارس  ةأن يمنعة لمهذا الضعف 

 كانت 2008في عام  ةالطبيعي ةحيات



 
 

١٨ 

 كانت أبرزها ةعديدمشاركات  هلدي 

تنس  ةبطول والعاب القوى  ةبطول

و طائر جلوس  ةو بطولأرضي 

شارك  ةأخر بطولو  ةالرماي ةبطول

 ةذوي الهمم العالي ةسل هفيها كر

و كان مصطفى ينشط  2010عام 

لجنه ذي في فريق  ةفي تلك الفتر

عام  11الفريق  و أستمر مع  قار

 ةفي هذا الفتر و 2020حتى عام 

يد من المراكز بالعد أستطاع أن يفوز

 ةكانت مركز ثاني في بطولأبرزها 

 ةالعاصمالتي أقيمت في غرب أسيا 

تم  ةو بعد تلك البطول عماناألردنية 

 فئه الشباب فيمع المنتخب  ةأختيار



 
 

١٩ 

و أستمر مع المنتخب  2015عام  

 ةأختيارو بعدها تم  2019عام  لحد

مثل و  لى المنتخب الوطني األولإ

و كانت  بطولةالعراق بأكثر من 

التي كانت  ةالعربي ةأبرزها البطول

و حقق في تلك  في المغرب ةمقام

مع المنتخب الثالث المركز  ةالبطول

 2019في نفس عام الوطني 

 

 

 

 

 



 
 

٢٠ 

 1994من مواليد  ساره عوادالبنت 

 من  من ذوي الهمم العالية هي

و تبلغ ساره  الناصرية ةمدين ةسكن

عام هي من ضحايا  24من العمر 

التي  تلك الحرب دفعت ثمن األرهاب

في  بتصاوب 2006كانت في عام 

في  ةكانت ملغوم ةضهرها من سيار

من كان عمر ساره  ةمواد تفجيري

بوقت ما عام فقط  12في ذلك الوقت 

في  فأصبحت ساره ةالطائفيكانت 

على الحراك و  ةقادر غيرذلك الوقت 

 تجلس على كرسي متحركأصبحت 

سبب لها ذلك شلل في األطراف  و

 طبعا بسبب ذلك الحادث السفلى



 
 

٢١ 

دراستها و لكن هي لم تكمل  أيضا 

أستطاعت ساره من الحادث  ةبعد فتر

و  المنزلهامن  أن تكمل دراستها

العالج ألى بغداد أهل ساره  عندما أتا

و لكن كان  الحينفي ذلك  أخذوها

و لكن ساره  ةاألستجاب العالج بطيئ

 صالةدخلت  رغم كل تلك الصعوبات

و  ةلذوي الهمم العالي ةرياضي

 ةلجن ساره العبه في ناديأصبحت 

 ةالبصر ةشاركت في بطول و ذي قار

ة وكسبت مداليات في بطوالت عديد

في عام و ثقل فضيتان  قرص مثل

 2019عام كذلك حققت في  و 2018

 كانتقرص و ثقل و لكن 



 
 

٢٢ 

 ةذهبيه و ليس فضجوائز ذلك العام  

 كانواو  عكس العام الماضي

سوى كان شي معنوي الداعمين لها 

 ة كان شي تحفيزي يخص الرياضو 

كان ذلك الشخص الذي يدعمها أبيها 

و كانت تقول هي أن سبب  عواد

على  ةالقدرقوتها التي تمتلكها و 

هو أبيها عواد الذي  األلمتحملها 

تحت كان يعطيها أغلب أمور المنزل 

تصرفها هي لكي تعتمد على نفسها 

و نفس األمر  ثقتها في نفسهاد يو تز

لكي تكون لها كانت تعمل والدتها 

 و بين سائر المجتمع األفضل دائما

 



 
 

٢٣ 

األصحاب  ةكانت ساره تملك رسال 

 الهمم كأالتيذوي 

 

 

هي التي  " قراراتك و ليست ظروفك

 القرارات ةو مدى قو مصيرك تحدد

 مجرد الكرسي ةبالحيا تحدد خبراتك

 و ليس لمكان من مكان تنقل ةوسيل

 بحياتك ليتحكم تحكم بحياتك ةوسيل

 اصرارك ةو قو قراراتك ةعقلك و قو

نفسك على الكسل وتتخذ ال تجبر 

    الكرسي عذر لك "

 



 
 

٢٤ 

 من هادي الشيخ مرتضى الشاب

 1999 مواليد ةالعالي الهمم ذوي

 من يبلغ األشرف النجف ةمدين سكنه

 مرتضى لدى عام 21 مرتضى العمر

 الموهبة تلك أكتشف  الرسم ةموهب

 يشاهد صغير طفل كان عندما ةلدي

 تلك من الرسم حب فهو يرسم أخيه

 و الرسم فن ينتقن أن حب و ةالفتر

 أصبح و كبر عندما الرسم في أبدع

 رسم معارض في ةرسومات يشارك

 هذا ترعى مؤسسات و ةعديد

 و العالية الهمم ذوي من ةالشريح

 فيها  شارك ةمؤسس أبرز كانت

 الذوي الغدير ةمؤسس هي مرتضى



 
 

٢٥ 

 كربالء ةبمدين ةالعالي الهمم 

 و ةعائلت يدعمونة اكانو و ةالمقدس

 على الفنانين بعض و ةأصدقائ

 كان و الرسم ةموهب هي و ةموهبت

 رسم و لوحات عدة مرتضى يرسم

 من بسطاء أسم تحت لوحات كذلك

 ممن الشخصيات يرسم كان بالدي

 لذلك ينصفهم لم و المجتمع ينعتهم

 كان و بلوحاتة ينصفهم أن هو حب

 مفهوم يغير و ةصوت يصل أن يطمح

 العالية الهمم ذوي عن رالبش بعض

 هي و لهم ةرسالت تصل أن و

 و ةعاقاإل رغم األبداع و التحدي

 عندما2013 عام في لألسف لكن



 
 

٢٦ 

 الثالث الصف في مرتضى كان 

 لىإ ةعائلت و هو تعرض متوسط

 لم الحادث بسبب و سير حادث

  عليه ذهبت و ةالمدرس لىإ يحضر

 لكن و الوقت ذلك في أمتحانات  3

 هو و المدرسة ىلإ ذهب ةحالت  رغم

 و أبالتين ةقدم في و جبس ةيد في

 في نجح و األمتحانات ةبقي أمتحن

 مرضة من يعاني كان ةأن رغم وقتها

 ذلك سبب ةعائلت أفراد من 4 و هو

 من هي ةالعائل في المتفشي المرض

 عضالتر ضمو  هو المرض ةالوراث

 ةحيات في صعوباتال كل رغم لكن و

 دخل  2017   عام أتا عندما



 
 

٢٧ 

 ةاللغ قسم األداب ةكلي مرتضى 

في  يحب كان هو كما ةاألنكليزي

 وقتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٢٨ 

 منتخب في العب رحيم الشاب

 الهمم لذوي سابقا الوطني الرمايه

 نادي في العب أيضا هو و العاليه

الشاب  العاليه الهمم لذوي قار ذي

 ةمن سكن 2000رحيم من مواليد 

 هو و ةوالدت منذ  ةالناصري ةمدين

 لقبه كان و العاليه الهمم ذوي من

  مر ألنه الصغر منذ التحدي عاشق

 رحيم كان عندما ةصعب روفظب

 مهتم غير رحيم كان و صغيرا

 كان و صغيرا كان عندما عاقهلإل

 كان عندما ةطبيعي ةحيات أن يشاهد

 كان هو و األخرين األطفال مع يلعب

 أصبح عندما لكن و أعوام 6 بعمر



 
 

٢٩ 

 ةأصحاب يشاهد بدأ أعوام 9 بعمر 

 معهم يلعب ال فأصبح عنه يختلفون

 عام لىإ 2010 عام من  القدم ةكر

 ال هأن بعدها رحيم أدرك  2013

 ثم المجتمع هذا من هأن يشعر

 ةيقدرون جدد أصحاب رحيم صاحب

 و يمتلكها التي ةمواهب يحترمون و

 لىإ يقفون و ةيشجعون أيضا اكانو

 كبر عندما و الوقت طوال ةجانب

 ةالصدف في ةبطول في شارك رحيم

 مع القدم ةكر يلعب  رحيم كان بحيث

 و لهم سيارة أتت و الجدد ةأصحاب

 و ةأمرأ ةالسيار تلك داخل في كانت

 ذي لجنه نادي من هيلإ أتين رجل



 
 

٣٠ 

 و رحيم أب مع بعدها اتكلمو و قار 

 ةفكر أي هلدي ليس رحيم كان لكن

 المحتوى يعلم ال كان و النادي عن

 عدة بعد لكن و النادي ةيقدم الذي

 عن ةفكر ليأخذ رحيم ذهب أيام

 كان ما عكس النادي أن فوجد النادي

 و التحدياتب مليئ وجدة هو ةبتفكير

 بطولة أولب رحيم شارك و البطوالت

 و 2015 عام في قرص ثقل رمح له

 المركز البطولة تلك في رحيم حقق

  2016 عام في و العراق على الثالث

 لكل الرمايه بطولة في رحيم شارك

 فقط ةسهل ةالرماي ةلعب أن يقول كان

 فيها و ةفندقي



 
 

٣١ 

 أصعب هااير كان رحيم لكن و صجم 

 2017 عام في و حياتة في ةلعب

 الثالث المركز على حصل و شارك

 وجد 2017 عام بعد العراق على

 ةأسم ءشي يتحدى ةنفس رحيم

 عام ةبطول في رحيم شارك و عاقهإ

ة الفتر تلك في رحيم لكن و 2018

 األعوام سابق عن مستوى زلن

 ةتتقو اتظالمحاف أن رحيم ظالح

 أصغر رحيم كان و عليه أكثر و أكثر

 و الوقت ذلك في ةالبطول في العب

 رحيم لىإ ةبالنسب كانت ةالبطول تلك

 أنجاز ال و يحقق لم صح خير ةبطول

 المنتخب لىإ الوصول أستطاع لكن و
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 المنتخب في رحيم أستمر و الوطني 

 و يخرج رحيم كان 2019/2018

 لىإ ةالناصري ةمدينت من يذهب

 3 الساعه الوحده بغداد ةالعاصم

 الساعه بغداد لىإ يصل كان و الفجر

 يذهب و ةفطور يكمل الصبح  7 و 6

 عندما و يتمرن ةالرياض ةقاع لىإ

 يذهب كان ةينهي مباراتو  ينتهي

 و قليال يستريح لكي الفندق لىإ

 لىإ يذهب التالي اليوم في بعدها

 هكذا ةحال أستمر و ةالناصري ةمدين

 ةأستبعاد أمر أتا حتى كامل عام

 من أطالقا قانوني غير بشكل

 ضعاف شخصيات من المنتخب
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 ةالعود رحيم قرر بعدها و النفوس 

 كذلك قرر و ةالناصري ةمدين ىلإ

 رحيم شارك بعدها و األستسالم عدم

 كانت و 2019 عام ةبطول في

 يعمل رحيم فأصبح شهر بعد ةالبطول

 حتى ضهرأ 12 الساعه من تمارين

 وقت حان لما المغرب 5 الساعه

 المركز فيها رحيم حقق ةالبطول

 ةكانت تلك البطول العراق على الثاني

 ةلى رحيم أفضل بطولإ ةبالنسب

 أن من الرغم على قدمها في العام

  منتخب العبين ةخصوم جميع كان

 شي كل و وقتها في العراق وطني

 أيد في كان هو و رحيم مع حصل
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 و ةيدعمون اكانو و فقط ةواحد 

 حسن و حسين ةعم أوالد ةيشجعون

 الهمم ذوي يعشق كان حسن لكن و

 قلب لىإ األقرب هو حسن كان كثيرأ

 يقدمها الذي ةالمتع جانب من رحيم

 همع يتصرفون هعم أوالد اكانو  ليهإ

 و معاق غير و عادي شخص ةكأن

 الحسين األمام أربعينية أتت عندما

 أصدقاء من بعض و حسين ذهب

 كان و ةالزيار لىإ رحيم و رحيم

 أسمها بنت صديقة أيضا رحيم لدى

 رحيم عليها تعرف البنت هذا أماني

هذه البنت  2014 عام فيي الناد في

 بمثابةإلى رحيم كانت بالنسبة 
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أسرارة و بيت األخت و الصديقة  

إلى مركز  معاهاحيث كان يذهب 

    بعض مع يتمرنونالنادي و 
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 ذوي من الطيب أحمد.   د الشاب

 يبلغ 1993 مواليد العالية الهمم

 ةسكن عام  27  العمر من أحمد

 يولد كما ولد أحمد ةالسماو ةمدين

 أول في أحمد كان األخرين األطفال

 كان مرض أي من يعاني ال أعوامة

  9 أحمد  عمر أصبح عندما لكن و

 أصيب حيث ةحيات تحولت  أعوام

 ذلك بسبب نادر ما نوعا بمرض

 في ضعف األحمد سبب المرض

 ةبسبب أحمد أصبح و القدم عضالت

 أو متحرك كرسي على مقعد بين ما

 في أحمد عمل عكاز يستخدم كان

 يستطيع لكي عمليات  6 الوقت ذلك
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 فعال و هواحد عكاز على الوقوف 

 العمليات تلك عمل عندما وقتها في

 بعد أستطاع و ةناجح عمليات كانت

 عكاز على يقف أن العمليات تلك

 العمليات تلك كانت أن العلم مع واحد

 في العمليات أصعب من ةمصنف

 اكانو عندما هو يقول كان و  وقتها

 العمر من يبلغ كان عندما ةيسائلون

 ماذا له يقولون اكانو أعوام 10

 كان تكبر عندما تصبح  أن تتمنى

 أن أتمنى الوقت ذلك في لهم يقول

 ذلك في أحمد كان صيدلي أصبح

 الصعوبات مدى يعلم ال عفوي الوقت

 المستقبل في ةتواجه سوف التي



 
 

٣٨ 

 بها مر التي الصعوبات تلك كل رغم 

 ما ةدراست أكمل أنه الإ الطيب أحمد

 و عكاز و متحرك كرسي بين

 و ةالمتوسط  يكمل أن أستطاع

 معدل كان لألسف لكن و ةالعدادي

 ةطموحات من أقل السادس في أحمد

 أحمد تخرج أن بعد يريدها كان التي

 و كيمياء علوم دخل السادس من

 يقبل الوقت ذلك في ةمعدل كان لكن

 ال الشئ فاقد لكن و ةهندس ةكلي

 علوم ةكلي أن أدرك عندما هيعطي

 القانون هذا و قانون لديها كيمياء

 ةالكلي في األول يصبح من يقول كان

 التحويل ةبأمكان األولى ةالمرحل في
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 طبعا و ةالصيدل ةكلي لىإ الدخول و 

 متفوق كان الطيب أحمد الدكتور

 بعدها األولى ةالمرحل من ونجح

 أحمد كتوردال طموحات توسعت

 ةأختيار تم 2015 عام في و الطيب

 قبل من عراقي طالب 99 أفضل من

 لىإ أحمد ذهب و ةاألمركي ةالقنصلي

 أحمد عمل بعدها و يوم 34 أمريكا

 ةواحد مدني تمعجم منظمات في

 ةالتابع ةالثاني و ةالصيادل في ةخاص

 في ةالخاص البصرة ةليقنصلي

 2018 عام في و المدني المجتمع

 في الطيب أحمد الدكتور شارك

 عن ليتكلم األخضر الربيع مهرجان
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 لىإ رسالتة عن يتكلم كذلك و قصته 

 الهمم ذوي تخص التي المجتمع

 الخاصة االحتياجات ذوي أو العالية

 عام بشكل ةعاقاإل ذوي أو

 كأالتي ةالرسال هذه تحمل كانت و

 ينظرون أن المجتمع من يريد كان

 ذوي أو العالية الهمم ذوي لىإ

 ةأحصائي ذكر و  عام بشكل عاقهاإل

 أن قال و ةعاقاإل بذوي المصابين

 عاقهاإل بذوي مصاب مليون 3 هناك

 ةعاقإ أو ةفكري ةعاقإ كانت سوى

 يتمنى كان و ةسمعي ةعاقإ أو ةحركي

 في الحاضر الجمهور جميع من

 ةالفئ لهذه يقدمون أن المهرجان
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 ةأبتسام أو تحفزهم و تفرحهم ةكلم 

 و بأنفسهم ثقتهم من تزيد ةبسيط

 اإلمام لىإ تدفعهم 
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 ذوي من هللا عبد نجم محمد الشاب

 عام 16 العمر من يبلغ العالية الهمم

 له ليس 2005 عام في هوالدت منذ

 العلوي الصف هلدي كان فقط أقدام

 و الرأس و اليدين هي و ةجسد من

 العديد واجه ةطفولت في و الصدر

 من يتمكن لم حيث المشاكل من

 لىإ طفل كأي الدخول ةممارس

 تأخر حيث أعوام 6 بعمر المدرسه

 11 بعمر أصبح حتى التسجيل عن

 كان و أبتدائي أول صف في عام

 ال هو كان أبيه هو التأخير ذلك سبب

 بسبب ةالمدرس لىإ ةدخول يرضى

 ةجد لىإ كان لكن و المذكورة هحالت
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 يدخل هأن ةأبي أقنع حيث أخر كالم 

 هحالت رغم ةالمدرس لىإ محمد

 أبيه بكالم أقتنع أبيه فعال و ةالصحي

 كان و ةالمدرس لىإ محمد أدخل و

 ةدراج على ةالمدرس ىلإ يذهب

 كان وعندما ةالعالي الهمم لذوي

 لكن و ةأصحاب ةيرافق كان يذهب

 ةمحترم غير كانت ةالمدرس ةدارإ

 الذي الصف كان حيث محمد ةحال

 و العلوي الطابق في هفي يمتحن

 أصبح عندما و األسفل في ليس

 قد محمد كان عام 16 بعمر محمد

 وذلك أبتدائي الخامس ىلإ نجح

 التسجيل في المذكور التأخير بسبب
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 بسبب كان ةنجاح وهذا ةللمدرس 

 و ةالمحب ةتمنح ةعائل يمتلك هأن

 كل هيمنحو اوكان و ةنفس في ةالثق

 هيتمنا وه يريد ما
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 الهمم ذوي من مصطفى أحمد الشاب

 صاحب 2002 مواليد من و العالية

 سنه صغر رغم كبيرة أرادة و قوة

 من هو و والدته منذ أحمد عام 18

 لديه كان حيث العالية الهمم ذوي

 و السفلى األطراف في خلقي تشوه

 عن أوقفة ما الشيء هذا أكيد لكن

 كان و عزيمتة و بقوتة الشعور

 اثقال رفع منتخب في العب هو كذلك

 أوسمة بعدة المنتخب مع فاز و

 اسيا أسياد ذهبيه) كانت أبرزها

 بطولة في و( اإلمارات في للشباب

 و/  فضية كازاخستان في العالم

 اسيا غرب بطولة في ذهبية و فضية
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 من عليهم حاصل كان البقية أما  

 طموحة و أحمد حلم العراق األم بلدة

 جميع اشفاه على البسمة رسم هو

 يطمح كبارا أو اكانو صغارا العراقين

 العراق بلدة أسم يبقى ان ايضا

 و دائما في المحافل الدولية مرفوع

 مهندس يكون أن يطمح أيضا هو

 ما يوما
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 الفصل الثاني 

 بعنوان

مصطلحات أطلقتها دول على ذوي 

 الهمم العالية 
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بالمعنى  االحتياجات الخاصةأن ذوي 

 هم األشخاص المصابون اللغوي

 أو مرض مما يتسبب ةمعين ةبحال

في فعل األمور  ةبصعوب في شعورهم

 ةاألخرون لذا فهم بحاج التي يفعلها

 معلمين و ةرعايلى مقدمي إ

أما  ةباألحتياجات الخاص مختصين

األصطالحي لذوي المعنى 

ل األطفا ةفهو فئ االحتياجات الخاصة

 هتمامإلى إالتي تحتاج  أو الشباب

هتمام ليس من و هذا اإل خاص

التي يحتاجها  ةالضرورياألمور 

في  قد حصل أختالفو األخرون

 أصحاب ةتسميالنظر حول  وجهات
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بمصطلحي ذوي االحتياجات  هعاقاإل 

م األمال أن إ عاقةاإل أو ذويالخاصة 

 أعتمدت مصطلح ذوي ةالمتحد

 ةعاقه في البروتوكوالت الخاصاإل

 ةالصح ةأعتمدت منظمبها و قد 

 كمصطلح ةعاقمصطلح اإل ةالعالمي

هيكل  التي تصيبيغطي المشاكل 

فعلى المستوى  ةوظائفأو  الجسم

عاقه إو الدولي أعتمدت كلمتا معاق 

و  ةعاقه الذهنيأصحاب اإل لتصنيف

ذوي االحتياجات أما مصطلح  ةالبدني

أحدها أسباب  ةفمرفوض لعد الخاصة

من الفئات و ليس يشمل العديد  هأن

 للحكومات فيكانت  و فقط للمعاقين
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ت نظرها او وجه يهاأجمع البلدان ر 

مارات اإلة دولرئيس  نائب حيث قام

محمد بن راشد بتغير الكلمات 

ذوي الهمم  ةللبعض بكلم ةالجارح

 2017و ذلك كان في عام  ةالعالي

 العائالتهمو  لهم ةكريم ةلضمان حيا

 في قوانين أيضاك لهنا تو كان كذلك

كذلك  دبي ةمارات و في أماراإل ةدول

القوانين تلك  تقول ٢٠١٤في عام 

أو  بشأن ذوي االحتياجات الخاصة

كان  :يأتي الهمم العالية كما ذوي 

 2014 "  لعام ٢"  يحمل قانون رقم

ذوي  األشخاص حقوق ةحمايبشأن 

 أو ذوي ةعاقاإل
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 لهم بالمسمى الجديدالهمم العالية  

 هذا القانون بعدو كان دبي  ةفي أمار

رقم على القانون األنتحادي األطالع 

 بشأن حقوق 200٦لعام  " ٢٩" 

و على  و تعديالته عاقهاإلذوي 

 " 116" األنتحادي رقم  المرسوم

على  التصديق بشأن 2009لعام 

 ةو المتكامل ةالشامل ةالدولي ةاألتفاقي

و  المعاقين و تعزيز حقوق ةلحماي

قرار مجلس و على كرامتهم 

 2010 " لعام 7" رقم الوزراء 

غير  نظام المؤسسات بشأن

 و تأهيل ذوي ةلرعاي ةالحكومي

 االحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم
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 " 3على القانون رقم " و  العالية 

بشأن أنشاء مجلس  2003لعام 

 دبي و على القانون ةاألمارتنفيذي 

 بشأن 2008" لعام  12" رقم 

 ةالمجتمع في أمار ةتنمي ةأنشاء هيئ

القانون رقم و على  ةو تعديالت دبي

بأنشاء  كذلك 2٠٠8لعام "  23" 

      دبي ةلحكوم ةالشؤون القانوني ةدائر
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 الثالثالفصل 

 بعنوان

 مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة 
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األحتياجات  ةو مفرد ةكلمتعرف 

 SPECIAL ةباألنكليزي ةالخاص

NEEDS  عن  ةبأنهت عبار

التي تظهر  المظاهر من ةمجموع

أو قد  ةفي أعمار مبكرعلى األطفال 

متأخر ظهورها حتى عمر يتأخر 

في يواجهون صعوبات تجعلهم 

المجال  و خصوصأ ةمجاالت متعدد

من  و المجال التعليمي و األجتماعي

التعريفات األخرى لمفهوم 

ظهور أنها  ةاألحتياجات الخاص

على  و التعرفالتعلم صعوبات في 

لألنسان و أدراك  ةالحاجات األساسي

 بالفهم و ةالمرتبط ةالمعارف األولي
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على  ةالقدرو و الكالم  هاألنتبا 

و عدم  ةبعض الجمل الطويل تكوين

و غيرها من العوامل  التركيز

من تدل على أن الطفل األخرى التي 

 هو لذلك ةالخاصاألحتياجات  ذوي

 له ةمناسب ةوجود رعاي لىإيحتاج 

 ةلى الحياإ ةيتمكن من العودحتى 

به  ةخاص ةما لم تكن الحاج الطبيعية

  ةجسديأو  ةأسباب عقليذات 
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  تحديات ال 

 

التي  من التحديات ةمجموع توجد

 األحتياجات الخاصة ذوويعاني منها 

 ةعلى حياتهم و حيا و التي توثر

 لى أستخدامإ ألنها تحتاج ألتهمئعا

مما قد يجعلهم  بهم ةللعناي نمط معين

في  العديد من الصعوبات يواجهون

و من  فيهم ةالمحيط ةالتأقلم مع البيئ

 ما يأتي هذه التحديات أهم
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  ةعبارهي  : ةالتحديات السلوكي 

 األضطرابات من ةعن مجموع

على ذوي االحتياجات توثر  التي

 لى صدورإ تؤديو التي  الخاصة

غير  من السلوكيات ةمجموع

 عنهم ةأو غير الطبيعي ةالمألوف

 في خلل بوظائفبسبب معاناتهم 

و تسبب التحديات  ةالعامدراك اإل

لهم  العديد من العوائق ةالسلوكي

 ةمع الحيا من التأقلم و تمنعهم

  صحيحة ةبطريق
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  هي قياس : ةالعقلي الصحة 

لعقل ذوي  ةالصحي ةللحال

بين  وتتراوح االحتياجات الخاصة

و  ةو الصعب البسيطةالحاالت 

 ةالعقلي ةالصح ترتبط ةعاد

 في أحدى األضطرابات ةباألصاب

 مسمىالتي يطلق عليها 

عن  ةو هي عبار المتالزمات

و  تولد مع الطفل ةحاالت خاص

و أيضا  ةأغلبها مدى الحيا تستمر

عن طريق  التخلص منها قد يتم

 و تأهيلية ةدوائي عالجات توفير

 هذه المتالزماتو من أهم  ةمعين
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و األكتئاب و " متالزمه داون  

 "و غيرها القلق 
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 هي :  مشكالت التعليم و التعلم

التي  أنواع التحدياتمن أصعب 

ذوي االحتياجات الخاصة  ةتواج

 ةالخبر ةأذ بسبب قلو عائالتهم 

 ةحول الطرق المناسب ةالكافي

 ةالطفول مرحلةللتعامل معهم منذ 

 ةالحال ينتج عن ذلك أستمرار

لى إو قد يؤدي  معهم ةالخاص

بسبب التعامل مع الطفل  تطورها

 بدأل يجب تجنبها ةمشكل هأنعلى 

البحث  ةومحاول معهامن التعامل 

يصبح من لذلك  عن حلول لها

 ألي تعليمهم أو تلقينهم الصعب
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مع أنواع المعارف نوع من  

 مرور الوقت

 

 : من  ةهي مجموع قضايا النمو

من  األطفال هالتي تواج القضايا

و ذوي االحتياجات الخاصة 

 تجعلهم غير قادرين على النمو

كان هذا  سواء بشكل صحيح

أذ يستمر  أو نفسيأ عقليأ النمو

و لكن عندهم الجسدي  النمو

 على التطور أي عالمات بغياب

في  مما يجعلهم يعيشونالعقلي 

تختلف عن  يةجسد ةعمري ةمرحل

 ةالعقلي ةالمرحل
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 الفصل الرابع

 بعنوان

االحتياجات ذوي  ةيجب أحترام فئ

 الخاصة 

 

 



 
 

٦٣ 

مصطلح ذوي االحتياجات الخاصة 

من  ةوعديد ةيطلق على فئات واسع

 عاقاتإمن  يعانونالذين األشخاص 

 عاقاتإلى إ عاقاتهذه اإل تنقسم و

تكون  دو ق ةعاقات عقليإ و جسدية

 وينتج عنها ةعاقات بسيطه اإلهذ

 على أنجاز بعض ةعدم القدر

عاقه إو قد تكون و المهام  ةاألنشط

المصاب من و التي تمنع  بشكل كامل

و  ةالحرك شكل من أشكالالقيام بأي 

و بالذات  ةمثل العناي هلوحد ةاألنشط

أذن يحتاج  األنشطةمن  غيرها

يقوم لى من إ ةفي هذه الحال المصاب

 فيها تةأو مساعد بهذه المهام



 
 

٤٦ 

للتعامل مع ذوي  ةالصحيح الطريقه

 األحتياجات الخاصة

 

 

 أفراد المجتمعجميع  ةمسؤوليمن 

ذوي مع  مؤهلين للتعامل أن يكونوا

بالطريقه  األحتياجات الخاصة

 يأتي بعض النقاطفيما  ةالصحيح

معهم  التعامل ةكيفيالتي توضح 

 ةالصحيح ةبالطريقبأحترام 

 

 

 



 
 

٥٦ 

   يجب دمج ذوي االحتياجات

عدم وضع و بالمجتمع  الخاصة

 عاقه كحاجز بينهم و بيناإل

أنخراطهم في المجتمع أذ يبدأ 

 دمج ذوي االحتياجات الخاصة

 من تحرير عقولنا و أفكارنا و

التصديق بأننا جميعا لنا نفس 

 الحقوق في المجتمع

   تجنب أستعمال أي من أدواتهم

تكاء على كرسي متحرك أو اال

لشخص  ذوي االحتياجات الخاصة

 ذوي االحتياجات الخاصة من

ني و نساالتصرف غير أ فهذا

 يندرج تحت عدم األحترام 



 
 

٦٦ 

   ةلهم و تنمي ةيجابيا بيئةتوفير 

بين روح األحترام بينهم و 

و ذلك من  األشخاص األخرين

خالل العمل ضمن مجموعات أو 

و التي تساعد في  ةأعمال جماعي

تكسير تلك الحواجز التي قد 

لى تسلل إتؤدي و  موجودةتكون 

 الجميع األحترام و الحب بين

   الثناء على األشخاص تجنب

عند  ذوي االحتياجات الخاصة

يقوم بها  عاديةبأعمال  قيامهم

األشخاص الطبيعيون فأن هذا 

 يشعرهم باختالفهم و يسبب لهم

 



 
 

٧٦ 

  ويشعرهم بعدم  األحراج

 مساواتهم مع غيرهم

  شخص  ةتجنب القيام بمساعد

 من ذوي االحتياجات الخاصة

 ةما أذا كان بحاج تسألةدون أن 

 لذلك أم ال

  يجب أن تكون  ةصف الصبر

 التعامل مععند  ةحاضر

األشخاص ذوي االحتياجات 

المعاق  و ذلك ألن الخاصة

الحال يستغرق وقتأ أكثر  ةبطبيع

المرافق في  ةمن غيرهم بالحرك

 ةو أنها المهام المختلف ةالعام

 حيث يتوجب الصبر في هذا



 
 

٨٦ 
المواقف و عدم الضغط عليهم  

ألن ذلك يقلل من  ةالتمتمأو 

 شأنهم و أحترامهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٦٩ 

 

 

 

 الفصل الخامس

 بعنوان

ذوي االحتياجات  ةفئ تحدث معأ

 الخاصة بأحترام 

 

 

 

 

 

 



 
 

٠٧ 

و التعامل مع ذوي  التحدث

أن ال يكون يجب  ةاالحتياجات الخاص

أنسان  عن أي عن أي تعامل مختلفأ

 عاقهإللشخص المصاب ب فال بد أخر

 مثل باقي األشخاص ما أن يحترم

 ةمشاعرو  عواطفة هفهو أنسان لدي

و هناك  األخرينو ليس مختلفأ عن 

عامل " التي تقول ةالذهبي ةالقاعد

و  " األخرين كما تحب أن يعاملوك

 ةلكيفي بعض النصائح فيما يلي

ذوي مع األنسان من  التحدث

 االحتياجات الخاصة

 



 
 

١٧ 

  اللغويباألسلوب  همع التحدث 

و ال يقلل  ةفي المقدم ةالذي يضع

 كأنسان ةقيمتمن 

   مصطلح المعاق  أستخدامعدم

ليس فهو  هأو مع هالحديث عنفي 

عاقه إب أنما هو مصاب معاقأ

 ما حركية

   معهم باستخفافعدم التحدث 

 لديهماألحتياجات الخاصة فذوو 

 الفهم و قادرون على عقل كامل

و هم ليسوا  و األبداع ةو المناقش

 األخرينأقل من 

 



 
 

٢٧ 

 

 بشكل مباشرالتحدث معهم 

 

 

 يتكلم األشخاص حيانكثيرأ من اإل

األشخاص  مع من هم بجانب

و ال  ذوي االحتياجات الخاصة

و  بشكل مباشر معهميتحدثون 

 بشكل سلبي فمن هذا يوثر عليهم

ذو  بأن الشخص عتقاداإلالخطأ 

مشاكل  هلدي ةاألحتياجات الخاص

على السماع و  فهو قادر ةعقلي

 وطبيعي و التحدث بشكل  الفهم



 
 

٣٧ 
لذلك يجب  كثيرأ يحزنة اإلمرهذا  

و التحدث  ةه النقطلى هذإ هنتبااإل

 مباشربشكل  همع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٤٧ 

 

 

 

 السادسالفصل 

 بعنوان

 ةعاقذوي اإلمع  كيفيه التعامل

 ةالحركي

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٥٧ 

طرق انتقاء  على الحرصيجب 

مع شخص  التعامل أثناء التواصل

فعند  ةالحركي اإلعاقةمن ذوي 

 يجب أن يكون همعالحديث 

 على نفس مستوى المتحدث

 ليهإ الكالم هيوجو أن  نظرة

و ليس عن طريق  مباشرة

 أستخدامو ال حرج من  ةمرافق

مع عند الحديث  بعض الكلمات

 الحركيةعاقه ذوي اإل األشخاص

و  المشي و الركض ةمثل كلم

ذوي  أن الشخص يجدر بالذكر

يعتبر الكرسي  ةعاقه الحركياإل

 ةمن مساحت جزءأ المتحرك



 
 

٦٧ 
على  يجب الحرصلذا  الشخصية 

و في  تكاء عليهاال أو لمسةعدم 

 ةمساعدلأ في تقديم ةالرغبحال 

عاقات لشخص من ذوي اإل

و  همنن يجب األستئذا الحركية

في  األصرار على تقديمهاعدم 

و  ةالمساعد هلهذ هرفض حالة

 ةمعرف كما يفضل رغبتةأحترام 

 األشخاص ةلحرك المعيقة ماكناإل

 في المباني ةعاقه الحركيذوي اإل

أو  أدراج وجود مثللتجنبها 

 ال تسمح بمرور ةضيقأبواب 

من خاللها و  الكرسي المتحرك

 األماكنأي من  أستخدام عدم



 
 

٧٧ 
كمواقف لهم  ةالمخصص 

 أو غيرها أو الحمامات السيارات

 مساعدتهممن أجل  ةموجود فهي

 لهم   ةضروري ةو تعتبر حاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٨٧ 

عاقه مع ذوي اإلكيفيه التعامل 

 ةالبصري

 

 

ذوي للتعامل مع  ةتوجد طرق عديد

 و هي كما يأتي  ةعاقه البصرياإل

   بصوت عدم الصراخ أو الحديث

عاقه مع الشخص ذو اإل عال

 عن الوجود و األخبار ةالبصري

  هقبل بدء التعامل مع في المكان

  عن النفس التعريف ةضرور 

ذوي أشخاص من  عند لقاء

  ةعاقه بصريإ



 
 

٧٩ 

  و عدم  ةعرض المساعد

 في حال رفضها  األصرار
 

   الشخص صاحب ذوي عدم لمس

أخذ  بعدال إ ةعاقه البصرياإل

 لفعل ذلك  هاألذن من
 

  ذوي  أخبار الشخص ةضرور

 ةعند مساعدت ةعاقه البصرياإل

مكان ما عن  لىإ الوصولفي 

 في الطريق هالتي تواجه العقبات

عن أي  أخبارةو  ةأثناء مشي

 هفي المكان المألوف لدي تغيير
 



 
 

٨٠ 

  

  ةالمرئيالوسائل أستخدام  تجنب 

لشخص في توصيل المعلومات 

 من و بدأل ةالبصري ةعاقذوي اإل

 يمكن أسخدام الوسائل هذه

أو شرح  التواصل اللفظي

  ةالموجود المرئيةالوسائل 

   أخبار األشخاص ذوي اإلعاقة

 لى ترك المكانإ ةبالحاج البصرية

 ةالمغادرقبل 

  ذوي  التحدث مع أي شخص

دون الحرج  أطبيعي ةبصريعاقه إ

 تعبر عن من التكلم بكلمات
 



 
 

٨١ 
من  أو الحرج مثل أنظر ةالرؤي 

 شكال األلوان و اإل وصف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

٢٨ 

 

 ةعاقمع ذوي اإلكيفيه التعامل 

  ةالسمعي

 

 

طرق التواصل  ةيجب مراعا

مع األشخاص ذوي  ةالصحيح

أثناء التعامل  ةالسمعي ةعاقاإل

 التربيت خاللو ذلك من  معهم

ذوي اإلعاقة  صالشخ على كتف

و  ةمن أجل لفت أنتباه ةالسمعي

في حال  ةمباشر هالتحدث مع

 ةللغشخص مترجم  وجود

 رو النظر بشكل مباش ةشاراإل



 
 

٣٨ 
طبيعي و  و التحدث بشكل ليهإ 

بعض حيث أن  و بطيءواضح 

عاقه من ذوي اإل األشخاص

 ةعلى قراء ةلديهم القدر ةالسمعي

 ةمن خالل لغ فهمةالكالم و 

 ةو حرك هو تعبيرات الوج الجسد

أبعاد اليدين و لذا يجب  هالشفا

 أثناء التحدث عن الفم الطعام

 

 

 

 

 

 



 
 

٤٨ 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع 

 بعنوان

تعليم األطفال ذوي االحتياجات طرق 

 الخاصة 

 

 



 
 

٥٨ 

الخاص بتعليم  يحتل الميدان التعليمي

 هتمامأ أ االحتياجات الخاصةذوي 

 ةالتربيو علماء  كبيرأ من الباحثين

و األطباء و المنتمين في و النفس 

من  ةالمختلفمجال عالج الحاالت 

و يمكن  ذوي االحتياجات الخاصة

أخذت موقعأ  األطفال ةأن حال القول

 ةالتعليمياألولويات متقدمأ في سلم 

ذوي االحتياجات ميدان  يعتبر لذلك

من  ةالخاص ةأو التربي الخاصة

التي واجهت  ةالميادين التربوي

حتى  من التحديات ةمجموع

 ةأستطاعت أن تنمو و تتطور بسرع

 بارزأ و مرموقأ فيو تحتل مكانأ 



 
 

٦٨ 

عليه أن من المتعارف  مدول العال 

 تالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

فهم ال  العاديينيختلفون عن التالميذ 

يستطيعون التواصل مع أساتذتهم 

 ةو العادي ةبالطرق التقليدي

في التدريس لذلك يجب  ةالمستخدم

 استراتيجياتأستخدام أساليب و 

كل  بحيث تراعي ةو جيد مبتكرة

على األختالفات بين األفراد  منها

 حسب قدراتهم و أحتياجاتهم

 

 

 



 
 

٧٨ 

التدريس  طرق تعليم األطفال

 العالجي  التشخيصي

 

 

التدريس التشخيصي العالجي  ةطريق

 ةهي نوع من المعالجات التعليمي

التعلم التي يمكن تصحيح أخطاء 

 أثناء دراستهم مر بها الطالب التي

 ةمختلفلمعلومات و مهارات 

ببطء على  بواسطتها ثم مساعدتهم

من أخطاء  هفيتصحيح ما وقعوا 

و  معلوماتهممن أنتقان  يتمكنوا لكي

 او تعرف أيضا بأنه مهاراتهم



 
 

٨٨ 

من الجهود و  ةمجموع   

 يقوم بهاالتي  ةالتربوي األجراءات

لى إلتوصيل المعلومات  ةمعلم الماد

من خالل  الخاصةذوي االحتياجات 

 أو ةالحسي على المعوقاتالتغلب 

و  بشكل فوري ةأو النفسي ةالمعرفي

تتطلب  ةالطريق بشكل عام فأن هذه

 التشخيص و ةعمليتين و هما مرحل

 العالج  ةعملي

 

 

 

 



 
 

٨٩ 

 التعلم باللعب  ةسترتيجيا

 

 

ليه من إهي  التعلم باللعب ةسترتيجيا

 هالموجهأو غير  هالنشاطات الموجه

التي يمارسها ذوي االحتياجات 

جماعي بشكل فردي أو  الخاصة

 ةوتنميت ةو التسلي ةلتحقيق المتع

على  و شخصياتهم سلوكياتهم

و  الجسمي المستوى المعرفي أو

من منطلق أن  ةأنطلقت هذه الفكر

 ةو الوسيل الطفل ةهو حيا اللعب

 و ةعن لذت التي يعبر من خاللها



 
 

٩٠ 

و هي  و يفضلو ما يحب  ةلغت 

 لألطفال الكثير من المرح و ةباعث

السرور في حياتهم لذلك يعتقد نظريأ 

 أن ذوي االحتياجات الخاصة

 ةفي األلعاب التعليمي بأمكانهم اللعب

 عتقادهذا اإل فأن أما علميأ ةالعادي

و  بحاثلى الدراسات و اإلإ ةبحاج

لتعليم  ةلعاب المستخدماإل أهممن 

ألعاب  ذوي االحتياجات الخاصة

و أللعب  و أللعب باأللوان ةالكر

 ةفي تربي ةو ألعاب خاص بالضوء

أللمس مثل الدهان باألصبع و  ةحاس

 أللعب بالطين و الماء

 



 
 

 ١٩ 

خصائص معلم ذوي االحتياجات 

 الخاصة 

 التحلي بقدر كبير من الصبر 

  الطفل أو األنسان  ةبقدر األيمان

لى ذوي االحتياجات إالمنتمي 

له أذا توفرت  على التعلم الخاصة

  ةالظروف المناسب

  سلوكيات و  ةمالحظعلى  ةالقدر

ذوي  ةتصرفات التالميذ من فئ

في المواقف  االحتياجات الخاصة

 الصعبة

 

 



 
 

٢٩ 

   باستخدام ةالكافي ةالخبرلديه 

و األساليب التي تسهل  الوسائل

 دراستهم ةعلى الطلب

 
 

 

 

 

 


