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 الخاصة.الرسمية ودارسها متولي الدولة اللبنانية اهتماًما كبيًرا بالتعليم الدامج في 

رها للقانون وإصدا 7991 في العام وخير دليل على ذلك توقيعها على اتفاقية حقوق المعّوق
لم هذا القانون  إال أن ؛ت الخاصةحقوق ذوي االحتياجالوضع األطر األساسية الذي  222/2222
لى مراسيم وقرارات، جاء غير كاٍف حيًنا وغير إلى إجراءات تنفيذية وما ترجم منه إ فعليًّا يترجم

 .أخرى صائب أحياًنا

التربوي للبحوث  المركزبادر  ،من هنا ووعًيا منه بدوره المسؤول في التخطيط التربوي
عام الوأطلقها في شباط من وضع "خطة وطنّية تربوّية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة" إلى  ،واإلنماء
 العالم.  دولالمعمول به في سائر  الطريق األنسب لتحقيق مبدأ الدمجتعتبر خارطة وهي  2272

شمل جميع فئات المجتمع لي لرسميبتوسيع فرص االلتحاق بالتعليم العام ا تقضي هذه الخطة
وبالتالي يصبح هذا التعليم متاًحا للجميع دون  فيهم ذوي االحتياجات الخاصة نبم وشرائحه اللبناني
 .استثناء

قام المركز التربوي للبحوث واإلنماء بدراسة  واالنطالقة واثقة، بداية صحيحة،تكون الوحتى 
لى أنواع إعاقاتهم وظروِف لتعّرف إلي المدارس الرسمية وين فميدانية إلحصاء أعداد التالمذة المدمج
لى ما هنالك من مؤشرات دالة على إمكانية الدمج ووسائله دمجهم ومستوى تحصيلهم التعّلمي وإ

 …ومستلزماته

بعض  نرته هذه الدراسة اإلحصائية من إجابات عبما وّف نحن ناكما تفاجأ ،القارئ فاجأوقد ي
الدمج والفئات التي يمكن دمجها والطرائق التي يجب اتباعها في  ضرورة تساؤالتنا المشروعة حول

 على سبيل المثال ال الحصر، بّينت الدراسةإذ  …األخرى عملّية الدمج وإلى ما هنالك من التساؤالت
 مدمجة في المدارس الرسمية.هي متفاوتة الشّدة، الدرجات ومن الجميع أنواع اإلعاقات  أن
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 حصاءات وزارة الشؤونأعداد المعّوقين بحسب إمقارنة مع بقى ضئيلة ت صحيح أن األعداد
ًما بتنفيذ ُدلنا للمضي ُق مهّم حافزهو ، إال أن وجودهم مدمجين في المدارس الرسمية االجتماعية

 المشاريع واإلجراءات التي تقترحها خطة الدمج.

تدريب معّلمين ومعّلمات قد باشر ب، االتفاق مع المديرية العامة للتربيةبون المركز التربوي وها إ
المدارس ذوي الصعوبات التعّلمّية في  ألطفالالمبكر ل كتشافالط به اوالمن "المورد"للقيام بدور المعّلم 

 .الرسمية

نحرص على تأكيد أهمية التشبيك مع المجتمع األهلي، من  ،من موقعنا المسؤولاليوم، وو
فيه في بعض  أسهمت وقدات في موضوع الدمج من نجاح لهاجمعيات ومنظمات وهيئات، لما 

 في مدارسهم. على اتخاذ قرار الدمج نمديريال األمر الذي ساعد ،المدارس الرسمية

إن موضوع دمج "األطفال ذوي االحتياجات الخاصة" بحاجة الى تضافر جميع الجهود، لكي ال 
فرص في التعّلم شعاًرا بل يصبح ولكي ال يبقى مبدأ تكافؤ التبقى هذه الشريحة من أطفالنا مهّمشة 

 .المجال التربويالقرار في اب حقيقة معاشة، يفخر بتحقيقه أصح

 

 رئيسة المركز التربوي للبحوث واالنماء

 ليلى مليحة
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 كلمة مدير عام الرتبية

 

الدمج حق ومنظومة معتقدات ومتغّيرات. ومهما كانت وجهات النظر في تعريفه وكيفية الوصول 
إن لمن المؤّكد القول بأنه يشكل ركيزة أساسية لتحقيق سائر المبادئ التي يقوم عليها االتجاه إليه، ف

 الحقوقي لعملية الدمج.

لقد أدرك المشّرع الدولي، أهمية الدمج بوصفه الحالة التي تجّسد حقيقة تعزيز حقوق األشخاص 
من اتفاقية حقوق األشخاص  3دة ذوي اإلعاقة، وقبولهم في المجتمع كجزء من التنّوع البشري )الما

 ذوي اإلعاقة(.

التعليم،  –أما في ما يختص بالقواعد المعيارية بشأن تكافؤ الفرص، فقد نّصت القاعدة السادسة 
على أنه: "ينبغي للدول أن تعترف بمبدأ المساواة في فرص التعليم في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة 

"وأن تكون السلطات التعليمية … لمعوقين في النظام التعليمي"لوالثانوية، وذلك ضمن أطر مدمجة 
وأن يشّكل تعليمهم جزًءا ال يتجزأ من التخطيط …العامة مسؤولة عن تعليم األشخاص المعّوقين

 التربوي وتطوير مناهج التعليم وتنظيم المدارس على الصعيد الوطني".

اللبنانية الموّقعة إلتزامًا باالتفاقيات الدولية من هذه المنطلقات، وغيرها، مما نّصت عليه القوانين 
الموّقعة المختصة بالشأن الحقوقي لإلنسان، تقوم وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون الوثيق مع 
المركز التربوي للبحوث واإلنماء، بتهيئة مدارس التعليم العام لجهة إعداد المناهج والبرامج الداعمة، 

التربوي والدعم للمعلمين العاديين في المدارس الرسمية لكي يتمكنوا من تقديم "تعليم  الى جانب التأهيل
 جيد للجميع".

كما تقوم وزارة التربية بتأمين التجهيزات والوسائل المالئمة لفئات المعّوقين، وتأمين طرق 
 وسبل الوصول الى القاعات الدراسّية بشكل آمن خاٍل من المعّوقات.



 

 

6 

  

حصائية هي مدخل مهّم للتعّرف الى أنواع اإلعاقات وحجمها في المدارس هذه الدراسة اال
الرسمية التي تقع تحت اشراف ومسؤولية وزارة التربية والتعليم العالي، وتعتبر أيًضا ركيزة أساسية 
للتعّرف الى احتياجات ذوي اإلعاقات بحسب أماكن وجودهم )بحسب المدارس المتواجدة في المحافظة 

 والقضاء(.

نأمل من هذه الدراسة اإلحصائية، أن تكون مستنًدا لجميع العاملين في حقل رعاية ذوي اإلعاقة 
لحشد الطاقات والجهود في سبيل مساعدة المدرسة الرسمية، … من مؤسسات عالمية وجمعيات أهلية

إطار وذلك انطالًقا من مبدأ الشراكة التي نّصت عليه االتفاقية الخاصة بحقوق ذوي اإلعاقة في 
 سياسات الدمج وخططه وإجراءاته.

آن األوان لنا جميًعا كمسؤولين ومعنيين بالشأن التربوي اإلقرار بضرورة ضمان حق األشخاص 
المعّوقين بالتعّلم، وليس حّقهم بالوجود في المدرسة واالنتساب إليها فقط، وأن يكون لنا جرأة االعتراف 

وبأن الدمج هو من حقوقهم، كما الجرأة باإلعالن عن البدء بحّق ذوي االحتياجات التربوية بالتعّلم، 
 بإعطاء هذا الحق لمستحقيه، مع علمنا بأن المعّوقات عديدة... والطريق صعب.

 إاّل أننا بالتعاون والشراكة يمكننا تحقيق بعض مما لهم علينا.
 

 المدير العام للتربية
 فادي يرق
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 أيّها الزمالء والشركاء،

ود التي يبذلها المركز التربوي للبحوث واإلنماء في مجاالت التربية عموًما، وفي مجال إن الجه
التربية المختّصة بجميع فئات ذوي االحتياجات خصوًصا، ما هي إاّل اعتراف من المؤسسة الرسمية 

كبريات كما هو حاصل في  ،القّيمة على التخطيط التربوي بأهمّية إيالء هذه الفئات العناية واالهتمام
الدول المتقّدمة التي تدعو الى التكامل بين نظامي التربية العامة من جهة والتربية المختّصة من جهة 
أخرى، من طريق االقتراب قدر اإلمكان من توحيد البيئات التربوية المسّماة "األقّل عزاًل". وتستقوي 

ت مع األطفال العاديين يؤدي الى هذه الدعوة بالفكرة القائلة بأن اختالط األطفال من ذوي الصعوبا
 تحسين تطّورهم األكاديمي ويقلِّل من الوصمة التي يوصمون بها نتيجة تعليمهم في بيئات منعزلة.

في تعريفها فيما يعرف "بالتعليم الجامع"،  LDAوقد أّكدت جمعية الصعوبات التعّلمية األميركية 
ذوي الصعوبات التعّلمية، أم كانوا معرضين على أهمّية جمع التالمذة بعضهم مع بعض أكانوا من 

لمعاناة، أو كانوا مهمشين أو متفوقين، بحيث يزّود جميع التالمذة في الصف الدامج بخبرات تربوّية 
 مالئمة لقدراتهم واحتياجاتهم، كما يقّدم الى معّلميهم كل دعم ومساعدة.

الدستور والعمل بما تدعو إليه  والمركز التربوي كما عّودكم دائًما، حريص على تطبيق مفاعيل
جميع المنّظمات والجمعّيات الحقوقّية، السيما في مجال تكافؤ الفرص من طريق تأمين التعليم الجّيد 

 للجميع.

إن مبدأ الدمج الذي تعّول عليه وزارة التربية والتعليم العالي، والذي بدأ المركز التربوي ينتهجه 
التالمذة الموجودين في  إليالء، هو المبدأ الذي قررناه 2222عام من خالل المشاريع التي بدأها منذ 

المدارس الرسمية اهتمامنا وتقديم الخدمات التربوية الداعمة لتعّلمهم. وبما أننا نحتاج الى خبرة ودعم 
المؤسسات والجمعيات األهلية العاملة في هذا المجال، فإننا نضع هذه الدراسة بين أيدي من يشاء من 

 يودون المشاركة والمساندة ألن المؤسسة الرسمية لم تزل غير مهيأة تماًما الستيعاب الجميع.الذين 
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ين الحركيين. ّوقيئة اآلمنة الستقبال فئات المعفالكثير من المدارس تفتقد بناها التحتّية الى الب
الخدمات وبعضها يفتقد الى البيئة الصحّية التي تسّهل على جميع المعّوقين الحصول على أبسط 

 …الضرورية والى ما هنالك من نقص في المرافق والتجهيزات واألدوات

هذه الدراسة االحصائية في جزءها األول تحتوي على جداول بأسماء المدارس التي تدمج تالمذة 
من مختلف اإلعاقات، مفصلة بحسب نوع اإلعاقة وبحسب األقضية والمحافظات، وهذه الجداول تشّكل 

لمؤسسات والجمعّيات والمنّظمات التي تريد أن تعمل على إعاقة محّددة من هذه "خارطة طريق" ل
 اإلعاقات.

ما يؤّكدان هأما الجزءان الثاني والثالث فهما برسم وزارة التربية والمركز التربوي، إذ أن
ن للمسؤولين التربويين، بأن الدمج خيار مأخوذ سلًفا، بدليل وجود جميع فئات المعّوقين ممن يعانو

 صعوبات تعّلمية، في المدرسة الرسمية بحكم األمر الواقع.

يبقى علينا كمعنيين أن نؤّمن المستلزمات التربوّية الضرورّية لكي يؤتي الدمج نتائجه، ولتأتي 
المعالجة التربوّية بثمارها على صعيد تحسين نتائج جميع المتمدرسين، وبالتالي الحّد من النتائج السلبّية 

 سّرب الناجمة عن إهمال وتهميش غير مقصودين لهذه الفئات.للرسوب والت

إنها ورشة حقيقية، صعبة، وتحتاج جهود جميع العاملين والقّيمين على القطاع التربوي. فلنشبك 
أيدينا بعضهم ببعض ولتكن معركتنا التربوّية، معركة إعادة رّد االعتبار لدور المدرسة بمفهومها 

ليكونوا مواطنين فاعلين مؤثرين في تطوير مجتمعاتهم حيث يكونون  النشء التربوي، القائم على إعداد
 منتجين ال يشّكلون عبًئا على أحد.

 
 دامت التربية

 المنّسقة التربوّية لشؤون ذوي االحتياجات الخاصة
 رئيسة وحدة البرمجة والتطوير

 مرتا تابت
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في تعليم أبنائهم  حقوقهم وضمن مواطنيه هذا الحق لجميعلبنان كّرس وقد "إن التعّلم حق للجميع" 
م مع خصوصياتهم الروحية ضمن احترام المبادئ واألسس الجامعة التي أقرها الدستور بما يتالء

 .اللبناني

وثيقة  والتي بنيت عليها ،رع واالتفاقيات الدولية التي أقّرتها الحكومات اللبنانية المتعاقبةالُشأما 
بتأمين تكافؤ الفرص للمواطنين  تاعترف، فقد صهار والمشاركة الوطنيةنالطائف لجهة االندماج واال

 .في العلم والتربية والثقافةما يتعّلق بحقوقهم  السّيما فيوعلى اختالف فئاتهم ومذاهبهم وأطيافهم 

بالتشريع كقاعدة لسياساتهم  ،الحكومات 7991الذي عقد في حزيران  ،ناشد "مؤتمر سالمنكا"
لى اعتماد مبدأ "التعليم للجميع" الذي يقضي بإلحاق ذوي االحتياجات الخاصة في إاها عالتربوية ود

 .المدارس العادية

المجتمع األهلي ودعى  ،عاقةتيجيات للكشف المبكر عن حاالت اإلشترط وضع استراكما ا
  .لتعاونإلى ا قينومنظمات وجمعيات المعّو

مبدأ الدمج وتكافؤ  من أجلياسات الدول لتوحيد س كون مؤتمر سالمنكا مدخاًل وإطاًرابهذا ي
 الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة(. 14/92الفرص لجميع المتعّلمين )القرار رقم 

ونحن انطالًقا مما تقّدمنا به وما انجزته الدولة اللبنانية في هذا المجال قمنا بالخطوة األولى من 
أنواع وفئات ذوي االحتياجات الموجودين في المدارس  األلف ميل، وقمنا بعملّية رصد شاملة لجميع

 الرسمية.
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  ة ا ل ال   مداخل الدراسة:مدا
 222/2222القانون : المدخل األول 

لى مرجعية مؤسساتية، األطر األساسية لمختلف عن أعالصادر  222/2222وضع القانون 
ستشفاء والطبابة ونعني باألطر أطر الدمج االجتماعي والتربوي وأطر الحقوق باال ،حقوق المعّوقين

 والخدمات الصحية الخاصة بذوي اإلعاقات المختلفة.

ض وقرارات تنفيذية فيما عدا صدور بع تطبيقية لى مراسيمالقانون لم يترجم إإال أن هذا 
للتالمذة الذين يعانون من صعوبات  الرسمية عفاء من االمتحاناتالمراسيم في مواضيع تربوية كاإل

 سنة دراسية للمتفوقين.تعّلمية أو اإلعفاء من 

هذه اإلجراءات االستثنائية وغيرها مما يختص بالشؤون التربوية لذوي االحتياجات الخاصة 
لذلك كان ال بد من وضع  .مرجعية تربوّية وجود تقتضيكما مختصة جرائية إقرارات اتخاذ ضي تقت

في الصفوف العادية في  خّطة وطنّية تربوية موّحدة تسهياًل لعملية دمج ذوي االحتياجات الخاصة
التعليم النظامي وغير النظامي، وتحقيًقا لمبدأ التكامل في عملّية الدمج، واستيعاًبا لجميع الفئات بما 

 التربوي مة، قام المركزءبرامج ومناهج ونظم تقييم وامتحانات اكثر مالمن يقتضيه هذا االستيعاب 
 بوضع الخطة الوطنية التربوية للدمج.

 الخطة الوطنية التربوية لدمج ذوي االحتياجات الخاصة. :نيالمدخل الثا 
في تايالند على ضمان حق "التعّلم  7992عام الالذي عقد في  Jomtien رّكز مؤتمر جومتيان

على تعميم االلتحاق بالتعليم وتأمين المساواة وتوفير خدمات ذات للجميع"، مركًزا من خالل أهدافه "
جراءات المناسبة للحّد من أوجه ة"، كما شّدد على اتخاذ اإلاألساسّي نوعية جيدة في مجال التربية

التفاوت وقد اعتبر البيان الصادر عن المؤتمر بأن ذوي االحتياجات الخاصة هم جزء ال يتجزأ من 
من طريق "االستمرار بتوفير  ،منظومة التعليم ويتعين على وزارات التربية ايالءهم العناية الخاصة

م التربوي علدا اقهم بالمدرسة العادية وتوفير البرامج والوسائل التعليمية المالئمة وتأمينإمكانات التح
 ة".أمين الدعم المالي للهيئات والوزارات المعنّيإلى جانب ت… لهم

اتيجيات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم العالي بالمبادئ ترسالخطط واالوقد التزمت جميع 
السيما في مجال التعليم وجميع" هادفة إلى إزالة التفاوت بين فئات المواطنين األساسية "للتعليم لل

 األساسي مع التأكيد على تحسين الجوانب النوعية التي تقدمها "المدرسة الجامعة أو الشاملة أو الدامجة"
 .بحيث يحقق المتعلمون نتائج ملموسة في المهارات الحياتية األساسية.
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، وضع المركز التربوي للبحوث هاذكرتمَّ نات الصادرة عن المؤتمرات التي لى كل البيااستناًدا إ
نسانية إللى المبادئ التربوية وبخاصة المقاربات اإواإلنماء خطة وطنية تربوية للدمج، استند فيها 

 للتعليم، مرّكًزا على مبدأ التنمية الشاملة للشخصّية االنسانّية والتزام الشراكة مع المعنيين بالشأن
التربوي في إطار المدرسة التربوي لذوي االحتياجات الخاصة، من أجل تأمين مستلزمات الدمج 

 الرسمية.

إن المركز التربوي يؤمن بإمكانية تطوير المدارس العادية وتأهيلها وتجهيزها بحيث يمكنها 
ين المعلميب توفير الخدمات التعليمية والتربوية لسائر فئات المتعلمين، كما هو مؤمن بتوفير تدر

، حين 2222عام اليصبحوا متمكنين من تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، وهذا ما يعمل عليه منذ ل
أدخل في منظومة التدريب المستمر مجموعة من االختصاصيين في العلوم الطبية الرديفة 

(paramédicaleاختصاصيون في علم النفس العيادي وفي تقويم النطق، وسيكو حركيين و :)ون لممع
مجموعات متكاملة على مراكز التدريب في المحافظات الست في في التربية المختّصة، حيث توّزعوا 

ق ّوين في مرحلتي الروضة والتعليم االبتدائي، على الصعوبات التعّلمية التي تعالمعلموقاموا بتدريب 
من قبل  لهؤالء بعد رفضهم التي أصبحت ملجًأعملّية تعّلم شريحة واسعة من تالمذة المدرسة الرسمّية و

نتائجهم في تدني مستوى  توساهم ،فأصبحوا على هامش النظام التعليمي ،بعض المؤسسات الخاصة
 المدرسة الوطنّية لعدم وجود الرعاية الخاصة والتعليم المكّيف بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم.

اجات الخاصة ووضعه في سّلم تبني موضوع ذوي االحتيإلى وهذا ما حدا بالمركز التربوي 
 األولويات التي تستدعي االهتمام من قبل جميع المسؤولين المعنيين بالشأن التربوي.

  لماذا هذه الدراسة االحصائية؟لماذا هذه الدراسة االحصائية؟
 : اآلتيةالسيما في المجاالت والخاصة كثيرة ومتشّعبة إن متطلبات دمج ذوي االحتياجات 

الحقوق بق بصفته فرًدا كسائر المواطنين، يتمّتع لى المعّولتوعية المجتمعية وتغيير النظرة إا -7
وأحد أهم حقوقه هو التعّلم، وأهم واجبات المجتمع والمعنيين  نفسها وعليه الواجباتنفسها 

بالشأن االجتماعي والتربوي والصحي هي توفير تكافؤ الفرص وتأمين العدالة االجتماعية 
 على قدم المساواة لسائر المواطنين.

ات دمج ذوي االحتياجات الخاصة في بيئات اجتماعية وتربوية آمنة مع سائر تأمين مستلزم -2
 المواطنين.

تأمين المناهج والبرامج التربوية المكّيفة وتأمين نظم تقييم امتحانات بما تتالئم مع احتياجات  -3
 سائر ذوي االحتياجات الخاصة.
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على فرص متكافئة لتأمين  تأمين مسارات تعليمية تخّولهم كغيرهم التقّدم والنجاح والحصول -1
 المستقبل.

نون من جراء رصد لجميع التالمذة الذين يعات الخطة الوطنية التربوية للدمج إوقد اشترط
لى أعدادهم في المدارس الرسمية وأنواع إق عملّية التعّلم وذلك للتعّرف إعاقات وصعوبات متنوعة تعو

لقرار لجهة تأمين المستلزمات أعاله وتأمين الموارد ا اتخاذإعاقاتهم بما يخدم المعنيين والمسؤولين في 
خدام لجميع تالالزمة وتأهيل البنى التحتية التي تسمح بتوفير بيئة آمنة سليمة سهلة الوصول وسهلة االس

 فئات التالمذة.

مرحلة التعليم  –: شملت العّينة جميع المدارس الرسمية في جميع المحافظات )روضة نةالعّي
تم تعبئة تة التعليم الثانوي( لم تتجاوب الثانويات مع تطّلعات الدراسة وبالتالي لم األساسي ومرحل

االستمارات وجاءت النتائج ضعيفة ما جعلنا نستثني المدارس الثانوية من الدراسة، واقتصرت عملية 
 األساسي فقط.الرصد، بشكل مرّكز على مرحلة الروضة ومرحلة التعليم 

  7242يها االستمارات: التي نفذت فعدد المدارس  
  :ةاتلميًذ 211.742عدد التالمذة/ 

الع: االست سح    المسح باالستطالع:ال
اعتمدنا طريقة المسح باالستطالع من خالل تعبئة االستمارات الخاصة باإلعاقات والصعوبات 

 .ية الموجودة في المدارس الرسميةالتعّلمية واالضطرابات النفس

  ::حدود الدراسةحدود الدراسة
لرسمية في مرحلة أولى. مع العلم بأن الدمج غير مطبق اقتصرت الدراسة على المدارس ا (7

لى مدى استعدادات إوأن تطبيقه عائد  ،ضئيلةبشكل إلزامي في هذه المدارس وإن نسبته 
مديري المدارس وتعاون الجمعيات األهلية والمؤسسات المختصة والمبادرات الفردية لبعض 

صة. شؤون ذوي االحتياجات الخاتمين بوغيرهم من المسؤولين المه ،القادريناألفراد 
لى مديري إالتربية الذين تعاقبوا على هذه الوزارة  اءرصحيح بأن هنالك توصيات من وز

وتوقيع  222/2222السيما بعد صدور القانون والمدارس بعدم رفض أي طلب ألي تلميذ 
مين المستلزمات لبنان على اتفاقية حقوق المعّوقين، إاّل أن وزارة التربية لم يكن بإمكانها تأ

ين المعلماآلمنة ولجهة تدريب األساسية لعملية الدمج لجهة تأمين البنى التحتية وتوفير البيئة 
ه في التعليم الرسمي حيث وتأهيلهم ليتمكنوا من تعليم هذه الفئة التي بقيت مهمشة على أقّل
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عض عوضت المؤسسات الخاصة والمختصة قصور المدرسة الرسمية واستوعبت أعداد ب
 درس.مالمعّوقين ممن هم بعمر الت

أو في  لم تشمل الدراسة ذوي االحتياجات الخاصة ممن هم في المؤسسات التعليمية الخاصة (2
لعدم والسبب يعود هذه الدراسة الحًقا، إجراء  ، ألننا نتوقعمدارس التربية المختصة

 س الرسمية.استجابتها لألهداف والغايات المتوقعة من الدراسة المنفذة في المدار

كان أحد أهداف دراسة الرصد هذه استبيان مدى أهلية البناء المدرسي الستقبال تالمذة من  (3
إلى حتاجون ويكما  ،يستخدمون أجهزة خاصةواقات شديدة ذوي االحتياجات ممن لديهم إع

تساعدهم في تنقالتهم وتوفِّر لهم الحّد المطلوب من  ،تجهيزات إضافية وبيئة صحية آمنة
 ية واالحتضان.الرعا

مشروع  أن لقد حّضرنا االستمارة التي بواسطتها يمكن استطالع واقع البناء المدرسي، إاّل
بإشراف الجامعة االميركية وبالتعاون مع وزارة التربية والمركز التربوي، قاموا بإجراء  "دراستي"

االستفادة من نتائج الدراسة  مسح شامل للبناء المدرسي في جميع المدارس الرسمية، وتأّكدنا من إمكانية
 لخدمة الهدف الذي من أجله نقوم بعملية الرصد، واالستطالع.

  أهداف الدراسة:أهداف الدراسة:
 :تهدف الدراسة الى التوصل لوصف واقع المدرسة الرسمية لجهة صالحية البناء  الهدف األول

ارطة وأهليته إلجراء عملية الدمج لمختلف فئات ذوي االحتياجات الخاصة وبالتالي وضع خ
البناء  –)مشروع دراستي  فر فيها شروط الدمج بحّده األدنىالألبنية المدرسية التي تتو

 .المدرسي(

 هو رصد ذوي االحتياجات الخاصة من خالل رصد أنواع إعاقاتهم والتعرف  :الهدف الثاني
ن جميع مستلزماته االستعدادات التربوية للمدارس لتطبيق الدمج فيها وتأميلى إبالتالي 

 نة.الوسائل المعيو

 جين لجهة مستوى تحصيلهم التعّلمي، والتعّرف هو استطالع أوضاع المدم :الهدف األخير
العمل على تلبية هذه االحتياجات لجهة تكييف المناهج وإعداد نظم  بهدفلى احتياجاتهم إ

تقييم وامتحانات خاصة بهم وتأمين األدوات والوسائل التي تساعدهم في عملية التحصيل 
 التي يتم رصدها. نات لجميع الفئاتوغير ذلك من معي ……لتعّلمي كالبرايل للمكفوفينا
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ة: را   عائدات الدراسة:عائدا ال
مما ال شك فيه بأن نتائج عملية رصد أعداد وأنواع ذوي االحتياجات الخاصة موضوع هذه 

 صحاب القرار السياسي والتربوي على أخذ القرارات الالزمة لجهة:أالدراسة سوف تساعد 
روط الدمج ل األبنية المدرسية وتوفير شروط السالمة الضرورية لتستوفي شتأهي -7

 لمختلف فئات المعّوقين.
شروط السالمة والبيئة ا لتأمين المواصفات الخاصة للمدارس التي سوف تبنى وفًق -2

 الصالحة لعملّيات الدمج.
ونوع  حصاؤهاالتي تّم إعداد ال اطقة وفًقوضع خارطة بالمدارس الدامجة في كل من -3

 عاقات.اإل
تأمين المستلزمات من أدوات ووسائل وكتب ومناهج وأنظمة تقييم وامتحانات خاصة  -1

 بجميع الفئات.

  ة:ة:المنهجّيالمنهجّي
والسمعية والتأخر عن االعاقة الحركية والبصرية تتضمن معلومات  تم وضع ست استمارات

 هذه االستمارات: تتضمن جميع ّلمية.العقلي وأخرى عن األمراض المستعصية والصعوبات التع
 ي وعدد مرات الرسوب.معّلتتحصيل الالمعلومات شخصية وأخرى تعليمية عن مستوى  -
واألدوات  ودرجتها الخاصة باإلعاقة فتتضمن معلومات عن نوع اإلعاقةأما المعلومات  -

الكتابة( أو  –)القراءة التعّلم التي يستخدمها صاحب اإلعاقة والتي تساعده إما في عملية 
 ......أو غير ذلك. التنقل

 :، فيما إذا كان المستند الذي بحوزتهاإلعاقةكما تتضمن معلومات عن مصدر التحقق من  -
بطاقة صادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية أم هو تقرير من طبيب اختصاصي أو غير 

 ذلك.
 أو أخرى وأخيرًا تحتوي االستمارة على سؤال يتعّلق فيما إذا كان لدى المعّوق إعاقات -

 صعوبات تعّلمية باإلضافة الى إعاقته األساسية.
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جاءت المعلومات نتيجة هذه التجربة المطبقة على استمارة الصعوبات التعّلمية دقيقة للغاية،  -2
مذة الصفوف المشار إليها التي طبقت عليهم االختبارات ل بالتفصيل حاالت كل تلميذ من تالوتتنا
 ت متابعتهم في الصف من قبل االختصاصيات.تّمالذين و

  نتائج الدراسة الميدانية :في  العوامل المؤّثرة 
 :تتوّزع هذه العوامل على مستويات مختلفة

 المعلم/ة : .1
 وجب لمكتسبات السابقة المفهو غير قادر على تحديد األهداف وعلى تحديد ا :عداد المعلم/ةإ

مكانية الكشف المبكر على تواجدها لشرح درس جديد. كما أنه يفتقر بطبيعة الحال إلى إ
التالمذة الذين يعانون من احتياجات خاصة وتحديًدا الكشف المبكر للتالمذة من ذوي 

 الصعوبات التعّلمية.
 ياجات الخاصة من مسؤولياته وهو ذوي االحت ةمعلم/ة المدرسة العادية ال يعتبر تعليم التالمذ

 ا لتأدية هذه المهمة. ا وتقنيًّغالبا ما يشعر بأنه غير مجهز معنويًّ
 م، وإهمال طرائق التعليم الناشط والمتنّوع.يلطريقة التلقينية في عملية التعلا المعّلم/ة اعتماد 
  والتي تراعي غياب ممارسة التربية الفارقية التي تراعي الفروق الفردية بين التالمذة

بطبيعة الحال االحتياجات الخاصة وأنواع الذكاء المختلفة وأنماط التعلم الثالث )السمعي 
 والبصري والحسي حركي( .

 العمرية وأنماط تعلمهم.وأنشطته لتراعي خصائص التالمذة  عدم تكييف المنهج 
  لى التعليم لجوء إبهم على مهارات التفكير والعدم تزويد التالمذة باستراتيجيات عمل وتدري

 النمطي. 

 المنهج : .2
ساسية في عملية التعلم والتي يعود لها الفضل في ه ال يراعي المهارات النمائية األنإبحيث 

 تجهيز وتحفيز وتفعيل عمل الدماغ لكسب المعلومات واالحتفاظ بها.
 ن:يساسيكما نلحظ وجود سببين أ

دخل حديًثا( حيث يتم تعليم أسس هو غياب الصف الثالث في مرحلة الروضة )ُأ  :األول
  القراءة والكتابة.

لزامية. وهذان العامالن يزيدان من فرص نشوء هو عدم جعل مرحلة الروضات إ  :الثاني
 صعوبات تعلم لدى التالمذة.
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 اآللية اإلدارية : .3
 .الترفيع اآللي الذي كان معتمًدا سابًقا 
 .غياب دور التنسيق 
 حفظ معلومات محددة. بلراعي تنمية المهارة نظام وضع المسابقات الذي ال ي 
  ن أدون من قبول بعض التالمذة في الصف األول األساسي وفي صف الروضة الثانية

 يكونوا قد التحقوا بالمدرسة من قبل.
 .نظام الترفيع في الحلقة األولى والذي يعتمد على التقدير وليس على تحقيق المهارات 
 ذوي االحتياجات الخاصة من ورية الستقبال التالمذة غياب التجهيزات اللوجستية الضر

 وتحديًدا في حالة التالمذة ذوي اإلعاقة البصرية والسمعية والجسدية . 
 التلميذ: .4

  الوضع العائلي واالجتماعي والنفسي السيئ لبعض التالمذة الذين يقيمون في دور الرعاية
 دون تأمين المتابعة الالزمة لهم.من 

 تابعة الدروس المنزلية وفي االكتشاف المبكر لصعوبات أوالدهم التعّلمية.اهمال األهل في م 
 المجتمع : .5

 ل فكرة دمج التالمذة ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس النظامية.عدم تقّب 
 فكار المسبقة والخاطئة حول التالمذة ذوي االحتياجات الخاصة.األ 

 :استنتاج 
ا ومااًل الصعوبات على هذا الشكل يتطلب وقًتتبين لنا فيما بعد بأن تطبيق استمارة 

واختصاصيين فارتأى المركز التربوي إعادة صياغة االستمارة وتعبئتها بناء على محّكات 
 ADDصعوبات االنتباه  –التواصل  –الحساب والرياضيات  –تتعلق بالقراءة والكتابة 

ها المقتضب، من قبل إال أن نتائج تنفيذ استمارة الصعوبات بشكل .(-7-)ملحق  ADHDو
معلمين عاديين، لم تأِت بالنتائج الدقيقة المتوخاة. صحيح أن أرقام نتائج التالمذة الذين يعانون 
من صعوبات تعّلمية تتعلق بالمنهج أو بطرائق التعليم جاءت نسبها متقاربة من النسب 

 %(.24المتحصلة جراء الدراسة التجريبية، )
واضح أعداد ونسب الذين يعانون من اضطرابات تعّلمية كعسر  إال أن النتائج لم تظهر بشكل

بشكلها  ADHDو ADDالقراءة والكتابة والحساب أو نسب أو أعداد الذين يعانون من 
 الَمَرضي )إفراط الحركة وقلة االنتباه(.
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أما االستمارات الخمس األخرى والتي نّفذها مدير المدرسة أو معلم/ة الصّف، فقد جاءت 
التي تحتاج  المعلومات دقيقة ألنها وصفية ومرئية ويمكن التأّكد منها مباشرة لخلوها مننتائجها 

 الى أهل اختصاص.

  التجربة الميدانية: مناالقتراحات والتوصيات الناتجة 
 :االقتراحات 
 إعادة النظر في وضع المسابقات بحيث ال تأتي كنموذج عن أوراق العمل السابقة. -
 ل النجاح في الحلقة األولى.تغيير نظام احتساب معّد -
 مهارة في التعّلم وليس حفظ المعلوماتالتفعيل تحقيق  -
 العمل على تزويد التالمذة باستراتيجيات عمل مالئمة. -
 حياء عملية التعّلم بإدخال أنشطة التعّلم الناشط.إ -
 توظيف اختصاصيين لمعالجة صعوبات التالمذة في المدرسة الرسمية. -
يًضا لتفعيل التنسيق متخصص لمواكبة أداء المعلمين ولمساعدتهم وأتفعيل عمل التنسيق ال -

 مودي لتحقيق فاعلية للتعّلم.األفقي والع
دمج أنشطة المهارات النمائية )االنتباه، الذاكرة، اإلدراك، التفكير، اللغة الشفهية( في عملية  -

 المطلوبة. تفعيل اكساب التالمذة للمهارات فيالتعلم وذلك لما لها من أثر ايجابي 

 :التوصيات 
لى التدخل المبكر ة: التشخيص المبكر لإلعاقة يؤدي إالتركيز على التشخيص المبكر لإلعاق -

 ثار السلبية المترتبة على اإلعاقة.خفض اآللعملية التأهيل ما يساعد في 
جات التأسيس لبناء ثقافة الدمج وإلنهاء التمييز والتهميش الذي يتعرض له التالمذة ذوي االحتيا -

 الخاصة وذلك عبر المضي في تطبيق البنود الواردة في خطة الدمج.
ذوي االحتياجات من تفعيل دور الجامعات في اعداد المعلمين على التعامل مع التالمذة  -

 الخاصة.
ذوي االحتياجات من تأهيل معلم/ة في كل مدرسة تأهياًل كافًيا في مجال التعامل مع التالمذة  -

ما يجعله قادًرا على الكشف المبكر عن اضرات والدورات المختلفة ل المحالخاصة من خال
 تعليمهم تقبلهم. وعلىالتعامل معهم  على كيفيةالتالمذة ومساعدتهم وتوجيه المعلمين 

في غرف  خصوًصالدعم التالمذة الذي يعانون من صعوبات تعّلمية  معّينةتخصيص أوقات  -
لم/ة مختّص وبالتعاون مع سائر أفراد الهيئة مصادر مجّهزة بالوسائل واألدوات بإشراف مع

 التعليمية.
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  الجزء األولالجزء األول
  ننييمعّوقمعّوق  التي تحويالتي تحويلوائح بالمدارس لوائح بالمدارس 

 

اصة في المدارس الرسمية: جداول تتعّلق يتضمن الجزء األول من دراسة رصد ذوي االحتياجات الخ
باإلعاقات وأنواعها وسائر المعلومات التي تضمنتها االستمارات الخمس المتعّلقة باإلعاقات السمعّية 

 والبصرّية والحركّية واألمراض المستعصية والتأّخر العقلي.

 وذلك بحسب توزعها على المدارس في مختلف األقضية والمحافظات.

 ل خارطة يتشكوأماكن تواجد ذوي اإلعاقات المختلفة بدقة  تحديدذه الجداول الغاية من ه
اصة، من حيث المساعدة طريق لجميع المعنيين العاملين في مجال ذوي االحتياجات الخ

تقديمها لهذه الفئات، لجهة تقديم اللوجستيات من وسائل وأدوات وتجهيزات،  التي يمكن
 لى المدرسة الرسمية.ل هؤالء إبنى التحتية اآلمنة لوصووتأمين ال
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  أعداد ونسب المدارس الدامجة لإلعاقة الحركّيةأعداد ونسب المدارس الدامجة لإلعاقة الحركّية

 النسبة عدد المدارس الدامجة عدد المدارس القضاء المحافظة

 البقاع

 9.299 1 11 البقاع الغربي
 74.749 1 22 الهرمل
 9.179 4 41 بعلبك
 71.399 1 23 راشيا
 1.179 1 11 زحلة

 135531 24 222 المجموع

 الجنوب

 2.229 3 9 جزين
 71.249 77 12 صور
 1.239 1 17 صيدا

 52.1% 15 152 المجموع

 الشمال

 1.299 2 22 البترون
 1.179 2 21 الكورة

 22.229 72 42 المنية/الضنية
 2.229 2 1 بشري
 72.319 3 29 زغرتا

 71.129 71 91 طرابلس
 74.299 32 721 عكار

 155211 82 433 المجموع

 النبطية

 72.179 2 12 النبطية
 2.919 7 31 بنت جبيل

 1.449 7 71 حاصبيا
 73.219 3 23 مرجعيون
 25481 11 133 المجموع

 9.239 2 21 بيروت بيروت

 بنان )الضواحي(جبل ل

 2.229 2 1 الشوف
 3.339 7 32 المتن الشمالي

 9.299 1 11 بعبدا
 2.219 7 71 عاليه

 74.749 2 77 كسروان
 5821. 2 135 المجموع

 جبل لبنان )ماعدا الضواحي(

 3.119 2 14 الشوف
 2.229   71 المتن الشمالي

 71.299 3 27 بعبدا
 1.719 7 21 جبيل
 72.479 1 31 عاليه

 1.449 7 71 كسروان
 85431 11 1.2 المجموع

 115151 143 1222 المجموع العام
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  أعداد ونسب المدارس الدامجة لإلعاقة السمعّيةأعداد ونسب المدارس الدامجة لإلعاقة السمعّية
 النسبة عدد المدارس الدامجة عدد المدارس القضاء المحافظة

 البقاع

 73.219 2 11 البقاع الغربي
 74.749 1 22 الهرمل
 3.139 3 41 بعلبك
 2.229   23 راشيا
 7.419 7 11 زحلة

 85141 14 222 المجموع

 الجنوب

 2.229   9 جزين
 2.919 1 12 صور
 1.239 1 17 صيدا

 21%55 % 152 المجموع

 الشمال

 3.419 7 22 البترون
 77.779 3 21 الكورة

 77.219 9 42 المنية/الضنية
 2.229   1 بشري
 3.119 7 29 زغرتا

 77.319 77 91 طرابلس
 71.239 21 721 عكار

 115431 %4 433 المجموع

 النبطية

 4.939 1 12 النبطية
 2.919 7 31 بنت جبيل

 1.449 7 71 حاصبيا
 4.129 2 23 مرجعيون
 21%85 % 133 المجموع

 3.249 2 21 بيروت بيروت

 جبل لبنان )الضواحي(

 2.229   1 الشوف
 3.339 7 32 المتن الشمالي

 9.299 1 11 بعبدا
 22.229 3 71 عاليه

 74.749 2 77 كسروان
 5521% 13 135 المجموع

 جبل لبنان )ماعدا الضواحي(

 3.119 2 14 الشوف
 2.229   71 المتن الشمالي

 79.219 1 27 بعبدا
 2.229   21 جبيل
 4.779 3 31 عاليه

 77.129 2 71 كسروان
 85431 11 1.2 المجموع

 25111 134 1222 المجموع العام
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  أعداد ونسب المدارس الدامجة لإلعاقة البصرّيةأعداد ونسب المدارس الدامجة لإلعاقة البصرّية

 النسبة عدد المدارس الدامجة عدد المدارس القضاء المحافظة

 البقاع

 2.429 3 11 البقاع الغربي
 22.139 1 22 الهرمل
 1.449 1 41 بعلبك
 73.219 3 23 راشيا
 1.179 1 11 زحلة

 1..25 23 222 مجموعال

 الجنوب

 2.229 3 9 جزين
 71.249 77 12 صور
 4.119 2 17 صيدا

 115121 .1 152 المجموع

 الشمال

 77.119 3 22 البترون
 71.479 1 21 الكورة

 22.219 27 42 المنية/الضنية
 2.229 2 1 بشري
 2.929 2 29 زغرتا

 22.229 22 91 طرابلس
 22.729 33 721 عكار

 5331%1 23 433 المجموع

 النبطية

 22.199 71 12 النبطية
 4.429 3 31 بنت جبيل

 1.449 7 71 حاصبيا
 73.219 3 23 مرجعيون
 21%185 22 133 المجموع

 72.119 1 21 بيروت بيروت

 جبل لبنان )الضواحي(

 2.229 2 1 الشوف
 72.229 3 32 المتن الشمالي

 73.219 2 11 بعبدا
 73.339 2 71 عاليه

 9.299 7 77 كسروان
 115431 12 135 المجموع

 جبل لبنان )ماعدا الضواحي(

 3.119 2 14 الشوف
 2.229   71 المتن الشمالي

 9.129 2 27 بعبدا
 4.339 2 21 جبيل
 72.479 1 31 عاليه

 1.449 7 71 كسروان
 85431 11 1.2 المجموع

 135421 1.2 1222 المجموع العام
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  أعداد ونسب المدارس الدامجة لإلعاقة العقلّيةأعداد ونسب المدارس الدامجة لإلعاقة العقلّية
 النسبة عدد المدارس الدامجة عدد المدارس القضاء المحافظة

 البقاع

 2.429 3 11 البقاع الغربي
 73.219 3 22 الهرمل
 1.449 1 41 بعلبك
 1.319 7 23 راشيا
 7.419 7 11 زحلة

 55.31 13 222 المجموع

 الجنوب

 2.229 3 9 جزين
 72.129 9 12 صور
 1.239 1 17 صيدا

 25551 13 152 المجموع

 الشمال

 3.419 7 22 البترون
 71.479 1 21 الكورة

 22.229 72 42 المنية/الضنية
 2.229 2 1 بشري
 72.319 3 29 زغرتا

 9.249 9 91 طرابلس
 27.319 31 721 عكار

 155211 82 433 المجموع

 النبطية

 72.129 1 12 النبطية
 2.919 7 31 بنت جبيل

 77.129 2 71 حاصبيا
 71.399 1 23 مرجعيون
 1..135 14 133 المجموع

 7.119 7 21 بيروت بيروت

 جبل لبنان )الضواحي(

 2.229 2 1 الشوف
 3.339 7 32 المتن الشمالي

 9.299 1 11 بعبدا
 2.219 7 71 عاليه

 74.749 2 77 كسروان
 5821. 2 135 المجموع

 جبل لبنان )ماعدا الضواحي(

 7.129 7 14 الشوف
 22.229 3 71 المتن الشمالي

 9.129 2 27 بعبدا
 72.129 3 21 جبيل
 1.179 2 31 عاليه

 77.129 2 71 كسروان
 5581. 13 1.2 المجموع

 135141 133 1222 المجموع العام
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  إلعاقة لألمراض المستعصيةإلعاقة لألمراض المستعصيةأعداد ونسب المدارس الدامجة لأعداد ونسب المدارس الدامجة ل

 النسبة عدد المدارس الدامجة عدد المدارس القضاء المحافظة

 البقاع

 2.219 7 11 البقاع الغربي
 1.119 7 22 الهرمل
 3.139 3 41 بعلبك
 1.319 7 23 راشيا
 1.179 1 11 زحلة

 1%453 13 222 المجموع

 الجنوب

 2.229 3 9 جزين
 73.499 72 12 صور
 4.119 2 17 صيدا

 135531 18 152 المجموع

 الشمال

 3.419 7 22 البترون
 71.479 1 21 الكورة

 71.229 72 42 المنية/الضنية
 2.229 2 1 بشري
 2.929 2 29 زغرتا

 23.179 23 91 طرابلس
 71.419 22 721 عكار

 155211 82 433 المجموع

 النبطية

 27.139 72 12 النبطية
 77.129 1 31 جبيلبنت 

 1.449 7 71 حاصبيا
 1.319 7 23 مرجعيون
 135251 12 133 المجموع

 73.419 9 21 بيروت بيروت

 جبل لبنان )الضواحي(

 2.229 2 1 الشوف
 73.339 1 32 المتن الشمالي

 71.979 1 11 بعبدا
 22.229 3 71 عاليه

 9.299 7 77 كسروان
 1%1452 15 135 المجموع

 جبل لبنان )ماعدا الضواحي(

 1.719 3 14 الشوف
 2.219 7 71 المتن الشمالي

 71.299 3 27 بعبدا
 72.129 3 21 جبيل
 72.479 1 31 عاليه

 1.449 7 71 كسروان
 25.21 15 1.2 المجموع

 115.21 151 1222 المجموع العام
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  الجزء الثانيالجزء الثاني
 

ع المعلومات المتضّمنة في االستمارة بحسب أنواع اإلعاقات يتضمن الجزء الثاني جداول تنقل جمي
 وترابطها مع غيرها من المعلومات المنبثقة عنها.

 



 

 

58 

  عاقة ضمن القضاء والمحافظةعاقة ضمن القضاء والمحافظةبحسب نوع اإلبحسب نوع اإلتوزع المعاقين المصابين بإعاقة بصرية توزع المعاقين المصابين بإعاقة بصرية 
 القضاء المحافظة

عدد 
 حول ضعف في البصر عمى جزئي عمى كلي  معوق بصري التالميذ

 يتنقل
 بعصا

يتنقل 
 بمساعدة

يكتب بطريقة 
 البرايل

بحاجة إلى 
 مكبّر

بحاجة إلى 
 تكبير الخط

 4 0 4 0   2 05 4 2 22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 2 0         2     2 3485 جبيل

 0 0         0 0   2 4324 كسروان

 0         2 2     4 8164 المتن الشمالي

 0         2 31     56 06401 بعبدا

       0   2 78     93 02524 عاليه

 0   2       1 2   3 9743 الشوف

 8 4 4 3 2 8 332 1 2 382 12112 المجموع

 الشمال

 2 2       24 40 2   74 31442 طرابلس

 02 6 7 0   9 49 7 3 60 08379 المنية/الضنية

 05 03   0   33 000 4   039 38637 عكار

             0     2 5640 تازغر

 4 2       0 01     00 3942 الكورة

           2 4     5 2441 البترون

 11 41 1 4 2 89 438 31 1 494 99263 المجموع

 البقاع

 5 5       3 01     03 00205 زحلة

 2 4   0   2 8     01 3990 الهرمل

 0 3       3 04 2   09 03521 بعلبك

   0       2 3 0   4 8279 البقاع الغربي

 2 0   0   2 9 0   01 3220 راشيا

 32 32 2 4 2 34 22 2 2 18 22448 المجموع

 الجنوب

 0 0       3   0   35 09123 صيدا

             32       929 جزين

 8 4       4 55 2   66 09834 صور

 9 1 2 2 2 1 61 1 2 323 19168 المجموع

 النبطية

 5 3 3 3   7 67 5 2 82 02425 النبطية

 2         0 09     09 6971 بنت جبيل

 0         4 4     5 2233 حاصبيا

           0 3     6 2623 مرجعيون

 6 1 1 1 2 31 91 1 4 334 42413 المجموع

  411364 121 1 14 189 329 2 9 38 26 12 
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  القضاء والمحافظةالقضاء والمحافظة  لذوي اإلعاقة البصرّية بحسبلذوي اإلعاقة البصرّية بحسب  ررترابط الرسوب المتكّرترابط الرسوب المتكّر
 اكثر من مرة مرة واحدة رسوب متكرر معوق بصري عدد التالميذ القضاء المحافظة

 4   4 22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

       2 3485 جبيل

     0 2 4324 كسروان

 0   0 4 8164 المتن الشمالي

 01 2 02 56 06401 بعبدا

 00 0 01 93 02524 هعالي

       3 9743 الشوف

 44 1 42 382 12112 المجموع

 الشمال

 00 01 26 74 31442 طرابلس

     05 60 08379 المنية/الضنية

     41 039 38637 عكار

       2 5640 زغرتا

     0 00 3942 الكورة

       5 2441 البترون

 33 32 64 494 99263 المجموع

 اعالبق

 7 4 6 03 00205 زحلة

 2 2 3 01 3990 الهرمل

 6   6 09 03521 بعلبك

   2 2 4 8279 البقاع الغربي

 0 2 3 01 3220 راشيا

 38 32 42 18 22448 المجموع

 الجنوب

     5 35 09123 صيدا

         929 جزين

     05 66 09834 صور

 2 2 42 323 19168 المجموع

 النبطية

     6 82 02425 يةالنبط

     6 09 6971 بنت جبيل

       5 2233 حاصبيا

     3 6 2623 مرجعيون

 2 2 31 334 42413 المجموع

  411364 121 381 41 11 
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  والمحافظةوالمحافظةالبصرّية بحسب مصدرها ضمن القضاء البصرّية بحسب مصدرها ضمن القضاء توزع بطاقات االعاقة توزع بطاقات االعاقة 
 ير طبيتقر بطاقة معوق معوق بصري عدد التالميذ القضاء المحافظة
 0 5 22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

     2 3485 جبيل

 0   2 4324 كسروان

 2 0 4 8164 المتن الشمالي

 39 0 56 06401 بعبدا

 9 0 93 02524 عاليه

   2 3 9743 الشوف

 13 1 382 12112 المجموع

 الشمال

 9   74 31442 طرابلس

 00 8 60 08379 المنية/الضنية

 28   039 38637 رعكا

 0   2 5640 زغرتا

     00 3942 الكورة

 0   5 2441 البترون

 12 6 494 99263 المجموع

 البقاع

 0   03 00205 زحلة

 3   01 3990 الهرمل

 0   09 03521 بعلبك

 0   4 8279 البقاع الغربي

 5   01 3220 راشيا

 33 2 18 22448 المجموع

 الجنوب
 3 0 35 09123 صيدا

       929 جزين

 8 0 66 09834 صور

 33 4 323 19168 المجموع

 النبطية

 02 0 82 02425 النبطية

 06   09 6971 بنت جبيل

     5 2233 حاصبيا

 2   6 2623 مرجعيون

 12 3 334 42413 المجموع

  411364 121 43 312 
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  لذوي اإلعاقات البصريةلذوي اإلعاقات البصرية  مستويات التحصيلمستويات التحصيل
 غير مقبول مقبول جيد ال جواب معوق بصري عدد التالميذ القضاء فظةالمحا

 6 01 6   22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

   2     2 3485 جبيل

   2     2 4324 كسروان

   3   0 4 8164 المتن الشمالي

 09 21 01 7 56 06401 بعبدا

   49 36 8 93 02524 عاليه

   2 0   3 9743 الشوف

 39 16 21 38 382 12112 المجموع

 الشمال

 07 31 01 07 74 31442 طرابلس

 04 26 9 02 60 08379 المنية/الضنية

 06 69 01 44 039 38637 عكار

       2 2 5640 زغرتا

 0 9   0 00 3942 الكورة

 2 0 2   5 2441 البترون

 12 311 13 18 494 99263 المجموع

 البقاع

 01 2 0   03 00205 زحلة

 3 5 0 0 01 3990 الهرمل

 3 9 3 4 09 03521 بعلبك

 0 0 0 0 4 8279 البقاع الغربي

   9 0   01 3220 راشيا

 31 48 1 8 18 22448 المجموع

 الجنوب

 3 28 3 0 35 09123 صيدا

           929 جزين

 05 26 03 02 66 09834 صور

 36 12 38 31 323 19168 المجموع

 النبطية

 8 38 26 01 82 02425 النبطية

 5 2 6 6 09 6971 بنت جبيل

   5     5 2233 حاصبيا

   6     6 2623 مرجعيون

 31 13 14 38 334 42413 المجموع

  411364 121 341 319 112 341 
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  بصريةبصريةالالجدول باإلعاقات المصاحبة لإلعاقة جدول باإلعاقات المصاحبة لإلعاقة 
 اضطرابات نفسية صعوبات تعلّمية أمراض مستعصية تخلّف عقلي بسيط  حركية معيةس معوق بصري عدد التالميذ القضاء المحافظة

             22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

             2 3485 جبيل

             2 4324 كسروان

   0         4 8164 المتن الشمالي

 0 0         56 06401 بعبدا

 0 3   0   0 93 02524 عاليه

             3 9743 الشوف

 4 1 2 3 2 3 382 12112 المجموع

 الشمال

 0 04         74 31442 طرابلس

 6 01 0 3 2 0 60 08379 المنية/الضنية

   20 3   2   039 38637 عكار

             2 5640 زغرتا

 0 4         00 3942 الكورة

   0         5 2441 البترون

 6 12 2 1 2 3 494 99263 لمجموعا

 البقاع

 3 01   0     03 00205 زحلة

   3     0   01 3990 الهرمل

 3 3   0     09 03521 بعلبك

             4 8279 البقاع الغربي

 2 0         01 3220 راشيا

 6 31 2 4 3 2 18 22448 المجموع

 الجنوب

 0 3         35 09123 صيدا

               929 نجزي

 3 02 0     0 66 09834 صور

 2 31 3 2 2 3 323 19168 المجموع

 النبطية

   9 0   2   82 02425 النبطية

   6         09 6971 بنت جبيل

 2 5     4   5 2233 حاصبيا

 0           6 2623 مرجعيون

 1 42 3 2 8 2 334 42413 المجموع

  411364 121 1 33 8 8 321 41 
 



 

 

63 

  ضمن القضاء والمحافظةضمن القضاء والمحافظةبحسب نوع اإلعاقة بحسب نوع اإلعاقة ع المعاقين المصابين بإعاقة سمعّية ع المعاقين المصابين بإعاقة سمعّية توّزتوّز
 يضع جهاز سمع فقدان سمع جزئي  فقدان سمع كلي  معوق سمعي عدد التالميذ القضاء المحافظة

 2     2 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

         3485 جبيل

 2 3   4 4324 كسروان

       0 8164 لمتن الشماليا

 7 7   04 06401 بعبدا

 5 3 0 7 02524 عاليه

 0 0   2 9743 الشوف

 31 32 3 46 12112 المجموع

 الشمال

 4 01 0 05 31442 طرابلس

 4 00   05 08379 المنية/الضنية

 02 21 3 30 38637 عكار

 0 0   0 5640 زغرتا

   3   3 3942 الكورة

 0 0   0 2441 نالبترو

 44 28 2 88 99263 المجموع

 البقاع

   2   2 00205 زحلة

 2 3   4 3990 الهرمل

 0 3   4 03521 بعلبك

 3 3 0 7 8279 البقاع الغربي

         3220 راشيا

 8 33 3 31 22448 المجموع

 الجنوب
 2 2   4 09123 صيدا

         929 جزين

 2 8 0 02 09834 صور

 2 32 3 38 19168 لمجموعا

 النبطية

   4   5 02425 النبطية

 2 2   2 6971 بنت جبيل

 0   0 0 2233 حاصبيا

 0 0   2 2623 مرجعيون

 2 1 3 32 42413 المجموع

  411364 319 6 66 11 

  



 

 

64 

  القضاء والمحافظةالقضاء والمحافظةللمصابين بإعاقة سمعّية بحسب للمصابين بإعاقة سمعّية بحسب ر ر ترابط الرسوب المتكّرترابط الرسوب المتكّر
 اكثر من مرة مرة واحدة رسوب متكرر معوق سمعي دد التالميذع القضاء المحافظة

       2 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

         3485 جبيل

     0 4 4324 كسروان

   2 0 0 8164 المتن الشمالي

 2 0 2 04 06401 بعبدا

       7 02524 عاليه

       2 9743 الشوف

 4 1 2 46 12112 المجموع

 مالالش

 0 0 5 05 31442 طرابلس

     8 05 08379 المنية/الضنية

     01 30 38637 عكار

     0 0 5640 زغرتا

       3 3942 الكورة

       0 2441 البترون

 3 3 42 88 99263 المجموع

 البقاع

       2 00205 زحلة

 3 0 3 4 3990 الهرمل

   2 0 4 03521 بعلبك

 4 0 4 7 8279 يالبقاع الغرب

         3220 راشيا

 1 2 6 31 22448 المجموع

 الجنوب

     2 4 09123 صيدا

         929 جزين

     4 02 09834 صور

 2 2 8 38 19168 المجموع

 النبطية

       5 02425 النبطية

       2 6971 بنت جبيل

       0 2233 حاصبيا

     2 2 2623 مرجعيون

 2 2 4 32 42413 موعالمج

  411364 319 22 6 32 

 



 

 

65 

  ضمن القضاء والمحافظةضمن القضاء والمحافظة  دردرصصممالالالسمعّية بحسب السمعّية بحسب ع بطاقات االعاقة ع بطاقات االعاقة توّزتوّز
 تقرير طبي بطاقة معوق معوق سمعي عدد التالميذ القضاء المحافظة
 2   2 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

       3485 جبيل

 0   4 4324 كسروان

 0   0 8164 المتن الشمالي

 5 0 04 06401 بعبدا

 0 0 7 02524 عاليه

     2 9743 الشوف

 6 4 46 12112 المجموع

 الشمال

 4 0 05 31442 طرابلس

 3   05 08379 المنية/الضنية

 6 0 30 38637 عكار

   0 0 5640 زغرتا

     3 3942 الكورة

 0   0 2441 البترون

 32 1 88 99263 المجموع

 قاعالب

     2 00205 زحلة

 0   4 3990 الهرمل

 0   4 03521 بعلبك

     7 8279 البقاع الغربي

       3220 راشيا

 4 2 31 22448 المجموع

 الجنوب
 4   4 09123 صيدا

       929 جزين

   0 02 09834 صور

 2 3 38 19168 المجموع

 النبطية

 2   5 02425 النبطية

     2 6971 بنت جبيل

 0 0 0 2233 حاصبيا

     2 2623 مرجعيون

 1 3 32 42413 المجموع

  411364 319 1 11 

  



 

 

66 

  لتالمذة اإلعاقة السمعّيةلتالمذة اإلعاقة السمعّية  مستويات التحصيلمستويات التحصيل
 غير مقبول مقبول جيد ال جواب معوق سمعي عدد التالميذ القضاء المحافظة
   0 0   2 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

           3485 جبيل

   3   0 4 4324 كسروان

 0       0 8164 المتن الشمالي

 3 4 4 3 04 06401 بعبدا

   7     7 02524 عاليه

   2     2 9743 الشوف

 2 38 2 2 46 12112 المجموع

 الشمال

 5 7 0 2 05 31442 طرابلس

 3 7 2 3 05 08379 المنية/الضنية

 01 04 3 4 30 38637 عكار

 0       0 5640 زغرتا

 0 0   0 3 3942 الكورة

   0     0 2441 البترون

 42 12 8 32 88 99263 المجموع

 البقاع

   2     2 00205 زحلة

 0 0   2 4 3990 الهرمل

     0 3 4 03521 بعلبك

 2 4   0 7 8279 البقاع الغربي

           3220 راشيا

 1 1 3 8 31 22448 المجموع

 وبالجن

 0 0 0 0 4 09123 صيدا

           929 جزين

 2 7 0 2 02 09834 صور

 1 6 4 1 38 19168 المجموع

 النبطية

 0 3 0   5 02425 النبطية

       2 2 6971 بنت جبيل

   0     0 2233 حاصبيا

 0 0     2 2623 مرجعيون

 4 1 3 4 32 42413 المجموع

  411364 319 41 31 81 14 



 

 

67 

  سمعّيةسمعّيةالالجدول باإلعاقات المصاحبة لإلعاقة جدول باإلعاقات المصاحبة لإلعاقة 
 اضطرابات نفسية صعوبات تعلمية أمراض مستعصية تخلف عقلي بسيط  حركية معوق سمعي عدد التالميذ القضاء المحافظة

           2 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

             3485 جبيل

   0       4 4324 كسروان

   0       0 8164 المتن الشمالي

 0 2   0   04 06401 بعبدا

   0       7 02524 عاليه

           2 9743 الشوف

 3 1 2 3 2 46 12112 المجموع

 الشمال

 0 5       05 31442 طرابلس

 2 5     0 05 08379 المنية/الضنية

 2 9     0 30 38637 عكار

 0 0       0 5640 زغرتا

   0       3 3942 الكورة

           0 2441 البترون

 8 43 2 2 4 88 99263 المجموع

 البقاع

           2 00205 زحلة

   0     0 4 3990 الهرمل

           4 03521 بعلبك

 1 2       7 8279 البقاع الغربي

   0         3220 راشيا

 3 2 2 2 3 31 22448 المجموع

 الجنوب

 0         4 09123 صيدا

             929 جزين

 2 6       02 09834 صور

 1 8 2 2 2 38 19168 المجموع

 النبطية

   0 0 0   5 02425 النبطية

           2 6971 بنت جبيل

           0 2233 حاصبيا

           2 2623 مرجعيون

 2 3 3 3 2 32 42413 المجموع

  411364 319 1 4 3 11 33 



 

 

68 

  ضمن القضاء والمحافظةضمن القضاء والمحافظةبحسب نوع اإلعاقة بحسب نوع اإلعاقة توزع المعاقين المصابين بإعاقة حركّية توزع المعاقين المصابين بإعاقة حركّية 
 احد االعضاء مبتور شلل نصفي شلل في االطراف السفلى شلل في االطراف العليا معوق حركي عدد التالميذ القضاء المحافظة

 0   7 2 02 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

         0 3485 جبيل

 0 0   0 3 4324 كسروان

   0     0 8164 المتن الشمالي

     2   8 06401 بعبدا

   0 2   8 02524 عاليه

     2   2 9743 الشوف

 3 1 8 3 41 12112 المجموع

 الشمال

 3 2 2   09 31442 طرابلس

 4 5 6 3 26 08379 المنية/الضنية

 7 5 02 3 46 38637 عكار

 1     0 3 5640 زغرتا

 0   2   3 3942 الكورة

   0 0 0 2 2441 البترون

 38 31 41 6 99 99263 المجموع

 البقاع

     2   5 00205 زحلة

     0 0 4 3990 الهرمل

 0 2 0 2 02 03521 بعلبك

     3   4 8279 البقاع الغربي

   3 0   6 3220 راشيا

 3 1 6 1 13 22448 المجموع

 الجنوب

     4 0 8 09123 صيدا

           929 جزين

   2 3   73 09834 صور

 2 4 1 3 63 19168 المجموع

 النبطية

   0 0 0 8 02425 النبطية

     0   0 6971 بنت جبيل

   0     0 2233 حاصبيا

     0 0 5 2623 مرجعيون

 2 4 1 4 31 42413 المجموع

  411364 483 31 12 41 39 
  



 

 

69 

    القضاء والمحافظةالقضاء والمحافظةبحسب بحسب للمصابين بإعاقة حركّية للمصابين بإعاقة حركّية ر ر المتكّرالمتكّرترابط الرسوب ترابط الرسوب 
 اكثر من مرة مرة واحدة رسوب متكرر معوق حركي عدد التالميذ القضاء المحافظة
 0 0 3 02 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

       0 3485 جبيل

 0   2 3 4324 كسروان

       0 8164 المتن الشمالي

   2 2 8 06401 بعبدا

   0 0 8 02524 عاليه

       2 9743 الشوف

 3 1 1 41 12112 المجموع

 الشمال

 0 0 5 09 31442 طرابلس

     04 26 08379 المنية/الضنية

     06 46 38637 عكار

     0 3 5640 زغرتا

       3 3942 الكورة

       2 2441 البترون

 3 3 18 99 99263 المجموع

 البقاع

 0   0 5 00205 زحلة

 0   0 4 3990 الهرمل

 3   3 02 03521 بعلبك

   0 0 4 8279 البقاع الغربي

 3 2 3 6 3220 راشيا

 6 1 9 13 22448 المجموع

 الجنوب

     3 8 09123 صيدا

         929 جزين

     03 73 09834 صور

 2 2 38 63 19168 المجموع

 النبطية

     0 8 02425 النبطية

     0 0 6971 بنت جبيل

       0 2233 حاصبيا

     0 5 2623 مرجعيون

 2 2 1 31 42413 المجموع

  411364 483 14 6 33 

  



 

 

71 

    ضمن القضاء والمحافظةضمن القضاء والمحافظةالمصدر المصدر بحسب بحسب الحركّية الحركّية عاقة عاقة توزع بطاقات اإلتوزع بطاقات اإل
 تقرير طبي بطاقة معوق معوق حركي عدد التالميذ القضاء المحافظة
 0 7 02 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

     0 3485 جبيل

 0 0 3 4324 كسروان

 0 0 0 8164 المتن الشمالي

   0 8 06401 بعبدا

 3 4 8 02524 عاليه

 0 0 2 9743 الشوف

 8 6 41 12112 المجموع

 الشمال

 2 0 09 31442 طرابلس

 4 8 26 08379 المنية/الضنية

 02 9 46 38637 عكار

 0   3 5640 زغرتا

   0 3 3942 الكورة

 2 0 2 2441 البترون

 43 42 99 99263 المجموع

 البقاع

 0 2 5 00205 زحلة

 0 0 4 3990 الهرمل

   3 02 03521 بعلبك

 0 3 4 8279 البقاع الغربي

   2 6 3220 راشيا

 1 33 13 22448 المجموع

 الجنوب
   0 8 09123 صيدا

       929 جزين

 4 5 73 09834 صور

 2 8 63 19168 المجموع

 النبطية

 3 5 8 02425 النبطية

     0 6971 بنت جبيل

 0 0 0 2233 حاصبيا

 0 0 5 2623 مرجعيون

 1 1 31 42413 المجموع

  411364 483 19 22 

  



 

 

70 

  للمعّوقين الحركيينللمعّوقين الحركيين  مستويات التحصيلمستويات التحصيل
 غير مقبول مقبول يدج ال جواب معوق حركي عدد التالميذ القضاء المحافظة
   4 6 2 02 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

   0     0 3485 جبيل

 0 2     3 4324 كسروان

       0 0 8164 المتن الشمالي

 2 5 1   8 06401 بعبدا

   5 3   8 02524 عاليه

   1 0   2 9743 الشوف

 1 32 1 3 41 12112 المجموع

 الشمال

   9 7 3 09 31442 طرابلس

 8 9 6 3 26 08379 المنية/الضنية

 00 09 5 00 46 38637 عكار

     2 0 3 5640 زغرتا

   2 0   3 3942 الكورة

   2     2 2441 البترون

 39 23 43 36 99 99263 المجموع

 البقاع

 2 2 0   5 00205 زحلة

 0 0 2   4 3990 الهرمل

 2 6 4   02 03521 بعلبك

   3 0   4 8279 ع الغربيالبقا

 2 3 0   6 3220 راشيا

 1 31 9 2 13 22448 المجموع

 الجنوب

 0 5 0 0 8 09123 صيدا

           929 جزين

 5 39 00 08 73 09834 صور

 8 22 34 39 63 19168 المجموع

 النبطية

 0 3 4   8 02425 النبطية

 0       0 6971 بنت جبيل

   0     0 2233 حاصبيا

   3 2   5 2623 مرجعيون

 4 1 8 2 31 42413 المجموع

  411364 483 22 19 341 11 

 
  
  



 

 

72 

  حركّيةحركّيةالالجدول باإلعاقات المصاحبة لإلعاقة جدول باإلعاقات المصاحبة لإلعاقة 
 اضطرابات نفسية صعوبات تعلمية أمراض مستعصية تخلف عقلي بسيط  سمعية معوق حركي عدد التالميذ القضاء المحافظة

 0 0     0 02 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

     0     0 3485 جبيل

 0 0   0   3 4324 كسروان

           0 8164 المتن الشمالي

 0 0       8 06401 بعبدا

   2       8 02524 عاليه

           2 9743 الشوف

 4 2 3 3 2 41 12112 المجموع

 الشمال

 0 3 0     09 31442 طرابلس

 3 00 2 2 0 26 08379 يةالمنية/الضن

 6 05 0 3   46 38637 عكار

   1   0   3 5640 زغرتا

           3 3942 الكورة

 1 0       2 2441 البترون

 33 13 2 8 3 99 99263 المجموع

 البقاع

   2 0 0   5 00205 زحلة

   0       4 3990 الهرمل

 2 2       02 03521 بعلبك

           4 8279 يالبقاع الغرب

   0   0   6 3220 راشيا

 4 8 3 4 2 13 22448 المجموع

 الجنوب

 0   0     8 09123 صيدا

             929 جزين

 3 36 2     73 09834 صور

 2 18 1 2 2 63 19168 المجموع

 النبطية

   0       8 02425 النبطية

 0 0       0 6971 بنت جبيل

 0         0 2233 حاصبيا

           5 2623 مرجعيون

 4 4 2 2 2 31 42413 المجموع

  411364 483 4 9 9 62 44 



 

 

73 

  القضاء والمحافظةالقضاء والمحافظة  المرض ضمنالمرض ضمنبحسب نوع بحسب نوع توزع المعاقين المصابين بأمراض مستعصية توزع المعاقين المصابين بأمراض مستعصية 
 مراض المسرطنةاال امراض القلب  امراض الكلي اللوكيميا السكري مرض مستعصي عدد التالميذ القضاء المحافظة

 2 0     0 06 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

   2 2 0 2 4 3485 جبيل

 0 2     4 4 4324 كسروان

 0 2     3 00 8164 المتن الشمالي

 4 2 3 2 3 42 06401 بعبدا

 2 2   0 3 01 02524 عاليه

 0         5 9743 الشوف

 9 32 1 2 31 18 12112 المجموع

 الشمال

   01 3 4 2 081 31442 طرابلس

 2 5 0   3 20 08379 المنية/الضنية

 3 7 4 4 5 84 38637 عكار

     0     2 5640 زغرتا

 0 0 0   0 7 3942 الكورة

   0       5 2441 البترون

 8 42 32 6 33 499 99263 المجموع

 البقاع

       2 2 5 00205 زحلة

           0 3990 الهرمل

   0 0 0 0 7 03521 بعلبك

           0 8279 البقاع الغربي

   0       0 3220 راشيا

 2 4 3 1 1 31 22448 المجموع

 الجنوب

 0   2   3 04 09123 صيدا

             929 جزين

 4 2   2 2 05 09834 صور

 1 4 4 4 1 49 19168 المجموع

 النبطية

 0 4 3 2 3 27 02425 النبطية

   0       4 6971 بنت جبيل

       0   0 2233 حاصبيا

   0       5 2623 مرجعيون

 3 8 1 1 1 11 42413 المجموع

  411364 214 16 42 43 21 41 



 

 

74 

  القضاء والمحافظةالقضاء والمحافظةبحسب بحسب للمصابين بأمراض مستعصّية للمصابين بأمراض مستعصّية ر ر ترابط الرسوب المتكّرترابط الرسوب المتكّر
 اكثر من مرة مرة واحدة كرررسوب مت مرض مستعصي عدد التالميذ القضاء المحافظة

     6 06 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

     2 4 3485 جبيل

     0 4 4324 كسروان

     4 00 8164 المتن الشمالي

     02 42 06401 بعبدا

     2 01 02524 عاليه

     0 5 9743 الشوف

     44 18 12112 المجموع

 الشمال

     42 081 31442 طرابلس

     05 20 08379 المنية/الضنية

     31 84 38637 عكار

     0 2 5640 زغرتا

     2 7 3942 الكورة

     4 5 2441 البترون

     92 499 99263 المجموع

 البقاع

     0 5 00205 زحلة

       0 3990 الهرمل

       7 03521 بعلبك

       0 8279 البقاع الغربي

       0 3220 ياراش

     3 31 22448 المجموع

 الجنوب

     6 04 09123 صيدا

         929 جزين

     3 05 09834 صور

     9 49 19168 المجموع

 النبطية

     7 27 02425 النبطية

     0 4 6971 بنت جبيل

       0 2233 حاصبيا

     0 5 2623 مرجعيون

     9 11 42413 المجموع

  411364 214 323 2 2 

  



 

 

75 

  القضاء والمحافظةالقضاء والمحافظةبحسب المصدر وبحسب بحسب المصدر وبحسب مستعصية مستعصية الالمراض مراض الخاصة باألالخاصة باأل  ع بطاقات االعاقةع بطاقات االعاقةتوّزتوّز
 مرضي -تقرير طبي  بطاقة معوق مرض مستعصي عدد التالميذ القضاء المحافظة
 5   06 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 3   4 3485 جبيل

 3   4 4324 كسروان

 8   00 8164 الشمالي المتن

 29   42 06401 بعبدا

 3   01 02524 عاليه

 0   5 9743 الشوف

 21 2 18 12112 المجموع

 الشمال

 36 0 081 31442 طرابلس

 7   20 08379 المنية/الضنية

 39 0 84 38637 عكار

 0 0 2 5640 زغرتا

     7 3942 الكورة

     5 2441 البترون

 61 1 499 99263 المجموع

 البقاع

 3   5 00205 زحلة

     0 3990 الهرمل

     7 03521 بعلبك

   0 0 8279 البقاع الغربي

 0   0 3220 راشيا

 2 3 31 22448 المجموع

 الجنوب
 7 0 04 09123 صيدا

       929 جزين

 6   05 09834 صور

 31 3 49 19168 المجموع

 النبطية

 6   27 02425 النبطية

 2   4 6971 بنت جبيل

     0 2233 حاصبيا

     5 2623 مرجعيون

 6 2 11 42413 المجموع

  411364 214 1 382 

  



 

 

76 

  لذوي األمراض المستعصيةلذوي األمراض المستعصية  مستويات التحصيلمستويات التحصيل
 غير مقبول مقبول جيد ال جواب مرض مستعصي عدد التالميذ القضاء المحافظة
 2 01 0 3 06 06888 بيروت بيروت

 لبنان جبل

 3 0     4 3485 جبيل

 2 1 0   4 4324 كسروان

 1 4 3 3 00 8164 المتن الشمالي

 00 05 00 5 42 06401 بعبدا

 0 4 3 2 01 02524 عاليه

 2   0 2 5 9743 الشوف

 42 41 39 34 18 12112 المجموع

 الشمال

 24 62 21 74 081 31442 طرابلس

 7 8 4 2 20 08379 المنية/الضنية

 03 36 02 23 84 38637 عكار

   2     2 5640 زغرتا

 0 4 2   7 3942 الكورة

   5     5 2441 البترون

 21 331 16 99 499 99263 المجموع

 البقاع

 0 3 0   5 00205 زحلة

   0     0 3990 الهرمل

 2 3 2   7 03521 بعلبك

   0     0 8279 البقاع الغربي

   0     0 3220 راشيا

 1 9 1 2 31 22448 المجموع

 الجنوب

 4 6 2 2 04 09123 صيدا

           929 جزين

 0 8 5 0 05 09834 صور

 1 32 1 1 49 19168 المجموع

 النبطية

 4 02 8 3 27 02425 النبطية

 0 2 0   4 6971 بنت جبيل

     0   0 2233 حاصبيا

 0 3   0 5 2623 مرجعيون

 8 31 32 2 11 42413 المجموع

  411364 214 343 16 394 63 

  
 

 

 



 

 

77 

  مستعصيةمستعصيةالالمراض مراض جدول باإلعاقات المصاحبة لألجدول باإلعاقات المصاحبة لأل
 اضطرابات نفسية صعوبات تعلمية تخلف عقلي بسيط  حركية سمعية مرض مستعصي عدد التالميذ القضاء المحافظة

 2 2 0   0 06 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

   3 0     4 3485 جبيل

           4 4324 كسروان

           00 8164 المتن الشمالي

 0 0 0   2 42 06401 بعبدا

   0       01 02524 عاليه

           5 9743 الشوف

 3 1 4 2 4 18 12112 المجموع

 الشمال

 4 28 0 0 01 081 31442 طرابلس

 2 5 3 0 0 20 08379 المنية/الضنية

 6 05 9   4 84 38637 عكار

     0     2 5640 زغرتا

 0         7 3942 الكورة

           5 2441 البترون

 31 26 32 4 31 499 99263 المجموع

 البقاع

   0       5 00205 زحلة

   0       0 3990 الهرمل

 0         7 03521 بعلبك

 1 0       0 8279 البقاع الغربي

           0 3220 راشيا

 4 1 2 2 2 31 22448 المجموع

 الجنوب

 2 4     0 04 09123 صيدا

         2   929 جزين

 0     0 0 05 09834 صور

 1 2 2 3 2 49 19168 المجموع

 النبطية

 0 0       27 02425 النبطية

   2       4 6971 بنت جبيل

           0 2233 حاصبيا

           5 2623 مرجعيون

 3 1 2 2 2 11 42413 المجموع

  411364 214 44 1 31 81 44 
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  ضمن القضاء والمحافظةضمن القضاء والمحافظةبحسب نوع اإلعاقة بحسب نوع اإلعاقة توزع المعاقين المصابين بتأّخر عقلي توزع المعاقين المصابين بتأّخر عقلي 
 يعاني اضطرابات نفسية متأخر دراسيا   بطيء االستيعاب والفهم نسبة الذكاء أقل من عادية عمره العقلي اصغر من عمره الزمني تأّخر عقلي عدد التالميذ القضاء المحافظة

 2 3 3 2 2 3 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 0 4 5 4 4 6 3485 جبيل

 2 6 6 6 6 8 4324 كسروان

 0 4 3 3 4 4 8164 المتن الشمالي

 0 2 5 3 2 01 06401 بعبدا

 0 3 2 2 2 3 02524 عاليه

 0   2 0   0 9743 الشوف

 1 39 41 39 36 14 12112 المجموع

 الشمال

 0 03 22 07 03 29 31442 طرابلس

 09 46 50 41 32 59 08379 المنية/الضنية

 23 61 84 71 59 94 38637 عكار

 0 7 00 7 4 04 5640 زغرتا

 2 0 5 3 2 6 3942 الكورة

 0 0 0 0 0 0 2441 البترون

 21 346 312 316 333 421 99263 المجموع

 البقاع

 0 0 2 0 2 2 00205 زحلة

 2 2 3 2 0 3 3990 الهرمل

 3 6 8 5 5 8 03521 بعلبك

   5 5 5 3 5 8279 البقاع الغربي

 0 0 0     0 3220 راشيا

 1 31 39 31 33 39 22448 المجموع

 الجنوب

 5 7 7 6 7 9 09123 صيدا

             929 جزين

 4 02 22 20 03 22 09834 صور

 9 39 49 41 42 13 19168 المجموع

 النبطية

 4 01 02 01 01 02 02425 النبطية

     0 0 0 2 6971 بنت جبيل

 9 8 00 8 6 02 2233 حاصبيا

 2 6 7 0 3 7 2623 مرجعيون

 31 42 13 42 42 11 42413 المجموع

  411364 143 364 439 419 426 61 
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    اء والمحافظةاء والمحافظةالقضالقضبحسب بحسب   ااعقليًّعقليًّ  ينينتأّخرتأّخرللمللم  ررترابط الرسوب المتكّرترابط الرسوب المتكّر
 اكثر من مرة مرة واحدة رسوب متكرر تخلف عقلي عدد التالميذ القضاء المحافظة

   0 3 3 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 2 2 4 6 3485 جبيل

 0 7 4 8 4324 كسروان

 2 4 3 4 8164 المتن الشمالي

 9 01 8 01 06401 بعبدا

 5 0 3 3 02524 عاليه

   2   0 9743 الشوف

 39 48 44 14 12112 المجموع

 الشمال

 45 24 06 29 31442 طرابلس

     40 59 08379 المنية/الضنية

     53 94 38637 عكار

     8 04 5640 زغرتا

   0 2 6 3942 الكورة

     0 0 2441 البترون

 21 41 343 421 99263 المجموع

 البقاع

 2     2 00205 زحلة

 0   2 3 3990 الهرمل

 4   3 8 03521 بعلبك

 4   4 5 8279 البقاع الغربي

     0 0 3220 راشيا

 33 2 32 39 22448 المجموع

 الجنوب

     6 9 09123 صيدا

         929 جزين

     03 22 09834 صور

 2 2 39 13 19168 المجموع

 النبطية

     8 02 02425 النبطية

     2 2 6971 بنت جبيل

     7 02 2233 حاصبيا

     4 7 2623 مرجعيون

 2 2 43 11 42413 المجموع

  411364 143 398 14 11 
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  ضمن القضاء والمحافظة ضمن القضاء والمحافظة   المصدرالمصدر  بحسببحسبا ا يًّيًّالمتأّخرين عقلالمتأّخرين عقل  ع بطاقاتع بطاقاتتوّزتوّز
 تقرير طبي بطاقة معوق تخلف عقلي عدد التالميذ القضاء المحافظة
     3 06888 بيروت بيروت

 انجبل لبن

 0   6 3485 جبيل

 3   8 4324 كسروان

 2   4 8164 المتن الشمالي

   0 01 06401 بعبدا

 0 0 3 02524 عاليه

     0 9743 الشوف

 1 4 14 12112 المجموع

 الشمال

     29 31442 طرابلس

 2 2 59 08379 المنية/الضنية

 9 0 94 38637 عكار

 2 0 04 5640 زغرتا

     6 3942 الكورة

     0 2441 البترون

 31 2 421 99263 المجموع

 البقاع

     2 00205 زحلة

     3 3990 الهرمل

     8 03521 بعلبك

 0   5 8279 البقاع الغربي

 0   0 3220 راشيا

 4 2 39 22448 المجموع

 الجنوب
     9 09123 صيدا

       929 جزين

 3 0 22 09834 صور

 1 3 13 19168 المجموع

 النبطية

 0   02 02425 النبطية

     2 6971 بنت جبيل

     02 2233 حاصبيا

     7 2623 مرجعيون

 3 2 11 42413 المجموع

  411364 143 1 48 
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  للمتأّخرين عقليًّاللمتأّخرين عقليًّا  مستويات التحصيلمستويات التحصيل
 غير مقبول مقبول جيد ال جواب عقلي تأّخر عدد التالميذ القضاء المحافظة
 0 3 06888 بيروت بيروت

  

2 

 جبل لبنان

 5     0 6 3485 جبيل

 6 2     8 4324 كسروان

 3     0 4 8164 المتن الشمالي

 9     0 01 06401 بعبدا

 3       3 02524 عاليه

 0       0 9743 الشوف

 41 4 2 1 14 12112 المجموع

 الشمال

 03 3   03 29 31442 طرابلس

 45 4   01 59 08379 ضنيةالمنية/ال

 49 05   31 94 38637 عكار

 2 2 4 6 04 5640 زغرتا

 5     0 6 3942 الكورة

 0       0 2441 البترون

 331 42 2 82 421 99263 المجموع

 البقاع

 2       2 00205 زحلة

 2 0     3 3990 الهرمل

 5 0   2 8 03521 بعلبك

 4     0 5 8279 البقاع الغربي

 0       0 3220 راشيا

 32 4 2 1 39 22448 المجموع

 الجنوب

 5 2   2 9 09123 صيدا

           929 جزين

 06 4   2 22 09834 صور

 43 8 2 2 13 19168 المجموع

 النبطية

 01     2 02 02425 النبطية

       2 2 6971 بنت جبيل

 8 2 0 0 02 2233 حاصبيا

 5     2 7 2623 مرجعيون

 41 4 3 1 11 42413 المجموع

  411364 143 16 1 18 424 
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  عقليعقليالالتأّخر تأّخر الالجدول باإلعاقات المصاحبة إلعاقة جدول باإلعاقات المصاحبة إلعاقة 
 اضطرابات نفسية صعوبات تعلمية أمراض مستعصية حركية سمعية تأّخر عقلي عدد التالميذ القضاء المحافظة

 2 3   0   3 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 0 5   0   6 3485 لجبي

 0 0       8 4324 كسروان

 0 3     0 4 8164 المتن الشمالي

 2 4       01 06401 بعبدا

 0 3       3 02524 عاليه

           0 9743 الشوف

 8 38 2 3 3 14 12112 المجموع

 الشمال

   04     0 29 31442 طرابلس

 04 50 3 3 3 59 08379 المنية/الضنية

 05 61   0 3 94 38637 عكار

   4 0     04 5640 زغرتا

 3 0       6 3942 الكورة

           0 2441 البترون

 14 312 2 2 1 421 99263 المجموع

 البقاع

 0 0       2 00205 زحلة

 0 0 0     3 3990 الهرمل

 3 6 0   0 8 03521 بعلبك

   5     0 5 8279 البقاع الغربي

           0 3220 راشيا

 1 31 4 2 4 39 22448 المجموع

 الجنوب

 2 5       9 09123 صيدا

             929 جزين

 3 9       22 09834 صور

 1 32 2 2 2 13 19168 المجموع

 النبطية

 4 6     0 02 02425 النبطية

 0 2       2 6971 بنت جبيل

 9 01 0   0 02 2233 حاصبيا

 2 5   0   7 2623 مرجعيون

 38 41 3 3 4 11 42413 المجموع

  411364 143 34 1 1 399 88 
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  الجزء الثالثالجزء الثالث
 

 إن الدراسات اإلحصائية بطبيعتها ال تستدعي إقامة ترابط وتحليل نتائج، 

تأتي  على بعض المؤّشرات التي ،، من خالل تركيبة االستمارةتسليط الضوءردنا ننا أأإال 
 .فقة للحاالت الخاصة أو نتيجة لهامرا

 :وبالتالي بيَّنا العالقات بين 

 اإلعاقة وانعكاسها على التحصيل التعّلمي. -7

دراسة  بهدف الحّض علىبّينا أعداد حاملي بطاقة وزارة الشؤون وغير حامليها  -2
مما يستدعي  لكي تشمل جميع المتمدرسين أوضاع ذوي االحتياجات في المدارس

ارتي التربية والشؤون االجتماعية، لوضع جداول بيانّية تسهم في جمع تشبيًكا بين وز
معلومات تضيء على فئات من ذوي االحتياجات الخاصة لم تشملهم االحصاءات لغاية 

 .(7)تاريخه

كما أننا أردنا تحديد أنواع اإلعاقات المدمجة للقول بإمكانية الدمج لبعض الفئات من  -3
 ذوي االحتياجات الخاصة.

 
.

                                                           
1
 : قالئل هم مّمن يحملون بطاقة معّوقمالحظة - 
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  لدى المعّوق الحركيلدى المعّوق الحركيترابط الرسوب المتكرر ومستوى التحصيل ترابط الرسوب المتكرر ومستوى التحصيل 
ة  ال   ضمن القضاء والمحافظة ضمن ال 

 عدد التالميذ القضاء المحافظة
معوق 

 حركي
رسوب 

 متكرر
ة رسوب مر

 واحدة
مستوى 

 التحصيل جيد
مستوى 

 التحصيل  مقبول
مستوى التحصيل 

 غير مقبول
   4 6 0 4 02 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

   0       0 3485 جبيل

 0 2     3 3 4324 كسروان

           0 8164 المتن الشمالي

 2 5 1 2 2 8 06401 بعبدا

   5 3 0 0 8 02524 عاليه

   1 0     2 9743 الشوف

 1 32 1 1 8 41 12112 المجموع

 الشمال

   9 7 0 6 09 31442 طرابلس

 8 9 6   04 26 08379 المنية/الضنية

 00 09 5   06 46 38637 عكار

     2   0 3 5640 زغرتا

   2 0     3 3942 الكورة

   2       2 2441 البترون

 39 23 43 3 11 99 99263 المجموع

 لبقاعا

 2 2 0   2 5 00205 زحلة

 0 0 2   2 4 3990 الهرمل

 2 6 4   6 02 03521 بعلبك

   3 0 0 0 4 8279 البقاع الغربي

 2 3 0 2 6 6 3220 راشيا

 1 31 9 1 31 13 22448 المجموع

 الجنوب

 0 5 0   3 8 09123 صيدا

             929 جزين

 5 39 00   03 73 09834 صور

 8 22 34 2 38 63 19168 جموعالم

 النبطية

 0 3 4   0 8 02425 النبطية

 0       0 0 6971 بنت جبيل

   0       0 2233 حاصبيا

   3 2   0 5 2623 مرجعيون

 4 1 8 2 1 31 42413 المجموع

  411364 483 61 6 19 341 11 

 
صل أمن  43ذين عانوا أكثر من رسوب واحد هم أكثرية ويبلغ عددهم ا النلحظ في هذا الجدول أن عدد التالمذة المعوقين حركيًّ

دمج المعوقين حركيا من حيث تأمين البيئة الصفية  ذلك انيستدعي تأمين دعم مدرسي لهذه الفئة من قبل اختصاصيين.  وهذا. 227
ا أن نصف التالمذة المدمجين يظهرون جدول أيًضا بحاجة لمتابعة أكاديمية متخصصة. كما يبين هذا الوالبنية التحتية ليس بكاف فهم أيًض

 ودون الوسط. ا مقبواًلمستوى أكاديمًي
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  الحركيين بحسب المصدر الحركيين بحسب المصدر قين قين عداد المعّوعداد المعّوع أع أتوّزتوّز
ة ال   ضمن القضاء والمحافظةضمن ال 

 تقرير طبي بطاقة معوق معوق حركي عدد التالميذ القضاء المحافظة
 0 7 02 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

     0 3485 جبيل

 0 0 3 4324 كسروان

 0 0 0 8164 المتن الشمالي

   0 8 06401 بعبدا

 3 4 8 02524 عاليه

 0 0 2 9743 الشوف

 8 6 41 12112 المجموع

 الشمال

 2 0 09 31442 طرابلس

 4 8 26 08379 المنية/الضنية

 02 9 46 38637 عكار

 0   3 5640 زغرتا

   0 3 3942 الكورة

 2 0 2 2441 البترون

 43 42 99 99263 المجموع

 البقاع

 0 2 5 00205 زحلة

 0 0 4 3990 الهرمل

   3 02 03521 بعلبك

 0 3 4 8279 البقاع الغربي

   2 6 3220 راشيا

 1 33 13 22448 المجموع

 الجنوب
   0 8 09123 صيدا

       929 جزين

 4 5 73 09834 صور

 2 8 63 19168 المجموع

 لنبطيةا

 3 5 8 02425 النبطية

     0 6971 بنت جبيل

 0 0 0 2233 حاصبيا

 0 0 5 2623 مرجعيون

 1 1 31 42413 المجموع

  411364 483 19 22 

 
ق. بينما تشير إحصاءات وزارة الشؤون ة يحملون بطاقة معّومن الذين يواجهون صعوبات حركّي تلميًذا فقط 19ن هذا الجدول أن يبيِّ

 . وهم من حاملي البطاقة سنة 71و  3معّوًقا حركيًّا ممن هم في عمر التمدرس بين عمر  2411أن هنالك  إلى
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  الحركية الحركية عاقة عاقة اقي اإلعاقات مع اإلاقي اإلعاقات مع اإلترابط بترابط ب
ة   م   بحسب القضاء والمحافظةبحس ال و

 عدد التالميذ القضاء المحافظة
معوق 

 سمعية حركي
تخلّف عقلي 

 بسيط 
أمراض 

 مستعصية
صعوبات 

 تعلّمية
بات اضطرا

 نفسية

 0 0     0 02 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

     0     0 3485 جبيل

 0 0   0   3 4324 كسروان

           0 8164 المتن الشمالي

 0 0       8 06401 بعبدا

   2       8 02524 عاليه

           2 9743 الشوف

 4 2 3 3 2 41 12112 المجموع

 الشمال

 0 3 0     09 31442 طرابلس

 3 00 2 2 0 26 08379 المنية/الضنية

 6 05 0 3   46 38637 عكار

   1   0   3 5640 زغرتا

           3 3942 الكورة

 1 0       2 2441 البترون

 33 13 2 8 3 99 99263 المجموع

 البقاع

   2 0 0   5 00205 زحلة

   0       4 3990 الهرمل

 2 2       02 03521 بعلبك

           4 8279 البقاع الغربي

   0   0   6 3220 راشيا

 4 8 3 4 2 13 22448 المجموع

 الجنوب

 0   0     8 09123 صيدا

             929 جزين

 3 36 2     73 09834 صور

 2 18 1 2 2 63 19168 المجموع

 النبطية

   0       8 02425 النبطية

 0 0       0 6971 بنت جبيل

 0         0 2233 حاصبيا

           5 2623 مرجعيون

 4 4 2 2 2 31 42413 المجموع

  411364 483 4 9 9 62 44 

 
" من ذوي اإلعاقة الحركّية يعانون أيًضا من صعوبات 227من أصل  42نالحظ من خالل قراءتنا لهذا الجدول بأن عدًدا كبيًرا "

 عاقة الحركّية أو شدتها نالحظ ارتفاع نسبة الذين يعانون من صعوبات تعّلمية.بطنا العدد بنوع اإلّلمية، وعند رتع
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  طرق المساندة للمعوقين البصريينطرق المساندة للمعوقين البصريين

 القضاء المحافظة
عدد 

 معوق بصري التالميذ
يتنقل 

 بعصا
يتنقل 

 بمساعدة
يكتب بطريقة 

 البرايل
بحاجة إلى 

 مكبّر
بحاجة إلى 

 تكبير الخط

 4 0 4 0   22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 2 0       2 3485 جبيل

 0 0       2 4324 كسروان

 0         4 8164 المتن الشمالي

 0         56 06401 بعبدا

       0   93 02524 عاليه

 0   2     3 9743 الشوف

 8 4 4 3 2 382 12112 المجموع

 الشمال

 2 2       74 31442 طرابلس

 02 6 7 0   60 08379 المنية/الضنية

 05 03   0   039 38637 عكار

           2 5640 زغرتا

 4 2       00 3942 الكورة

           5 2441 البترون

 11 41 1 4 2 494 99263 المجموع

 البقاع

 5 5       03 00205 زحلة

 2 4   0   01 3990 الهرمل

 0 3       09 03521 بعلبك

   0       4 8279 البقاع الغربي

 2 0   0   01 3220 راشيا

 32 32 2 4 2 18 22448 المجموع

 الجنوب

 0 0       35 09123 صيدا

             929 جزين

 8 4       66 09834 صور

 9 1 2 2 2 323 19168 المجموع

 النبطية

 5 3 3 3   82 02425 النبطية

 2         09 6971 بنت جبيل

 0         5 2233 حاصبيا

           6 2623 مرجعيون

 6 1 1 1 2 334 42413 المجموع

  411364 121 2 9 38 26 12 

 
 الى وجود "معلم مورد" في المدرسة الرسمية أو مربٍّ متخصص اجةالحهذا يؤكد تلميًذا بحاجة إلى تكبير الخط، و 774نلحظ أن 

يعني أن الكفيف ممكن يقرأون بطريقة البرايل، وهذا فقط ا تلميًذ 72ليقوم بتكييف المواد بحسب حاجات كل تلميذ، كما ان هنالك ايضا 
 دمجه في حال توّفرت له المستلزمات اللوجستية.
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  ترابط الرسوب المتكرر مع التحصيل االكاديمي لدى المعوق البصري ترابط الرسوب المتكرر مع التحصيل االكاديمي لدى المعوق البصري 
ة ال   ضمن القضاء والمحافظةضمن ال 

 
م شديدة يعانون من ن صعوبات في البصر، متوسطة كانت أنون ممن مجمل التالمذة الذين يعافقط تلميذًا  721يبين هذا الجدول أن 

 ان نسبة هؤالء ليست بمرتفعة ما يؤكد على أن هذه الفئة يمكن دمجها في المدرسة العادية. رسوب متكرر.
هذا . ولديهم مستوى تحصيلي جيد ومقبولا اي اكثر من النصف الموجود في المدارس الرسمية بصريًّ معوًقا 722ا أن نلحظ أيًض

 يؤكد النتيجة السابقة.

 عدد التالميذ القضاء المحافظة
معوق 

 بصري
رسوب 

 متكرر
رسوب مرة  

 واحدة

مستوى 

تحصيلي 

 جيد
مستوى تحصيلي 

 مقبول
حصيلي مستوى ت

 غير مقبول

 6 01 6   8 22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 2 3485 جبيل
   

2 

   2     0 2 4324 كسروان 

   3     2 4 8164 المتن الشمالي

 09 21 01 2 22 56 06401 بعبدا
   49 36 0 20 93 02524 عاليه

   2 0     3 9743 الشوف

 39 16 21 1 28 382 12112 المجموع

 الشمال

 07 31 01 01 37 74 31442 طرابلس

 04 26 9   05 60 08379 المنية/الضنية

 06 69 01   41 039 38637 عكار

           2 5640 زغرتا

 0 9     0 00 3942 الكورة

 2 0 2     5 2441 البترون
 12 311 13 32 91 494 99263 المجموع

 البقاع

 01 2 0 4 03 03 00205 زحلة
 3 5 0 2 5 01 3990 الهرمل

 3 9 3   6 09 03521 بعلبك
 0 0 0 2 2 4 8279 البقاع الغربي

   9 0 2 4 01 3220 راشيا

 31 48 1 32 12 18 22448 المجموع

 الجنوب
 3 28 3   5 35 09123 صيدا

             929 جزين

 05 26 03   05 66 09834 صور
 36 12 38 2 42 323 19168 المجموع

 النبطية

 8 38 26   6 82 02425 النبطية

 5 2 6   6 09 6971 بنت جبيل

   5       5 2233 حاصبيا

   6     3 6 2623 مرجعيون

 31 13 14 2 31 334 42413 المجموع
  411364 121 434 41 319 112 341 
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    بحسب المصدربحسب المصدرعاقة البصرية عاقة البصرية ع بطاقات اإلع بطاقات اإلتوّزتوّز
ة ال   ضمن القضاء والمحافظةضمن ال 

 تقرير طبي بطاقة معوق معوق بصري عدد التالميذ القضاء المحافظة
 0 5 22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

     2 3485 جبيل

 0   2 4324 كسروان

 2 0 4 8164 المتن الشمالي

 39 0 56 06401 عبداب

 9 0 93 02524 عاليه

   2 3 9743 الشوف

 13 1 382 12112 المجموع

 الشمال

 9   74 31442 طرابلس

 00 8 60 08379 المنية/الضنية

 28   039 38637 عكار

 0   2 5640 زغرتا

     00 3942 الكورة

 0   5 2441 البترون

 12 6 494 99263 المجموع

 البقاع

 0   03 00205 زحلة

 3   01 3990 الهرمل

 0   09 03521 بعلبك

 0   4 8279 البقاع الغربي

 5   01 3220 راشيا

 33 2 18 22448 المجموع

 الجنوب
 3 0 35 09123 صيدا

       929 جزين

 8 0 66 09834 صور

 33 4 323 19168 المجموع

 النبطية

 02 0 82 02425 النبطية

 06   09 6971 لبنت جبي

     5 2233 حاصبيا

 2   6 2623 مرجعيون

 12 3 334 42413 المجموع

  411364 121 43 312 

 
حصاءات وزارة الشؤون( فهذا الرقم )إ 271ق من وزارة الشؤون من أصل تلميًذا فقط يملك بطاقة معّو 27يبين هذا الجدول أن 

ابعون هل هم مدمجون في مدارس خاصة أو في مؤسسات أهلية... وما هو عدد الذين يت الضئيل يطرح تساؤاًل حول مكان باقي األطفال
 سئلة. دراستهم... وغير ذلك من األ

الموجودين في المدارس الرسمية، يفوق عدد حاملي بطاقة الشؤون. وهذا يعود الى  113المالحظ أيًضا أن عدد المعّوقين البصريين 
 (7حتى أقّلها حجًما يمكن أن تشّكل عائًقا في التعّلم وهذا ما ضمناه في االستمارة. )ملحق رقم اعتبارنا بعض المشكالت البصرّية 
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  عاقة البصرية عاقة البصرية ترابط باقي اإلعاقات مع اإلترابط باقي اإلعاقات مع اإل
ة محاف   بحسب القضاء والمحافظةبحس  و

 عدد التالميذ القضاء المحافظة
معوق 

 حركية سمعية بصري
تخلّف عقلي 

 بسيط 
أمراض 

 مستعصية
صعوبات 

 تعلّمية
رابات اضط

 نفسية

             22 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

             2 3485 جبيل

             2 4324 كسروان

   0         4 8164 المتن الشمالي

 0 0         56 06401 بعبدا

 0 3   0   0 93 02524 عاليه

             3 9743 الشوف

 4 1 2 3 2 3 382 12112 المجموع

 الشمال

 0 04         74 31442 طرابلس

 6 01 0 3 2 0 60 08379 المنية/الضنية

   20 3   2   039 38637 عكار

             2 5640 زغرتا

 0 4         00 3942 الكورة

   0         5 2441 البترون

 6 12 2 1 2 3 494 99263 المجموع

 البقاع

 3 01   0     03 00205 زحلة

   3     0   01 3990 الهرمل

 3 3   0     09 03521 بعلبك

             4 8279 البقاع الغربي

 2 0         01 3220 راشيا

 6 31 2 4 3 2 18 22448 المجموع

 الجنوب

 0 3         35 09123 صيدا

               929 جزين

 3 02 0     0 66 09834 صور

 2 31 3 2 2 3 323 19168 المجموع

 النبطية

   9 0   2   82 02425 النبطية

   6         09 6971 بنت جبيل

 2 5     4   5 2233 حاصبيا

 0           6 2623 مرجعيون

 1 42 3 2 8 2 334 42413 المجموع

  411364 121 1 33 8 8 321 41 

 
 ية يعانون من صعوبات تعّلمية أيًضا.عاقة البصرمن ذوي اإل 721في هذا الجدول أن  نلحظ

 وهذا يثبت بأن هنالك بعض التالزم بين اإلعاقة والصعوبات التعّلمية.
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    ةةسمعّيسمعّيللمصابين بإعاقة للمصابين بإعاقة ر ر بط الرسوب المتكّربط الرسوب المتكّرتراترا
ة  بحسببحسب محاف   القضاء والمحافظة و

 ذعدد التالمي القضاء المحافظة
معوق 

 سمعي
رسوب 

 متكرر
رسوب مرة  

 واحدة
مستوى تحصيلي 

 جيد
مستوى تحصيلي 

 مقبول
مستوى تحصيلي 

 غير مقبول

   0 0     2 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

             3485 جبيل

   3     0 4 4324 كسروان

 0     2 0 0 8164 المتن الشمالي

 3 4 4 0 4 04 06401 بعبدا

   7       7 02524 عاليه

   2       2 9743 الشوف

 2 38 2 1 8 46 12112 المجموع

 الشمال

 5 7 0 0 6 05 31442 طرابلس

 3 7 2   8 05 08379 المنية/الضنية

 01 04 3   01 30 38637 عكار

 0       0 0 5640 زغرتا

 0 0       3 3942 الكورة

   0       0 2441 البترون

 42 12 8 3 41 88 99263 المجموع

 البقاع

   2       2 00205 زحلة

 0 0   0 6 4 3990 الهرمل

     0 2 0 4 03521 بعلبك

 2 4   0 8 7 8279 البقاع الغربي

             3220 راشيا

 1 1 3 2 31 31 22448 المجموع

 الجنوب

 0 0 0   2 4 09123 صيدا

             929 جزين

 2 7 0   4 02 09834 صور

 1 6 4 2 8 38 19168 المجموع

 النبطية

 0 3 0     5 02425 النبطية

           2 6971 بنت جبيل

   0       0 2233 حاصبيا

 0 0     2 2 2623 مرجعيون

 4 1 3 2 4 32 42413 المجموع

  411364 319 12 6 31 81 14 

 
هذا يدل . و(اشخًص 11)ا الذين يعانون من رسوب متكرر هم أقل من النصف قين سمعيًّالمعومن تلميًذا  11يظهر هذا الجدول أن 

ا الرسوب المتكرر من حيث قدرة التالمذة المعوقين سمعيًّ   ن نتائجكافية لتسهيل عملية التعلم. كما أعلى أن المدرسة تؤمن لهم الرعاية ال
 عاقات سمعية متوسطة.يعانون من إلتالمذة الذين على النجاح يؤكد  جهوزية المدرسة في تأمين احتياجات ا

تلميًذا لديهم مستوى غير مقبول  32تلميًذا معّوًقا سمعيًّا، يعانون من رسوب متكّرر و 739تلميًذا من أصل  11يظهر هذا الجدول أن 
 ويعانون من صعوبات وهذا ما قد يؤّكد تالزم اإلعاقة مع المستوى التحصيلي.
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    بحسب المصدربحسب المصدرالسمعّية السمعّية   عاقةعاقةلي بطاقات اإللي بطاقات اإلتوزع التالمذة حامتوزع التالمذة حام
ة  وبحسببحسب م     القضاء والمحافظةال 

 تقرير طبي بطاقة معوق معوق سمعي عدد التالميذ القضاء المحافظة
 2   2 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

       3485 جبيل

 0   4 4324 كسروان

 0   0 8164 المتن الشمالي

 5 0 04 06401 بعبدا

 0 0 7 02524 عاليه

     2 9743 الشوف

 6 4 46 12112 المجموع

 الشمال

 4 0 05 31442 طرابلس

 3   05 08379 المنية/الضنية

 6 0 30 38637 عكار

   0 0 5640 زغرتا

     3 3942 الكورة

 0   0 2441 البترون

 32 1 88 99263 المجموع

 البقاع

     2 00205 زحلة

 0   4 3990 الهرمل

 0   4 03521 بعلبك

     7 8279 البقاع الغربي

       3220 راشيا

 4 2 31 22448 المجموع

 الجنوب
 4   4 09123 صيدا

       929 جزين

   0 02 09834 صور

 2 3 38 19168 المجموع

 النبطية

 2   5 02425 النبطية

     2 6971 بنت جبيل

 0 0 0 2233 حاصبيا

     2 2623 مرجعيون

 1 3 32 42413 المجموع

  411364 319 1 11 

 
لديهم بطاقات من وزارة الشؤون االجتماعية بينما الرقم المعلن عنه في وزارة الشؤون هو فقط تالمذة  1يظهر هذا الجدول أن 

مية أقل بكثير مما هو معطى رسن عدد حاملي البطاقات في المدارس اله النتيجة تشبه ما وجدناه عند اإلعاقات االخرى، حيث إ. هذ223
  .(223ون مّمن هم في عمر التمدرس )حصاءات وزارة الشؤفي إ
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  للمصابين بأمراض مستعصّية للمصابين بأمراض مستعصّية ر ر ترابط الرسوب المتكّرترابط الرسوب المتكّر
ة  بحسببحسب محاف   القضاء والمحافظة و

 عدد التالميذ القضاء المحافظة
مرض 

 غير مقبول مقبول جيد رسوب متكرر مستعصي
 2 01 0 6 06 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 3 0   2 4 3485 جبيل

 2 1 0 0 4 4324 كسروان

 1 4 3 4 00 8164 المتن الشمالي

 00 05 00 02 42 06401 بعبدا

 0 4 3 2 01 02524 عاليه

 2   0 0 5 9743 الشوف

 42 41 39 44 18 12112 المجموع

 الشمال

 24 62 21 42 081 31442 طرابلس

 7 8 4 05 20 08379 المنية/الضنية

 03 36 02 31 84 38637 عكار

   2   0 2 5640 زغرتا

 0 4 2 2 7 3942 الكورة

   5   4 5 2441 البترون

 21 331 16 92 499 99263 المجموع

 البقاع

 0 3 0 0 5 00205 زحلة

   0     0 3990 الهرمل

 2 3 2   7 03521 بعلبك

   0     0 8279 البقاع الغربي

   0     0 3220 ياراش

 1 9 1 3 31 22448 المجموع

 الجنوب

 4 6 2 6 04 09123 صيدا

           929 جزين

 0 8 5 3 05 09834 صور

 1 32 1 9 49 19168 المجموع

 النبطية

 4 02 8 7 27 02425 النبطية

 0 2 0 0 4 6971 بنت جبيل

     0   0 2233 حاصبيا

 0 3   0 5 2623 مرجعيون

 8 31 32 9 11 42413 المجموع

  411364 214 323 16 394 63 

 

لديهم  تلميذ/ة 47رسوب متكّرر إلى جانب  يعانون أيًضا منوتلميذا يعانون من أمراض مستعصية  717نالحظ في هذا الجدول أن 
 لديهم مستوى تحصيلي جيد.  792تحصيل تعّلمي غير مقبول بينما هنالك 
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  للمصابين بأمراض مستعصية للمصابين بأمراض مستعصية ة ة عاقعاقاقات اإلاقات اإلع بطع بطتوّزتوّز
ن   حسبحسببب در ض ةالمصدر ضمن ال محا ء و   القضاء والمحافظةا

 مرضي -تقرير طبي  بطاقة معوق مرض مستعصي عدد التالميذ القضاء المحافظة

 72 72444 بيروت بيروت

 

1 

 جبل لبنان

 1 3141 جبيل

 

3 

 1 1321 كسروان

 

3 

 77 4221 المتن الشمالي

 

4 

 12 72172 بعبدا

 

29 

 72 72121 عاليه

 

3 

 1 9113 الشوف

 

7 

 .4 3 8. 54553 المجموع

 الشمال

 32 7 742 32112 طرابلس

 27 74319 المنية/الضنية

 

1 

 39 7 41 34231 عكار

 7 7 2 1217 زغرتا

 1 3912 الكورة

 1 2112 البترون  

 23 3 %%2 421%% المجموع  

 البقاع

 1 77271 زحلة

 

3 

 7 3997 الهرمل

 1 73122 لبكبع  

 7 7 4219 البقاع الغربي  

 7 3227 راشيا 

 

7 

 4 1 15 43228 المجموع

 الجنوب

 1 7 71 79223 صيدا

 929 جزين

 71 79431 صور   

 

2 

 13 1 %2 28.%3 المجموع

 النبطية

 21 72121 النبطية

 

2 

 1 2912 بنت جبيل

 

2 

 7 2233 حاصبيا

 1 2223 مرجعيون  

 2 3 .3 24251 المجموع  

 
411364 214 1 382 

 
ظر جداول نشخصت حالتهم من قبل طبيب. )أ تلميذ/ة 722لديهم بطاقة معوق و 112تالمذة من أصل  1ن هذا الجدول أن فقط يبّي

 وزارة الشؤون(.
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  للمتأخرين عقليًّاللمتأخرين عقليًّاالرسوب المتكرر ومستوى التحصيل الرسوب المتكرر ومستوى التحصيل   ترابطترابط
ة  بحسببحسب محاف   القضاء والمحافظة و

 تأّخر عقلي عدد التالميذ القضاء المحافظة
رسوب 

 متكرر
رسوب مرة 

 واحدة
تحصيل غير 

 مقبول
مستوى 

 جيد
مستوى 

 مقبول
 2 0 3 3 06888 بيروت بيروت

  

 لبنان جبل

 5 2 6 6 3485 جبيل
 6 7 5 8 4324 كسروان  
 

2 

 3 4 3 4 8164 المتن الشمالي
 9 01 07 01 06401 بعبدا  
 3 0 8 3 02524 عاليه  
 0 9743 الشوف  

 
2 0 

 4 2 41 48 19 14 12112 المجموع  

 الشمال

 03 24 60 29 31442 طرابلس
 

3 

 40 59 08379 المنية/الضنية
 

45 
 

4 

 53 94 38637 عكار
 

49 
 

05 

 8 04 5640 زغرتا
 

2 4 2 

 5 0 2 6 3942 الكورة
 0 0 2441 البترون  

 
0 

 42 2 331 41 388 421 99263 المجموع  

 البقاع

 2 00205 زحلة
  

2 
 3 3 3990 الهرمل  

 
2 

 

0 

 7 8 03521 بعلبك
 

5 
 

0 

 8 5 8279 البقاع الغربي
 

4 
 0 0 3220 راشيا  

 
0 

 4 2 32 2 39 39 22448 المجموع  

 الجنوب
 6 9 09123 صيدا

 
5 

 

2 

 929 جزين
 03 22 09834 صور      

 
06 

 

4 

 8 2 43 2 39 13 19168 المجموع

 النبطية

 8 02 02425 النبطية
 

01 
 2 2 6971 بنت جبيل  

 7 02 2233 حاصبيا    
 

8 0 2 

 4 7 2623 مرجعيون
 

5 
 4 3 41 2 43 11 42413 المجموع  

 
411364 143 481 14 424 1 18 

 
ب يبّين هذا الجدول أن أكثر من نصف التالمذة الذين يعانون من تأخر عقلي يواجهون صعوبات كثيرة  في المدرسة، فهم بحالة رسو

 ئم قدراتهم الذهنية.ال بعد إجراء تعديالت وتكييفات كثيفة تالإهذا يؤّكد على أن هذه الفئة ال يمكن دمجها و متكرر
هذا يؤكد ذة الذين يعانون من تأّخر عقلي. ولديهم مستوى تحصيلي متدٍن، أي أكثر من نصف التالم من التالمذة 222يضا أن أنلحظ 

ما يسمح لهم بالتقدم واكتساب ما هو ضروري لتأقلمهم مع المحيط. ال بّد من وجود لمنهج ضرورة وجود اختصاصيين لتكييف هذا ا
 ستقاللية في حياتهم اليومية.الخاصة بهذه الفئة من التالمذة بحيث تتضمن المهارات الحياتية األساسية التي تمنحهم بعض ا مناهج
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  عاقة العقلية بحسب المصدرعاقة العقلية بحسب المصدرع بطاقات اإلع بطاقات اإلتوّزتوّز
ة ال   ضمن القضاء والمحافظةضمن ال 

 تقرير طبي بطاقة معوق تأّخر عقلي عدد التالميذ القضاء المحافظة
     3 06888 بيروت بيروت

 جبل لبنان

 0   6 3485 جبيل

 3   8 4324 كسروان

 2   4 8164 المتن الشمالي

   0 01 06401 بعبدا

 0 0 3 02524 عاليه

     0 9743 الشوف

 1 4 14 12112 المجموع

 الشمال

     29 31442 طرابلس

 2 2 59 08379 المنية/الضنية

 9 0 94 38637 عكار

 2 0 04 5640 زغرتا

     6 3942 الكورة

     0 2441 البترون

 31 2 421 99263 المجموع

 البقاع

     2 00205 زحلة

     3 3990 الهرمل

     8 03521 بعلبك

 0   5 8279 البقاع الغربي

 0   0 3220 راشيا

 4 2 39 22448 المجموع

 الجنوب
     9 09123 صيدا

       929 جزين

 3 0 22 09834 صور

 1 3 13 19168 المجموع

 النبطية

 0   02 02425 النبطية

     2 6971 بنت جبيل

     02 2233 حاصبيا

     7 2623 مرجعيون

 3 2 11 42413 المجموع

  411364 143 1 48 

 

ذًا يحملون تقريًرا من تلمي 22يحملون بطاقة من وزارة الشؤون و  327تالمذة فقط من أصل  1نلحظ في قراءة هذا الجدول أن 
 طبيب مختص.

نما على لم يرتكز على محكات علمية إمن قبل المعّلمين المذة ن تشخيص صعوبات التإ يثبت ما قلناه في الجدول السابق هذاو
لمعيشي لوضع ار الدراسي عائد ألسباب عّدة أخرى كالبيئة العائلية. والحالة االقتصادية واالتأّخ يعودمشاهدات واستنتاجات شخصية. قد 

 أو غيره.…… المستوى التعليمي في المدرسة ألسباب تدّني…… للعائلة أو 
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  إعاقة التأّخر العقليإعاقة التأّخر العقليعاقات مع عاقات مع ترابط باقي اإلترابط باقي اإل
ة محاف   بحسب القضاء والمحافظةبحس  و

 حركية سمعية عقليال التأّخر عدد التالميذ القضاء المحافظة
أمراض 

 مستعصية
صعوبات 

 تعلّمية
اضطرابات 

 نفسية

 2 3   0   3 06888 وتبير بيروت

 جبل لبنان

 0 5   0   6 3485 جبيل

 0 0       8 4324 كسروان

 0 3     0 4 8164 المتن الشمالي

 2 4       01 06401 بعبدا

 0 3       3 02524 عاليه

           0 9743 الشوف

 8 38 2 3 3 14 12112 المجموع

 الشمال

   04     0 29 31442 طرابلس

 04 50 3 3 3 59 08379 المنية/الضنية

 05 61   0 3 94 38637 عكار

   4 0     04 5640 زغرتا

 3 0       6 3942 الكورة

           0 2441 البترون

 14 312 2 2 1 421 99263 المجموع

 البقاع

 0 0       2 00205 زحلة

 0 0 0     3 3990 الهرمل

 3 6 0   0 8 03521 بعلبك

   5     0 5 8279 البقاع الغربي

           0 3220 راشيا

 1 31 4 2 4 39 22448 المجموع

 الجنوب

 2 5       9 09123 صيدا

             929 جزين

 3 9       22 09834 صور

 1 32 2 2 2 13 19168 المجموع

 النبطية

 4 6     0 02 02425 النبطية

 0 2       2 6971 بنت جبيل

 9 01 0   0 02 2233 حاصبيا

 2 5   0   7 2623 مرجعيون

 38 41 3 3 4 11 42413 المجموع

  411364 143 34 1 1 399 88 

 

كبر يعاني من صعوبات في إعاقات اخرى ولكن العدد األا من يًضذين يعانون من تخلف عقلي يعانون أيبين هذا الجدول أن التالمذة ال
 م. التعّل

من يعانون من تأّخر عقلي  ّنه من الطبيعي جًدا أّنإهو عدد غير دقيق حيث  327حالة تأّخر عقلي من أصل  799شير إلى أن وإننا ن
 يعانون حكًما من صعوبات في التعّلم وفي التكّيف.
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عّل ل ت  ب ع   ميةيةالصعوبات التعّلال
  

  المحكات التي ن إنظًرا لصعوبة تعبئة استمارة الصعوبات التعّلمية من قبل معّلمي المدارس، إذ
تضمنتها تستدعي اختصاصيين للتأّكد منها، وتحتاج وقًتا وجهًدا غير متوفرين للقيام بتعبئة 

ا، عدا عن الكلفة تلميًذ 211742استمارات عن جميع تالمذة المدرسة الرسمية والبالغ عددهم 
 ،فرةامتوالمادية غير 

 بوا بعدم وجود تالمذة ذوي صعوبات وبما أن عدًدا كبيًرا من المدارس، استسهااًل لألمر، أجا
ما يتعّلق بالصعوبات العائدة لألسباب  تعّلمية لديهم، وهذا أمر ال يمكن حسمه على األقل في

باإلجراءات قمنا األكاديمية التعليمية وليس ألسباب ذات جذور مرضّية، وانسجاًما مع مصداقيتنا 
 اآلتية:

إلعاقات األخرى التي كانت تعبئة االستمارات لم نورد الجداول كاملة كما فعلنا بالنسبة ل -7
 واالضطرابات التعّلمية. العائدة لها أسهل من استمارات الصعوبات

مدرسة في كل  22اخترنا عينة من المدارس التي تقاربت أعداد استماراتها وتوّزعت على  -2
 مدرسة(. 722من المحافظات الست )أي 

على أساس أعداد التالمذة في كل محافظة فجاءت  قمنا بعد ذلك بسحب نتائج استمارات العّينة -3
 .722في ص. لجدول ل االنتائج وفًق

مدارس في كل  2عّينة من  معقمنا بمقارنة نسب الذين يعانون من صعوبات في كل محافظة  -1
في الصعوبات التعّلمية في كل من المركز  نواختصاصّيات واختصاصيقامت  .محافظة

الخاصة بالصعوبات التعّلمية وجمعّية  SKILDرّية وجمعّية التربوي ومؤسسة المبّرات الخي
الشبيبة للمكفوفين بدراسة علمّية على مجموع تالمذة الروضة والحلقة األولى والصف الرابع 
في كل من المدارس الست، فجاءت نتائجها متقاربة بشكل دقيق مع نتائج العّينة المختارة من 

 % كما هو مبّين في الجدول الالحق. 24% و21مدرسة والتي تراوحت بين  722
أما نسبة الذين يعانون من اضطرابات تعّلمية عائدة أسبابها الى خلل وظيفي كتعّسر القراءة  -1

 %.1و 2فجاءت نسبها متقاربة مع النسبة العالمّية اذ تراوحت بين  …والكتابة والفهم
%( في 1-2رابات تعّلمية )إاّل أننا للتأّكد ولحسم النسبة المئوّية للذين يعانون من اضط

حصائّيات تقوم إ المدارس الرسمّية سوف نضّطر إلجراء دراسة محصورة على عّينة محّددة
سوف يتّم إعدادهم ليكونوا  المركز بإجرائها، الحًقا بالتعاون مع المعّلمين والمعّلمات الذين

ذوي الصعوبات  غرف موارد والذين سوف يتّم تدريبهم على كيفّية اكتشاف وتصنيف معّلمي
 التعّلمية.
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  الصعوبات التعّلميةالصعوبات التعّلمية
 

 

 

 بطيةنال الجنوب البقاع الشمال جبل لبنان بيروت

  25241  3,718  55228  9,45,,  45445  18111 عدد التالمذة 

  8351  15,81  11572  28815  13,53  57,2 عدد تالمذة ذوي الصعوبات 

  283142  273442  273422  283752  243482  213312 النسبة 
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  عدد التالمذة حاملي بطاقات إعاقة أو تقرير طّبي عدد التالمذة حاملي بطاقات إعاقة أو تقرير طّبي 
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  جدول إجمالي بعدد مختلف المعّوقين والمعّوقات جدول إجمالي بعدد مختلف المعّوقين والمعّوقات 
ظات ح ل سب    بحسب المحافظاتب

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 المعّوقون الحركيّون المحافظة

 02 بيروت

 23 جبل لبنان

 23 الجنوب

 05 النبطية

 99 الشمال

 30 البقاع

 421 المجموع

 المعّوقون السمعيّون المحافظة

 2 بيروت

 28 جبل لبنان

 06 الجنوب

 01 النبطية

 66 الشمال

 07 البقاع

 319 المجموع

 المعّوقون البصريّون المحافظة

 22 بيروت

 061 جبل لبنان

 010 الجنوب

 002 النبطية

 292 الشمال

 56 البقاع

 121 المجموع

 عقليّ االمتأّخرون  المحافظة

 3 بيروت

 32 جبل لبنان

 30 الجنوب

 33 النبطية

 213 الشمال

 09 البقاع

 320 المجموع

 ذوو األمراض المستعصيّة المحافظة

 06 بيروت

 76 جبل لبنان

 29 الجنوب

 37 النبطية

 299 الشمال

 05 البقاع

 214 المجموع

 ذوو الصعوبات التعلمية المحافظة

 4.792 بيروت

 03.943 جبل لبنان

 01.960 الجنوب

 6.340 النبطية

 26.684 الشمال

 00.172 البقاع

 117191 المجموع
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اسة ا عامة من ال   إستنتاجات عامة من الدراسةإستنتا
  :1استنتاج رقم 

تستنتج من التجربة اآلنفة الذكر، وبالمقارنة مع نتائج استمارة الصعوبات التعّلمية بأن النسبة 
 %.24% و 21حالتين وتبلغ بين متقاربة جًدا في ال

أما عدد التالمذة الذين يعانون من اضطرابات تعّلمية ذات المنشأ الدماغي، فلم تظهر نتائجهم في 
 البيانات اإلحصائية.

هذا االستنتاج يدعونا الى إعادة تنفيذ عملية الرصد من قبل اختصاصيين في عدد من المدارس 
ديد أعداد ونسب الذين يعانون من اضطرابات تعّلمية ( وعلى عّينة ممثلة لتح722الرسمية )

%( للتعّرف 1وسحب النتائج بالتالي على جميع المدارس الرسمية، والمقارنة مع النسب العالمية )
إلى حجم المشكلة في لبنان والعمل على مقاربتها بشكل جّدي ومدروس ووفًقا ألسس وحلول 

 عملية.
 :2استنتاج رقم 

اإلعاقة ممن هم في المدارس الرسمية قليل جًدا مقارنة مع حاملي البطاقة  إن عدد حاملي بطاقة
في اإلحصاءات الصادرة عن وزارة الشؤون االجتماعية والذين هم في عمر التمدرس: ما يجعلنا 
نتساءل عن أماكن وجود هؤالء، ويحّضنا على إتمام دراسة الرصد هذه وتنفيذها في جميع 

 ……سات المختصة ودور الرعايةالمدارس الخاصة وفي المؤس
 هل يدمج جميع ذوي اإلعاقة ممن هم بعمر التمدرس؟ 

 :3استنتاج رقم 
لقد اعتمدنا على محكات أكثر تحديًدا وتأثيًرا في تحصيل التالمذة من تلك المعتمدة في تصنيف 

اد اإلعاقات بشكل عام والسيما في ما يتعّلق باإلعاقة البصرية والتخّلف العقلي فجاءت أعد
المعّوقين البصريين في المدارس الرسمية المرصودين أكثر من عدد حاملي بطاقة اإلعاقة 
)إحصاءات الشؤون االجتماعية(. على عكس المدمجين من غير فئات ذوي االحتياجات الخاصة 

 )حملة بطاقة اإلعاقة(.
 :4استنتاج رقم 

 الشمال تليها منطقة جبل لبنان.إن أكبر عدد من المدمجين، من مختلف اإلعاقات، هو في منطقة 
قد تعود األسباب إلى التشبيك بين مؤسسات وجمعيات المجتمع األهلي ومديري المدارس 
الرسمية، وإلى وعي هؤالء وتفهمهم للواقع االجتماعي ألهالي المنطقة، وإيمانهم بدور المدرسة 

دارس الشمال، من قبل الرسمية ومسؤولياتها. الى جانب تنفيذ مشاريع دمج، في العديد من م
 بعض المؤسسات والمنظمات العالمية والمحلية.
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 :5استنتاج رقم 
إن غالبية ذوي االحتياجات الخاصة من مختلف اإلعاقات يعانون من صعوبات تعّلمية إضافية، 
وإن نسبة كبيرة من هذه الصعوبات ليست مرتبطة ارتباًطا وثيًقا باإلعاقة إنما هي نتيجة 

 .التالمذةبالمنهج والطرائق وغير ذلك مما ليس له عالقة بقدرات صعوبات تتعّلق 

 :8استنتاج رقم 
 إن عدد المدمجين في المدارس الرسمية رغم حجمه الضعيف إال أنه معّبر فيما اذا قرأناه لجهة:

قابلية الدمج لمختلف أنواع اإلعاقات في المدارس الرسمية، والدليل وجود تالمذة مدمجين  (7
 .في هذه المدارس ذوي االحتياجات من جميع فئات

قابلية تطبيق الدمج من قبل مسؤولي المدارس الدامجة بدليل دمجهم لتالمذة من مختلف  (2
 اإلعاقات.

يبقى السؤال ما اذا كانت تتوافر لهؤالء في هذه المدارس، شروط الدمج ومستلزماته المادية  (3
لمختلف أنواع المعوقين، )معّلمون والتربوية، والسيما لجهة توافر شروط التعليم المكيِّف 

قادرون على مالئمة المنهج مع مختلف االحتياجات والقدرات... وسائل تعليمية مساعدة 
بحسب أنواع اإلعاقات... موارد بشرّية مؤهلة(. وهذه كلها من األمور التي يتطّلع المركز 

 لة.التربوي الى معالجتها وايالئها األهمّية الالزمة في المرحلة المقب

 :.استنتاج رقم 
بما أن الدمج حاصل في عدد ال بأس به من المدارس، فهذا دليل على أن الدمج التربوي 
واالجتماعي ممكن في المدارس الرسمية فيما لو توافرت له الشروط والمستلزمات الضرورية 
 والوعي لدى المسؤولين وتضافر الجهود من طريق التشبيك مع المجتمع األهلي والجمعيات

 والمنظمات.... والموارد المادّية المقّدمة من قبل المؤسسات والمنظمات العالمّية.

 :2استنتاج رقم 
نالحظ أن المعلمين أو الذي عّبأوا االستمارة اعتمدوا في تصنيفهم على معاييرهم الخاصة 

ذوي اإلعاقة البصرّية واألمراض  اتوليس على معايير التصنيف المعتمدة. كما في استمار
المستعصّية والتأّخر العقلي من غير الحاملين إلثباتات طبّية وذلك نتيجة قناعة المعّلمين بأن 
اإلعاقات التي يشيرون إليها، لها آثارها وانعكاساتها على تحصيل التالمذة، وبالتالي فهي من 

 .االساسّية في عملّية التعّلم المعّوقات
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عام صيات ا ا والت ا   االقتراحات والتوصيات العامةقت
 :االقتراحات 

 عادة النظر في وضع المسابقات بحيث ال تأتي كنموذج عن أوراق العمل السابقة إ. 
 تغيير نظام احتساب معدل النجاح في الحلقة األولى. 
  رة في التعلم وليس حفظ المعلومات.مهاالتفعيل تحقيق 
 العمل على تزويد  التالمذة باستراتيجيات عمل مالئمة. 
 لتعلم الناشط حياء عملية التعلم بإدخال أنشطة اإ. 
 ن لمعالجة صعوبات التالمذة في المدرسة الرسمية يتوظيف اختصاصي. 
  اعدتهم وأيًضا لتفعيل التنسيق مسالمعلمين وتفعيل عمل التنسيق المتخصص لمواكبة أداء

 والعمودي لتحقيق فاعلية التعّلم. فقياأل
 ،كير، اللغة الشفهية( في عملية اإلدراك، التف الذاكرة، دمج أنشطة المهارات النمائية )االنتباه

وإكساب  كاديميةأثر ايجابي في تفعيل عملية اكتساب األنشطة األ التعلم  وذلك لما لها من
  لمهارات المطلوبة.االتالمذة 

 :التوصيات 
 ى التدخل المبكر التركيز على التشخيص المبكر لإلعاقة: التشخيص المبكر لإلعاقة يؤدي إل

 .في خفض األثار السلبية المترتبة على اإلعاقة ما يساعدلعملية التأهيل 
 ذوي من التالمذة  مايتعرض له نلذيلالتأسيس لبناء ثقافة الدمج وإلنهاء التمييز والتهميش ا

 تطبيق البنود الواردة في خطة الدمج. من طريقاالحتياجات الخاصة وذلك 
  ذوي  من مع التالمذةعلى التعامل  والمعّلماتين المعلمعداد إتفعيل دور الجامعات في

 االحتياجات الخاصة.
  االحتياجاتا في مجال التعامل مع التالمذة ذوي كافًي في كل مدرسة تأهياًل معلم/ةتأهيل 

ما يجعله قادًرا على الكشف المبكر عن ل المحاضرات و الدورات المختلفة الخاصة من خال
 .تعليمهم تقبلهمين في التعامل معهم وفي المعلموتوجيه  ذة ومساعدتهمالتالم

يع التالمذة. ن اهتمامنا ليس محصوًرا بتأمين التعليم لتالمذة ذوي االحتياجات الخاصة بل لجمإ
على التفاعل مع االحتياجات  المعلمينق التعليمية المناسبة لمساعدة ائيجاد الطروالتحدي البارز هو إ

مهم المختلف وتلبية احتياجاتهم المتنوعة للتالمذة في الغرف الدراسية، والتكيف مع أسلوب تعّل
 .المحددة وتأمين تعليم متساٍو للجميع

لجميع األطفال باختالف  دامجةوالمرونة تكون  بالشموليةهو التأسيس لمدرسة تتسم فهدفنا أما 
 .استعداداتهموإمكاناتهم و قدراتهم
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  ججــالدمــالدمــ

 
 مقدمة:
 اإلنسان؟  لهدف األساسي لحقوقلتحقيق االحّل المناسب  الدمج هوهل 

وتؤكد مبدأ التنوع واالستجابة الحتياجات  لى المدرسة دورها االجتماعيإالدمج هو عملّية تعيد 
الجميع، كما تؤدي إلى تحسين التعلم، والى التوسع في نطاق التحاق المتعلمين وزيادة مشاركتهم، 

االعتراف  واإلقالل من فرص استبعاد أي طفل من دخول المدرسة. مع التأكيد على ضرورة
تنوع التالمذة، وتبني تنوع أساليب التعليم، وتدريب المعلمين مع أهمية إعادة  احتراموضرورة 

 النظر ببرامج التدريب لتتناسب مع سياسة الدمج. 
إن تدريب المعلمين على اتجاه الدمج وعلى أساليب التعامل مع تنوع التالمذة داخل الصفوف يفرض 

الحديثة حول التعلم الناشط وأساليبه التي تسهم في تطوير نظرتنا نحو  أن يتضمن التدريب النظريات
التالمذة وفي إعداد برامج لتثقيف المعلمين حول مفاهيم أساسية تطرح قضايا على مستوى الممارسة 

 وهي:
 مفهوم الذكاءات المتعددة وإمكانية تطويرها وتنميتها. -
 مفهوم التعلم واختالف أنماطه عند التالمذة. -

 وم تطور النمو العاطفي / االنفعالي والنفسي والحركي واالجتماعي.مفه -

أهداف التعليم وارتباطها بدور المعلم التربوي في تهيئة الظروف المالئمة في الصف  -
 لتسهيل عملية التعلم عند التلميذ.

واستعداداته، وربطها بتعليمه المهارات  تكييف األنشطة وتنويعها وفقًا لقدرات كل متعلم -
 حياتية / االجتماعية.ال

 زيادة دافعية المتعلمين وتثبيت تحصيلهم المعرفي والمهاراتي. -

  ،أما في محاولة تطوير اتجاهات إيجابية نحو األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة
 فإن جميع المعلومات السابقة يجب أن تتصف بالمرونة وتقبل التنّوع بين األطفال.

 إن اختالف أنماط التعلم لدى التالمذة يتطلب تعدًدا في أما في األساليب والمهارات، ف
أنماط التعليم وأساليبه عند المعلمين. وهي ترتكز على جعل التعليم يحمل معنى من 
خالل تسهيل المعلومات وربطها بالخبرات اليومية للتالمذة والبناء على معلوماتهم 

الستفادة وإفساح المجال السابقة، وإعطاء فرصة للمشاركة بفعالية ما يساعد على ا
 للجميع للمشاركة وبأشكال متنوعة...  
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 تنمية قدرات المعلمين -1
للمعلم في التعليم الجامع أو الدامج أهمية تتجاوز أهمية السياسة التربوية الرسمية، وبغض 

لما نريد تحقيقه، والشكل الذي ينبغي أن تتطور به المدارس  أهدافناالنظر عن مدى وضوح 
لتربوية التي تؤديها، فإن التقدم يتوقف بشكل أساسي على مواقف ومعارف والخدمات ا

ومهارات جميع من هم على تواصل واتصال بالتالمذة أال وهم المعلمون. فإن تنمية هذا المورد 
في نظام التعليم الجامع ترتدي أهمية خاصة ألن الدمج يطرح تحديات جديدة ومهمة لمعلمي 

يهم أن يتعاملوا مع التنوع في احتياجات المتعلمين. ومن اجل ذلك المدارس العادية الذين عل
يجب إعادة النظر في فلسفة برامج إعداد وتدريب هؤالء وفي توجهها ومحتواها، وإعادة 

 تنظيمها على أساس محاور الدمج.
استراتيجيات فّعالة كأن يتشارك معلمو التربية المختصة في التطورات على  اعتمادكما يجب 

ى المدرسة وعند ذلك يمكنهم أن يكونوا مساندين للمعلمين العاديين، ويمكنهم أيًضا أن مستو
 يكتسبوا خبرة عملية في تطبيق التعليم الدامج. 

 ت الخاصة:االحتياجاكيفية التعامل مع أطفال ذوي  -2
ا إن التعامل مع أطفال ذوي االحتياجات الخاصة ال يتطلب نهًجا بيداغوجًيا متخصًصا أو مختلًف

جذريًا عن المنهج العادي اذ يؤكد المعلمون الذين يدمجون هؤالء االطفال في فصولهم 
الدراسية، أن تعليم من لهم احتياجات محددة، أو حتى كثيفة، يندرج في إطار الممارسات 
األساسية الجيدة للتعليم. أما المعرفة أو المهارات فهي الزمة في حاالت الصعوبة الشديدة، 

طريقة التعليم من جهة وتستلزم توفير دعم تعليمي للذين يواجهون صعوبات  تتطلب تكييف
 حادة. 

إن المعلمين إًذا هم في جوهر النظام التعليمي ولكن ليسوا وحدهم، فهم جزء من منظومة 
واسعة النطاق تتفاعل فيما بينها ويؤثر كل فرد منها في األخر، من هنا تأتي أهمية التعاون 

عي ذلك تغييًرا جذرًيا في مواقف المعلمين ولزوم تبنيهم نهًجا جديًدا للتعاون والمشاركة، ويستد
 مع المهنيين اآلخرين.

 الدعم في المدرسة وخارجها -3
إذا كان السبب الرئيسي في استبعاد تالمذة بعينهم من المدرسة هو إخفاق المدارس العادية في 

رأ عليها تغييرات. فالمسألة ليست في دمج تلبية احتياجاتهم فال معنى إلعادتهم إليها إذا لم يط
تالمذة من ذوي االحتياجات ومشاهدة كيف يمكن دعمهم ومساندتهم. إنما المسألة هي كيف 
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وذلك يمكننا تحسين المدارس وتحسين نظمها وتحسين ممارسة المعلمين فيها كمربين ممتهنين 
 وتلبية احتياجاتهم. إدارة الصفوف الدامجة والداعمة لضم جميع األطفال عبر تطوير

اليوم لم يعد الدعم هذا البرنامج المنفصل الذي تقدمه التربية الخاصة بالتالمذة من ذوي 
االحتياجات التعلمية. الدعم هو نظام يساعد على التصدي للصعوبات واالحتياجات تتضافر فيه 

 جهود جميع العاملين في المدرسة ويتخذ أشكااًل مختلفة:
 د.صفوف قليلة األعدا -
 م يعّلم التالمذة أنفسهم )معلم حلقة(.معّل -

 التعليم الفارقي والتفريدي وفي تكييف المنهج الدراسي.مون ماهرون في تطبيق معّل -

 أساليب أكثر مرونة للتعليم.   -

 –مقوم نطق  –ختصاصيين )سيكو حركي االستعانة بخدمات المهنيين / اال إمكانية -
 أخصاصي علم نفس تربوي...(.

كل ذلك، تأسيس مراكز للموارد وتعزيز المراكز الموجودة، للقيام بالتدريب  واالهم من -
 والدعم واإلرشاد للمعلمين وتقديم خدمات التوجيه. 

لمتابعة بعض التالمذة من إعطاء المدارس ميزانية لالستعانة بخدمات االختصاصيين  -
 ذوي االحاالت الشديدة.

ة الرسمية، فإننا نعتبر بأن الدمج هو الحّل األنسب انطالًقا من معرفتنا بواقع الحال في المدرس
، علًما بأن الدمج حاصل الموجودين في المدرسة الرسمية لتأمين تعليم جيد لجميع فئات التالمذة
 في هذه المدارس بحكم األمر الواقع.

 من هم القابلون للدمج؟ -4
ذوي االحتياجات  من % من حاالت التالمذة91أن نسبة  أثبتتإن  الدراسات العالمية قد 

على وذلك قابلين للدمج وذلك بمختلف فئاتهم وفًقا للتصنيفات التقليدية المعتمدة من الالخاصة هم 
 الشكل اآلتي:

 ان حركيًّوالتالمذة المعوق. 
 ان سمعيًّوالتالمذة المعوق. 
 ان بصريًّوالتالمذة المعوق. 
 ان عقليًّوالتالمذة المعوق. 
  ميةعّلالصعوبات الت يذومن التالمذة. 
 .التالمذة من ذوي األمراض المستعصية 
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 :التالمذة المعوقون حركيًّا 
التدابير والتجهيزات اللوجستية المرتبطة بتجهيز المكان  توافربلمعّوقين اترتبط عملية دمج التالمذة 

وذلك  وغيره... –أو عكازات  walkerوبتأمين الوسائل الضرورية للدمج من كرسي متحرك و 
 عاقة ودرجتها:بحسب نوع اإل

 إمكانية دمجه مرتبطة بوجود معلم مساند إن بالنسبة  للتلميذ الذي لديه شلل في األطراف العليا ف
من األمور الصعبة حاليًّا، والتي تؤدي فر معلم مساند اوعملًيا يعتبر تو الكتابة. ه علىيساعد

 دمج.الإلى عدم إمكانية 
 عند  دمجهتحقيق لمكانية عالية إهناك إن السفلى، ف بالنسبة للتلميذ الذي لديه شلل في األطراف

 .المدرسي )المداخل والمرافق الصحية وغيرها( تأمين الكرسي المتحرك وتجهيز البناء
  قابلة للتحقيقإمكانية دمجه إن بالنسبة للتلميذ الذي لديه شلل نصفي ف.  
   ،ه مرتبطة بالعضو المبتور كانية دمجفإن إمبالنسبة للتلميذ الذي لديه بتر في أحد األعضاء

 وبإمكانية التعويض عنه. 
وتجدر االشارة إلى صعوبة في دمج التالمذة الذين لديهم شلل دماغي لما يرافق هذه الحالة من 

 عدم تركيز في الحركة ،التحريك المستمر للرأس ولألطراف وسيالن اللعاب بشكل مستمر.

 قون سمعيًّا:التالمذة المعّو 
 الذين يضعون جهاز سمع. التالمذةة الذين لديهم فقدان سمع جزئي وأيًضا دمج يمكن دمج التالمذ

التواصل مع  عاقة السمعية الكلية وذلك بسبب صعوبةمن ذوي اإلهناك صعوبة في دمج التالمذة 
، وبسبب عدم معرفة المعّلم العادي بهذه اللغة، وإن شارة الموحدة في لبنانالمحيط بغياب لغة اإل

 ن معيقة له وللتالمذة العاديين.عرفها فستكو

 :التالمذة المعوقون بصريًّا 
التدابير  فرابتو االمعوقين حركيًّ، وكذلك دمج التالمذة االمعوقين بصريًّ التالمذةترتبط عملية دمج 

 تأمينوالتجهيزات اللوجستية المرتبطة بتجهيز المكان وبتأمين الوسائل الضرورية للدمج مثل 
ذوي من صعوبة في دمج التالمذة هناك  فإن لذا .وغيره أمين أجهزة كمبيوترتنقل وتللالمساعدة 

يل الصعوبة التواصل الكتابي عبر تأمين وسائط الكتابة من البر نظًرا عاقة البصرية الكليةاإل
  ن المعلم في الصف من استعمالها.وتمّك

 :التالمذة المعوقون عقليًّا 
ى ثالث درجات: اإلعاقة العقلية الشديدة واإلعاقة العقلية عاقة العقلية تقسم الأن اإلمن المعروف 

 المتوسطة واإلعاقة العقلية الخفيفة.
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جراء التكييفات الالزمة المتعلقة العقلية الخفيفة بكل سهولة عند إ عاقةمن ذوي اإل دمج التالمذةي
 بالمنهج.

توسطة في المدارس ذوي اإلعاقة العقلية الشديدة والم من وهناك استحالة في دمج التالمذة
 .الرسمّية، نظًرا لتأثير هذه الحاالت

مكانية  دمج التالمذة الذين لديهم" متالزمة داون" تحدث عن إطار، يمكننا ان نوفي هذا اإل
 المترافقة باإلعاقة العقلية الخفيفة.

اجات الخاصة الممكن دمجهم، تيحجميع فئات التالمذة اآلنف ذكرها من ذوي االلة المحّصفي 
ذوي الصعوبات  من كما التالمذة ،صبحون بعد تأمين المستلزمات اللوجستية للدمج بحاجةي

 .احتياجاتهمونظم التقييم واالمتحانات بما يتالءم مع مختلف  هجامناللى تكييف إ ،يةالتعلم

 كيف نطبق الدمج في المدرسة الرسمية ؟  -5
التلميذ  يتناول حالةبرفع تقرير تبًعا للخطة الوطنية للدمج، تقوم لجنة تربوية في المدرسة 

لى الدائرة المختصة في وزارة واقتراح التوصيات المناسبة إ يلرأبإبداء ا االمرشح للدمج مرفًق
 التربية.

من االهتمام بالتالمذة  مكّلفة"دائرة مختصة" في وزارة التربية  يجدر التذكير بأنه تم استحداث
 أمين مستلزماتهم وتحسين أوضاعهم.الخاصة ومتابعة شؤونهم وت االحتياجاتذوي 

 من أما بالنسبة للمركز التربوي للبحوث واإلنماء، فقد قام بعدة خطوات لدعم قضية التالمذة
 وذلك عبر االمور اآلتية: والعمل على دمجهمالخاصة  االحتياجاتذوي 
  مات مراكز الموارد في دور المعّلمين والمعّل إطار في ميةللصعوبات التعّل فريقانشاء

صات )علم النفس ، التربية الحس حركية ، ااالختص اتمتعدد من مدّربات مؤلف الستة،
في  والمعّلمات تدريب المعلمينب هذا الفريق قامعالج النطق والكالم والتربية التقويمية( 

الخاصة وكيفية  التعامل  االحتياجاتذوي من التالمذة  أوضاع مفّهتالمحافظات كافة على 
 . 2222منذ العام ، وذلك معهم

من أجل  وتطوير قدراتهم ومهاراتهم إعداد المعلمين وتدريبهم لتنمية لىإهذا باإلضافة 
واستخدام  ةمة مضامين المناهج الدراسيءمن االستجابة الحتياجات المدمجين وموا تمكينهم

 فة إلىإضا هاوتنفيذ ةوتوفير اساليب التدريس وتخطيط البرامج الفردي ةالتكنولوجيا المساعد
 .ا نحو الدمجيجابيًّإتطوير اتجاهاتهم 
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 دليل الصعوبات  تحت عنوان  2273وإطالقه في شباط   ميةعداد دليل للصعوبات التعّلإ"
الخاصة في مدارس الالنفسية الشائعة في المدارس" وتوزيعه على  واالضطراباتمية التعّل

لرسمي وتدريبهم على استعماله مرحلة أولى لكي يصار فيما بعد إلى إعداد معّلمي القطاع ا
أعد هذا الدليل فريق متعدد . ليكون وسيلتهم الى تعليم ذوي االحتياجات الخاصة

دراك. ويتضمن هذا الدليل إصات من قبل المركز التربوي بالتعاون مع جمعية ااالختص
مية واالضطرابات النفسية الشائعة في وبحسب عنوانه تعريفات لجميع الصعوبات التعّل

ا عبر أنشطة تربوية عالجية موجهة يدها وكيفية التعامل معها تربويًّمدارس، كيفية تحدال
 والمعّلمات. للمعلمين

 غرفة الموارد  /ةالهدف منها تحضير معلم عداد خطة لتدريب معلم غرفة الموارد.إ
في تأمين معلمين  الحاصل في كل مدرسة من مدارس لبنان لسّد النقص هوتدريب

 .2271-2273هذا المشروع اعتباًرا من مطلع العام الدراسي بدأ العمل . وسيبمتخصصين
 نحوتدريب يقوم االختصاصيون في الصعوبات التعّلمّية في مراكز الموارد الست بسوف 
تتطّلع الخطة مدرسة موزعين على المحافظات الست في لبنان.  722في مورد معلم  722

 .مّيةالى تعميم التجربة على جميع المدارس الرس
ذوي  من هذا التدريب منهج متكامل يتيح لمعلم/ة غرفة الموارد فهم حاالت التالمذةلُرصد 

 االحتياجات الخاصة والتعامل معهم عبر مقرر شامل يقسم إلى قسمين:
  ويشمل التدريب على المستجدات التربوية على صعيد علم نفس النمو  :األولالقسم

 ع الذكاء المتعدد وأنماط التعلم المرتبطة بها. واستراتيجيات التعلم الناشط  وأنوا
  مية واالضطرابات فهو عبارة عن محتوى "دليل الصعوبات التعّل :الثانيالقسم

 النفسية الشائعة في المدارس"  والذي سبق التحدث عنه.
 من قبل ا واستشاريًّاميًّين أكادوتابعيغرف الموارد سوف  ين معلمإلى أشارة اإل تجدر

 .مراكز الموارد د االختصاصات الموجود فيمتعّدالفريق ال
بالوسائل واألدوات التربوية  غرفة موارد 722 نحوبإنشاء وتجهيز  أيًضا تقضي الخّطة

وهذا التشبيك  بين الدولة والمجتمع لتحقيق الدمج. ام في وهنا يبرز دور التشبيك المناسبة.
 يجب أن يحصل مع عدة جهات:

 عاقات من ذوي اإل تأمين ممرات ومواقف للتالمذة هاتامالبلديات التي من مه
في  هساعد في تطوير البناء المدرسي وتكييفيمكنها أن تالبصرية والجسدية ، كما 

يتناسب مع المعايير والمواصفات الهندسية التي تراعي  بماالمدرسة الدامجة 
 الخاصة. االحتياجاتمختلف فئات 
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 دعم المادي والبشري واللوجستي.هلية التي يمكنها تقديم الاأل الجمعيات 
 الخاصة هم أبناء هذا المجتمع ومسؤولية رعايتهم  االحتياجاتذوي  من فالتالمذة

تقع على عاتق الجميع. وهذه المسألة هي مسألة عامة ال تستطيع الدولة بمفردها 
المادية يبقى الدمج غير سار إذا لم  نفقاتهافحتى لو استطاعت تحّمل  تحملها:

تطبيقه وتتبناه جمعيات المجتمع المدني التي تعتبر عملًيا قلب المجتمع  تشارك في
 والعنصر المحرك له.

 ن غرفة الموارد ليست مكاًنا يتلقى فيه التالمذة  دروًسا ويجدر لفت االنتباه إلى أ
صعوبة فيها ، بل هي المكان  أو دروس تقوية للمواد التي يواجهون خصوصية

 فيعلى المهارة ذاتها والتي تؤثر  التلميذ/ةختص مع الم المعلمالذي يعمل فيه 
  . تحصيله في المادة األكاديمية

  المتعدد المستويات الذي يرتكز على  التعليمالصف الخاص  وأتؤمن غرفة الموارد
التالمذة يمكنهم التعلم وأن بعضهم بحاجه إلى دعم بان جميع  القائلة الفرضية

 .المتبعة و بعض التغيير في البرامجأضافي إ

 يات:التحّد -8
إن االستراتيجيات وبعض برامج التعليم الحالية غير كافية بالنسبة الحتياجات األطفال والشباب 

ذوي االحتياجات الخاصة، إذ حيثما توجد برامج تستهدفهم، فإنها تطبق خارج النظام من 
دي في غالب يؤ ما هذاو...(. اختصاصيينالتعليمي )في معاهد أو مدارس متخصصة ومن قبل 

 األحيان إلى االستبعاد، إذ يترك هؤالء خارج المدارس العادية وفيما بعد خارج حياة المجتمع.
في مجتمعنا اليوم على إيجاد الحلول القانونية وإجراء  ،، ويقوم الرهانيكمن التحدي إًذا

قادرة على ية تربوية وفي مفهوم التعليم كعمل ،التغييرات األساسية في نظام التعليم من جهة
 م إلى جميع فئات المتعلمين.إيصال التعّل

كما على تكييف  ،مالتعّل/رهاننا على عملية التعليم ،الطرح القائل بأهمّية الدمجونحن في هذا 
التعليمية الحديثة وأهداف الطرائق التي  هاوأهداف المناهج أداء المعلمين بما يتناسب مع غايات

 تياجات الخاصة في إطار ما يعرف بالتعليم الجامع أو الدامج.اخترناها كمدخل لتعليم ذوي االح
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  --11--رقم رقم   لحقلحقمم
  االستمارات الخاصة بالدراسة التي تّمت تعبئتها في جميع المدارس الرسمية االستمارات الخاصة بالدراسة التي تّمت تعبئتها في جميع المدارس الرسمية 

 
 استمارة خاصة بالمعّوق الحركي

-1- 
  ___________________اسم المدرسة:  ________________ :رقم المدرسة

 
معلومات 
  ______ افراد أسرته:عدد  ____________ تاريخ الوالدة: __________ اسم التلميذ: شخصية

 معلومات تعليمية

  _________ عدد التالمذة في الصف:  _____________________ الصف:
 غير مقبول  مقبول  جيد  :تحصيله العلمي
نعم  :رسوب متكرر

    كال 
 

 عدد مرات الرسوب الصف
  
  

 

معلومات عن 
 االعاقة

 شلل في االطراف العليا  شلل في االطراف السفلى  شلل نصفي 
 حّدد  احد االعضاء مبتور ____________________  

 عصا  ووكر  كرسي   : طريقة التنقل

المستندات التي 
 تبّين االعاقة

 بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون 
 تقرير طبي من طبيب مختص 
  حّدد  مصدر آخر _________________________  

 إعاقات أخرى

 سمعية 
 بصرية 
  تخّلف عقلي بسيط 
 أمراض مستعصية 
 صعوبات تعّلمية 
 اضطرابات نفسية 

                                                           
  .رقم المدرسة هو الرقم االحصائي الصادر عن المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
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 استمارة خاصة بالمعّوق البصري
-2- 

  ___________________اسم المدرسة:  ________________ :رقم المدرسة
 

معلومات 
 شخصية

  ______ عدد افراد أسرته: ____________ تاريخ الوالدة: __________ اسم التلميذ:

 معلومات تعليمية

  _________ عدد التالمذة في الصف:  _____________________ الصف:
 غير مقبول  مقبول  جيد  :تحصيله العلمي
نعم  :رسوب متكرر

    كال 
 

 عدد مرات الرسوب الصف
  
  

 

معلومات عن 
 االعاقة

  عمى كلي  عمى جزئي  ضعف في البصر   
 يتنقل بعصا  يتنقل بمساعدة 
 يكتب بطريقة البرايل  بحاجة إلى مكّبر  بحاجة إلى تكبير الخط 

المستندات التي 
 تبّين االعاقة

 بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون 
 تقرير طبي من طبيب مختص 
  حّدد  مصدر آخر _________________________  

 إعاقات أخرى

 سمعية 
 حركية 
  تخّلف عقلي بسيط 
 أمراض مستعصية 
 صعوبات تعّلمية 
 اضطرابات نفسية 

                                                           
  تربوي للبحوث واالنماء.رقم المدرسة هو الرقم االحصائي الصادر عن المركز ال 
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  ___________________اسم المدرسة:  ________________ :رقم المدرسة
 

معلومات 
 شخصية

  ______ عدد افراد أسرته: ____________ تاريخ الوالدة: __________ اسم التلميذ:

 ةمعلومات تعليمي

  _________ عدد التالمذة في الصف:  _____________________ الصف:
 غير مقبول  مقبول  جيد  :تحصيله العلمي
نعم  :رسوب متكرر

    كال 
 

 عدد مرات الرسوب الصف
  
  

 

معلومات عن 
 االعاقة

 فقدان سمع كّلي  فقدان سمع جزئي    يضع جهاز سمع 

المستندات التي 
 تبّين االعاقة

 ة الشؤونبطاقة معوق صادرة عن وزار 
 تقرير طبي من طبيب مختص 
  حّدد  مصدر آخر _________________________  

 إعاقات أخرى

 بصرية 
 حركية 
  تخّلف عقلي بسيط 
 أمراض مستعصية 
 صعوبات تعّلمية 
 اضطرابات نفسية 

                                                           
  .رقم المدرسة هو الرقم االحصائي الصادر عن المركز التربوي للبحوث واالنماء 
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 استمارة خاصة بالمتخّلف تخلفًا عقليًا بسيطًا
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  ___________________اسم المدرسة:  ________________ :رقم المدرسة
 

معلومات 
 شخصية

  ______ عدد افراد أسرته: ____________ تاريخ الوالدة: __________ :اسم التلميذ

 معلومات تعليمية

  _________ عدد التالمذة في الصف:  _____________________ الصف:
 غير مقبول  مقبول  جيد  :تحصيله العلمي
نعم  :رسوب متكرر

    كال 
 

 عدد مرات الرسوب الصف
  
  

 

معلومات عن 
 االعاقة

 عمره العقلي اصغر من عمره الزمني   نسبة الذكاء أقل
 اديةمن ع
 بطيء االستيعاب والفهم  يتأخر دراسيًا   يعاني اضطرابات

 نفسية

المستندات التي 
 تبّين االعاقة

 بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون 
 تقرير طبي من طبيب مختص 
  حّدد  مصدر آخر _________________________  

 إعاقات أخرى

 بصرية 
 سمعية 
 حركية 
 أمراض مستعصية 
 صعوبات تعّلمية 
 ت نفسيةاضطرابا 

                                                           
  .رقم المدرسة هو الرقم االحصائي الصادر عن المركز التربوي للبحوث واالنماء 
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  ___________________اسم المدرسة:  ________________ :رقم المدرسة
 

معلومات 
 شخصية

  ______ عدد افراد أسرته: ____________ تاريخ الوالدة: __________ اسم التلميذ:

 معلومات تعليمية

  _________ عدد التالمذة في الصف:  _____________________ الصف:
 غير مقبول  مقبول  جيد  :تحصيله العلمي
نعم  :رسوب متكرر

    كال 
 

 عدد مرات الرسوب الصف
  
  

 

معلومات عن 
 االعاقة

 السكري  اللوكيميا  امراض الكلي 
 امراض القلب  غيرها حّدد االمراض المسرطنة ____________  

المستندات التي 
 تبّين االعاقة

 بطاقة معوق صادرة عن وزارة الشؤون 
 تقرير طبي من طبيب مختص 
  حّدد  مصدر آخر _________________________  

 إعاقات أخرى

 بصرية 
 سمعية 
 حركية 
 تخّلف عقلي بسيط 
 صعوبات تعّلمية 
 اضطرابات نفسية 

                                                           
  .رقم المدرسة هو الرقم االحصائي الصادر عن المركز التربوي للبحوث واالنماء 
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-8- 

 الصف: اسم التلميذ:

 عدد التالميذ في الصف: تاريخ الوالدة:                                   
 عدد أفراد العائلة :                     اسم المؤسسة  االجتماعية :             

 
 الصعوبات التعلمية 

 كال  نعم عاقة من الشؤون أالجتماعيةايحمل بطاقة 
 كال  نعم  لديه تقرير طبي مختص؟

 مصدر آخر : حدد___________
 

 مالحظات كال نعم القراءة والكتابة
 حدد اللغة:   ال يميز األحرف 

 –جمل  –صعوبة في قراءة كلمات 
 نصوص جديدة

 حدد المستوى:  

    صعوبة في فهم ما يقرأ
    أخطاء كثيرة في اإلمالء غير المحضرة 

    صعوبة في إجراء تحليل نص
    صعوبة في اإلنشاء
    خط غير واضح 

 
 مالحظات كال نعم الحساب والرياضيات

    صعوبة في معرفة األعداد
سابية: جمع صعوبة في إجراء العمليات الح

 ،طرح ،ضرب ، قسمة 
   

    صعوبة في فهم وحل المسائل 
صعوبة في استعمال األدوات الهندسية 

 :بيكار ...
   

صعوبة في إجراء رسوم هندسية )الخطوط 
 المتوازية....(
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 -8-تابع 
 مالحظات كال نعم التواصل

    ظهور تأتأة أثناء الكالم 
    اضح صعوبة في نطق الكلمات بشكل و

صعوبة في إعادة صياغة ما سمع و/أو ما 
 قرأ

   

صعوبة في تنظيم أفكاره والتعبير عنها في 
 جملة سليمة 

   

    فقر في المفردات 
 

 غالبًا أحيانا نادرًا (ADDصعوبات االنتباه )

    قصر مدة االنتباه

    يحتاج الى جهد لالنتباه الى تعليمات المعلم

    لى آخر دون أن ينهيهينتقل من نشاط إ

    يبدو أنه ال يصغي او يستمع لآلخرين

    ليس لديه القدرة على متابعة التفاصيل

    يعاني من الشرود

    يتشتت انتباهه بسرعة

    ينسى األشياء المطلوبة منه

    يتعرض للحوادث بسبب نقص االنتباه

 

 البًاغ احيانًا نادًرا (ADHDصعوبات افراط الحركة )

يشعر بعدم الراحة مع االحساس بالملل ويتلوى 
 باستمرار اثناء الجلوس على المقعد

   

    يتسبب بالصخب والضوضاء داخل الصف

    يزعج االطفال االخرين في الصف

    يظهر سلوك العناد والمعارضة

    يركض ويقفز من دون توقف

 
 ل: باة  يصاحبه دوما اضطراب في االنتباه ويعرف ان الشخص الذي يعاني من افراط الحرك ة:مالحظ

ADHD 
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  --22--ملحق رقم ملحق رق 
  إحصاءات وزارة الشؤون االجتماعيةإحصاءات وزارة الشؤون االجتماعيةجداول جداول 

 
 برنامج تأمين حقوق المعّوقين وزارة الشؤون االجتماعية الجمهورية اللبنانية

 13/35/2313تاريخ المعلومات:   
 22118  :عدد حاملي بطاقة المعّوق الشخصّية لتاريخه

 التوزيع بحسب الفئات العمرية
 التوزيع حسب الجنس: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 )تابع( 71211=   عاًما* 32و  3توزيع األشخاص حاملي بطاقة المعّوق الشخصّية والتي تتراوح أعمارهم بين 

 بحسب المحافظة ونوع اإلعاقة: )والتقسيم ووفًقا لمنطقة السكن(
 د**أكثر من نوع إعاقة واح عقلي فقط سمعي فقط حركي فقط بصري فقط 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد الجنس
 %19.21 2323 %27.21 3247 %11.32 141 %14.11 2229 %14.99 219 ذكور
 %12.33 7112 %34.91 2293 %12.12 141 %1712 7494 %17.27 791 إناث

  3%32  53.4  13.3  .458  4.3 المجموع
 %24523 %34522 %25.4 %513%2 %3532 د االجمالي:النسبة من العد

 التوزيع حسب الفئة العمرية ونوع اإلعاقة:
 المجموع في كل محافظة أكثر من نوع إعاقة واحد عقلي فقط سمعي فقط حركي فقط بصري فقط 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد العمر
 %55518 2842 %19.91 7911 %11.19 2942 %14.39 223 %22.29 2411 %11.21 271 سنة 71الى  3من 
 %25553 4333 %32.12 7744 %21.92 7334 %22.12 322 %27.19 942 %21.21 729 سنة 74الى  71من 
 %533%1 3328 %79.11 127 %79.27 7211 %21.74 311 %72.72 132 %21.14 732 سنة 27الى  9من 

  ..158  3%32  53.4  13.3  .458  4.3 المجموع
 

 النسبة العدد العمر
 %2.21 112 3أقل من 

 %79.29 71211 سنة 21إلى  3من 
 %71.71 72111 سنة 34الى  22من 
 %34.12 37437 سنة 85الى  35من 
 %22.32 27199 وما فوق 88

 42772  

 النسبة العدد الجنس
 %22.72 17224 ذكور

 %31.44 37724 ناثإ
  42772 المجموع
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 برنامج تأمين حقوق المعّوقين وزارة الشؤون االجتماعية الجمهورية اللبنانية
 13/35/2313تاريخ المعلومات:   

 )تابع( 71211=   عاًما* 32و  3توزيع األشخاص حاملي بطاقة المعّوق الشخصّية والتي تتراوح أعمارهم بين 
 حافظة ونوع اإلعاقة: )والتقسيم ووفًقا لمنطقة السكن(بحسب الم

 المجموع في كل محافظة أكثر من نوع إعاقة واحد عقلي فقط سمعي فقط حركي فقط بصري فقط 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد المحافظة
 %1.11 413 %2.21 219 %2.22 333 %1.13 22 %1.31 794 %1.11 27 بيروت )االدارية(

 %31.71 1177 %12.34 7112 %32.91 7941 %31.42 111 %24.42 7374 %33.22 719 جبل لبنان
 %73.41 2711 %71.92 142 %72.13 224 %72.41 712 %71.17 212 %72.19 14 البقاع

 %71.37 2211 %71.24 191 %72.22 211 %72.91 712 %72.12 112 %71.22 12 الجنوب
 %4.11 7312 %1.31 241 %4.12 114 %1.11 722 %9.92 113 %4.12 12 النبطية
 %22.11 3131 %71.17 222 %23.32 7213 %29.12 123 %21.11 7712 %27.14 723 الشمال

  ..158  3%32  53.4  13.3  .458  4.3 المجموع
 بحسب المحافظة والفئة العمرية

 سنة 21الى  %1من  سنة 12الى  15من  سنة 14الى  3من  
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد المحافظة
 %2.97 229 %1.91 234 %1.93 122 بيروت )االدارية(

 %31.12 7212 %31.21 7177 %31.91 3221 جبل لبنان
 %72.42 349 %72.92 171 %71.22 7224 البقاع

 %73.14 171 %71.11 192 %71.32 7231 الجنوب
 %4.12 221 %9.29 312 %9.29 123 النبطية
 %22.71 212 %27.42 411 %27.42 7992 الشمال

  3328  4333  2842 المجموع
 )والتقسيم وفًقا لمنطقة السكن(   عاقةبحسب المحافظة والعمر لكل نوع إ  عاًما* 21و 3توزيع االشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 

 عاقة البصرية فقطاإل
 سنة 21الى  %1من  سنة 12الى  15من  سنة 14لى ا 3من  

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد المحافظة
 %1.34 1 %3.72 1 %1.21 72 بيروت )االدارية(

 %31.29 19 %37.27 12 %32.17 12 جبل لبنان
 %71.29 23 %71.13 79 %72.42 32 البقاع

 %72.71 27 %22.72 22 %77.24 21 الجنوب
 %9.23 72 %1.11 72 %4.17 74 نبطيةال

 %73.41 74 %23.22 32 %21.12 11 الشمال
 %722.22 133 %722.22 %12 %722.22 214 المجموع
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 برنامج تأمين حقوق المعّوقين وزارة الشؤون االجتماعية الجمهورية اللبنانية
 13/35/2313تاريخ المعلومات:   

 عاقة الحركية فقطاإل
 سنة 21الى  %1من  سنة 12الى  15من  نةس 14الى  3من  

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد المحافظة
 %1.13 12 %1.71 17 %3.12 721 بيروت )االدارية(

 %29.24 271 %29.42 291 %24.11 472 جبل لبنان
 %77.24 42 %73.29 731 %71.41 117 البقاع

 %71.22 732 %73.49 731 %72.94 143 الجنوب
 %4.12 22 %72.21 727 %72.79 292 النبطية
 %21.12 221 %21.74 224 %21.11 121 الشمال

 %722.22 38. %722.22 28% %722.22 2245 المجموع
 284أعطيت هذه المعلومات الى وزارة التربية المديرية العامة للتربية دائرة االمتحانات الرسمية بناء على طلبها بموجب كتابها رقم 

 اقة السمعية فقطعاإل
 سنة 21الى  %1من  سنة 12الى  15من  سنة 14الى  3من  

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد المحافظة
 %1.42 22 %1.21 79 %3.11 23 بيروت )االدارية(

 %31.21 723 %31.21 721 %31.29 232 جبل لبنان
 %73.21 11 %73.11 19 %72.31 42 البقاع

 %72.11 11 %72.12 34 %72.22 24 الجنوب
 %1.43 21 %2.23 21 %1.29 17 النبطية
 %21.93 42 %29.43 724 %37.12 229 الشمال

 %722.22 345 %722.22 382 %722.22 883 المجموع
 عاقة العقلية فقطاإل

 سنة 21الى  %1من  سنة 12الى  15من  سنة 14الى  3من  
 النسبة عددال النسبة العدد النسبة العدد المحافظة
 %2.93 13 %2.12 41 %1.42 713 بيروت )االدارية(

 %31.42 321 %31.24 112 %34.13 7712 جبل لبنان
 %77.12 721 %73.22 711 %72.17 312 البقاع

 %72.21 721 %71.11 221 %77.12 313 الجنوب
 %72.97 771 %9.21 721 %1.31 279 النبطية
 %23.13 214 %22.14 211 %21.17 137 الشمال

 %722.22 1354 %722.22 1332 %722.22 22%2 المجموع
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 برنامج تأمين حقوق المعّوقين وزارة الشؤون االجتماعية الجمهورية اللبنانية
 13/35/2313تاريخ المعلومات:   

 أكثر من نوع إعاقة واحد
 سنة 21الى  %1من  سنة 12الى  15من  سنة 14الى  3من  

 النسبة العدد النسبة العدد نسبةال العدد المحافظة
 %9.21 29 %2.14 11 %1.47 773 بيروت )االدارية(

 %12.11 323 %12.19 147 %39.17 124 جبل لبنان
 %71.19 777 %77.14 712 %72.92 329 البقاع

 %72.14 91 %71.32 742 %72.32 374 الجنوب
 %2.11 19 %9.17 773 %2.13 721 النبطية
 %71.94 771 %72.17 791 71.91 297 الشمال

 %133533 81. %133533 1122 %133533 44%1 المجموع
 
 
  

  
  
  
  

 

 مالحظة:
 صدار تقرير لفئات عمرية مختلفة أو أكثر تحديًدا بالتنسيق مع المعنيين في وزارة التربية وبحسب الحاجةإ* يمكن 

 ة التربية وبحسب الحاجة.صدار تقرير مفّصل لمن يعاني من تعّدد أنواع اإلعاقات بالتنسيق مع المعنيين في وزارإ** يمكن 
 
 
 

 284لى وزارة التربية المديرية العامة للتربية دائرة االمتحانات الرسمية بناء على طلبها بموجب كتابها رقم إأعطيت هذه المعلومات 
 أينما وردت المعلومات أعاله: يأتييرجى ذكر ما 

 بطاقة المعّوق الشخصّية لكل شخص يتقدم بطلبها، نما تجمع بمناسبة تسليم إحصاء شامل إاألعداد ليست نتيجة  ن هذهإ
 عاقته مدرجة في التصنيفات التي اعتمدتها وزارة الشؤون االجتماعيةإوتكون 
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