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  د. مطلق عشوي العنزي 

 الملخص:
تعليم الطلب  ذوي االحتياجات الخاصةةةةةةةةةةةةةةة  فأ دول  ال و ت و هم  واقع على الوقوف إلى الدراسةةةةةةةةةةةةةةة  هدفت

المشةةةةةةةي ت التأ تواجل هذا الاوت مي التعليم مي خ   إورام جسود مجلا اوم  ال و تأ فأ هذا المجا   وقد 
استخدم الباحث الماسج التحليلأ الميتوأ  وقد توصلت الدراس  إلى  ي دول  ال و ت قد  ولت ذوي االحتياجات 

صةة  اهتماما يويرا للوصةةو  وسم إلى مسةةتول مع و  مي التعليم  باإلةةاف  إلى السةةعأ احو دمج ياف  ف ات الخا
اإعاق  فأ التعليم الاظامأ  وتوصةةةةةةةةةةلت الدراسةةةةةةةةةة  يذلل إلى  ي هاالل بع  المشةةةةةةةةةةي ت التأ تواجل التر ي  

  الحريي  والبصةةةةةةةةةةر   الخاصةةةةةةةةةة  ماسا اقتصةةةةةةةةةةار ت ديم الخدمات لذوي االحتياجات الخاصةةةةةةةةةة  على ذوي اإعاق
والسةةةةةمعي  والع لي  دوي  يرها مي اإعاقات اوخرال  فلةةةةة  عي اقتصةةةةةار الورامج التعليمي  على بع  ف ات 
ومسةةةتويات اإعاق   وعلى مااطغ جفرافي  محددت وتوصةةةلت الدراسةةة  يذلل إلى  ي مجلا اوم  ال و تأ يوذ  

ه الجسود فأ تشةةةةةةةةةةةةةةيية لجا  ورلمااي  م قت لذوي جسودال فأ مجا  ذوي االحتياجات الخاصةةةةةةةةةةةةةةة  وقد تم لت هذ
االحتياجات الخاصةةةةةة  ماذ التصةةةةةةة التشةةةةةةر عأ اال ااأ عشةةةةةةر لدراسةةةةةة   ولةةةةةةات هذه الت   ولدراسةةةةةة  االقتراحات 
والتشر عات الخاص  وسذه الت   ومي  هم ما اجمتل هذه اللجا  قااوي رعاي  المعاقيي الجديد والذي ااقشل مجلا 

م ووافغ عليل مود يال  حيث يعالج هذا ال ااوي المشةةةةا ة التأ ياي يعااأ ماسا قااوي 3/21/1229اوم  وتار خ 
 م. 2991لسا   99رقم 

اتا ج الدراسةةةة   وصةةةةى الباحث ونعادت الاظر فأ صةةةةيا   التشةةةةر عات وال واايي الخاصةةةة  بت    على و ااء
 وسذه الت   عي طر غ وسةةةةةةةةةا ةذوي االحتياجات الخاصةةةةةةةةة   باإلةةةةةةةةةاف  إلى ال يام بحم ت توعي  فأ المجتمع 

 اإع م  وتوسيع الخدمات التأ ت دم لذوي االحتياجات الخاص  لتشمة جميع ف ات اإعاق . 
 .المعاقيي الخاص   االحتياجات ذوي  الخاص   التر ي  :المفتاحية الكلمات
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