خذهاتنا







ها هي الذسلكسيا؟

انذسهكسُب” أو ”عسز انقزاءح” هٍ حبنخ يٍ صعىثبد
انتعهى تأتٍ فٍ عذح يظبهز ونكٍ يٍ أهى أعزاضهب:
 صعىثخ تعهى انقزاءح وانكتبثخ
 صعىثخ فٍ انتهجئخ انصحُحخ وانتعجُز عٍ األفكبر
 انحبجخ إنً تكزار يب قُزأ يزاد عذَذح
 اإلحسبس ثبنخجم و اإلرتجبك عُذ انقزاءح ثصىد
عبل
 تكزار إرتكبة أخطبء إيالئُخ فٍ انكتبثخ





ضعف في المهارات الحسابية
صعىبات في التنظيم واإللتشام بإنجاس المهام
ضعف الذاكزة
ضعف التزكيش

اضطرابات ناتجة عن الذسلكسيا
صعىثبد فٍ انفهى واَخفبض فٍ اإلَتجبِ
تذٌ فٍ انتحصُم انعهًٍ
تذٌ فٍ انثقخ ثبنُفس
انشعىر ثبإلحجبط وانفشم
انشعىر ثبنُأس واالستسالو َتُجخ نهضغىط انُفسُخ







انكشف انًجكز وتشخُص حبالد انعسز انقزائٍ
تقُُى حبالد انعسز انقزائٍ وانتذخم انًجكز
إعذاد انجزايج انتقًُُُخ وخطظ انتذخم انفزدَخ
وانجًبعُخ.
خذيبد انتعهُى وانتذرَت نذوٌ انعسز انقزائٍ
وكبفخ انفئبد انًتعبيهخ يعهى
تقذَى انُذواد وورش انعًم فٍ يجبل انتزثُخ
انخبصخ
االستشبراد انتزثىَخ وانُفسُخ ثحبالد انعسز
انقزائٍ
االستشبراد انُطقُخ وانهغىَخ.
انذعى واإلرشبد األُسزي ثًب َتعهق ثحبالد انعسز
انقزائٍ
تىفُز ثزايج تأهُهُخ وتذرَجُخ نُشز انىعٍ ثحبالد
انعسز انقزائٍ فٍ انًجتًع انًحهٍ
إعذاد انجحىث انًُذاَُخ انًزتجطخ ثحبالد انعسز
انقزائٍ
انتىاصم يع انًؤسسبد وانهُئبد انًحهُخ ،انعزثُخ
وانعبنًُخ إلختُبر أفضم انسُبسبد انتعهًُُخ وخطظ
انعًم انتزثىَخ انخبصخ ثبنعسز انقزائٍ.
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الزسالة والوهام

الخذهات

دعى ٔيسبعذح انًعبٍٍَ يٍ زبنخ انذسهكسٍب عهى
تصسٍر يسبرْى انتعهًًٍ ثبستخذاو خجزاد يتخصّصخ فً
يدبل صعٕثبد انتعهّى ٔانعسز انمزائً (انذسهكسٍب)

خذهة تشخيص وتقىين عسز القزاءة

كًب ٌٕفز انًزكش يدًٕعخ ٔاسعخ يٍ انخذيبد اإلرشبدٌخ
انًختهفخ تهجٍخ الزتٍبخبد انًعبٍٍَ نًسبعذتٓى عهى
تسمٍك أْذافٓى األكبدًٌٍخ ٔانًٍُٓخٔ ،نتسمٍك يستٌٕبد
أفضم يٍ انًُٕ انشخصً .كًم ٌهتشو انًزكش ثتٕفٍز
انتٕخٍّ االستشبري انًًُٓ ثبنتٕاصم يع يؤسسبد
انتعهٍى انعبنً ٔانمطبعبد انًٍُٓخ فً انذٔنخ.
ٌٔٓذف انًزكش إنى تٕفٍز خذيبد إًَبئٍخ ٔانتزكٍش عهى
يصبنر انًدتًع اإليبراتًٌٔ .ؤكذ انًزكش عهى خٕدح خذيبتّ
فً تطٌٕز ٔصمم يٓبراد انًعسزٌٍ لزائٍبً نتزلى ثٓى
نًستٌٕبد َدبذ دائًخ.

خذهة اإلرشاد العالجي
ٌٓذف يزكش دسهكسٍب نتًٍُخ االستمالنٍخ عُذ
انًعبٍٍَ يٍ عسز انمزاءح ٔيسبعذتٓى عهى اكتسبة
ٔصمم انًٓبراد انالسيخ نهُدبذ؛ ٌٔؤكذ انًزكش عهى
أًٍْخ يٓبراد اإلدارح انذاتٍخ فً دعى أسبنٍت انتعهى
انفزدٌخ ٔانزلً ثبنًتعبندٍٍ نًستٌٕبد انتسصٍم
انعهًً انًزخٕ

تمذٌى يدًٕعخ ٔاسعخ يٍ انخذيبد انتشخٍصٍخ ٔانعالخٍخ
ٔاالستشبرٌخ فً يسبٔنخ نذعى أفزاد يدتًع اإليبراد
انعزثٍخ انًتسذح فً يًٍ ٌعبٌَٕ يٍ انعسز انمزائً
نتسمٍك أْذاف انتطٕر انًدتًعً ٔانًًُٓ .

الخذهات الوهنية
تٓذف انخذيبد انًٍُٓخ نهًزكش إنى تٕخٍّ انطالة فً
تسذٌذ لذراتٓى انًٍُٓخ ٔاستكشبف انخٍبراد انًتبزخ
نٓى فً انًدبل انًًُٓ.

الزؤية

األهذاف العاهة
 تشخٍص زبالد انذسهكسٍب نًختهف انفئبد انعًزٌخ ثبنهغتٍٍ
انعزثٍخ ٔاإلَكهٍشٌخ









ٌٕفز يزكش دسهكسٍب نإلستشبراد انتعهًٍٍخ ٔتمٌٕى
عسز انمزاءح خذيبد تشخٍصٍخ ٔ ،عالخٍخ ٔ إرشبدٌخ
فً زبنخ انذسهكسٍب ٔعسز انمزاءح؛ ثبإلضبفخ إنى
خذيبد تًٍُخ يٓبراد انمزاءح ،انكتبثخٔ ،انسسبة
ندًٍع األعًبر ٔفً انهغتٍٍ انعزثٍخ ٔاإلَكهٍشٌخ .
ٌٔعتًذ انًزكش انثمخ ٔانسزٌّخٔ ،انتعبطفٔ ،االزتزاو فً
كم خذيبتّ.

تٕفٍز خذيبد انتذخّم انعالخً ثبستخذاو طزق عالج عبنًٍخ
ٔيتُٕعخ يذعًّخ ثئستخذاو األصٕاد ٔانًتسزكبد ٔانكًجٍٕتز
تٕفٍز خذيبد انتشخٍص ٔانعالج ندًٍع فئبد انًدتًع
اإليبراتً
تٕفٍز ثزايح تأٍْهٍخ ٔتٕخٍٍٓخ نهتعزٌف ثسبالد انذسهكسٍب
ٔخصبئصٓب
تٕفٍز استشبراد عالخٍّخ ألٔنٍبء أيٕرانًصبثٍٍ ثبنعسز
انمزائًّ نهذسهكسٍب
تٕفٍز خذيبد انتٕخٍّ ٔاإلرشبد نذعى انمبئًٍٍ عهى رعبٌخ
انًعسزٌٍ لزائٍبً ثًب فٍٓى انًعهًٍٍ ٔانًذارص ٔأٔنٍبء األيٕر
دٔراد ٔٔرشبد عًم ٔيؤتًزاد تٕعٌٕخ نتعزٌف انًدتًع
ثمذراد انًعسزٌٍ لزائٍبً ٔكٍفٍخ انتعبيم يعٓى
تٕفٍز انًصبدرانتعهًٍٍخ انتً تفً ثًتطهجبد انًعسزٌٍ

خذهة اإلرشاد النفسي  /الشخصي
ٌتًثم ْذف انًزكش فً خذيبتّ اإلرشبدٌخ انُفسٍخ /
انشخصٍخ فً تمذٌى انُصبئر انشخصٍخ  /انُفسٍخ
ثٓذف دعى َدبذ انًعبٍٍَ يٍ عسز انمزاءح ٔإسانخ
انسٕاخش انتً تسٕل دٌٔ تعهًٓى؛ ثسٍث ٌتعهى
انًتضزرٌٍ تسًم انًسؤٔنٍخ ٔ ،اكتسبة انًٓبراد
انالسيخ نهتكٍف يع يتطهجبد انسٍبح انذراسٍخ ،
ٔانتغهت عهى انصعٕثبد انتً لذ تًُعٓى يٍ تسمٍك
أْذافٓى األكبدًٌٍخ ٔانًٍُٓخ.
خذهة االستشارات السزيعة
ٌٕفز انًزكش خذيبد استشبرٌخ سزٌعخ زٕل لضبٌب
انًعبٍٍَ يٍ عسز انمزاءح ٔانتً لذ تستذعً انتذخم
االستشبري انسزٌع خبصخ ثًب ٌتعهك ثبنصعٕثبد انتً
لذ ٌٕاخٓٓب انًعبٍٍَ يٍ ضغٕط دراسٍخ ٔكٍفٍخ
انتعبيم يعٓب.

بزاهج التىعية وورش العول
تشكم انجزايح انتٕعٌٕخ ٔٔرش انعًم خشء ْبو يٍ
يًٓخ يزكش دسهكسٍب نإلستشبراد انتعهًٍٍخ
ٔتمٌٕى عسز انمزاءح زٍث ٌهتشو انًتخصصٍٍ فً
انًزكش ثتُظٍى دٔراد تٕخٍٍٓخ تٓذف نجُبء انًٓبراد
انتعهًٍٍخ ٔانًٍُٓخ عُذ انًعبٍٍَ ؛ كًب ٔتستٓذف
ْذِ انذٔراد انًعهًٍٍ ٔانًذرسٍٍ ٔانمبئًٍٍ عهى
انتعبيم يع انًتعسزٌٍ لزائٍبً ٔأٔنٍبء األيٕر .

خذهة الوساعذة الذاتية
ٌشذد يزكش دسهكسٍب نإلستشبراد انتعهًٍٍخ
ٔتمٌٕى عسز انمزاءح عهى تسسٍٍ يفٕٓو انذاد عُذ
انًعبٍٍَ يٍ عسز انمزاءح ثٓذف تذرٌجٓى عهى
تدٍُذ انًٕارد انًتبزخ نٓى.
ٔتتٕفز كتٍجبد ٔيزاخع يتعذدح عٍ ْذِ انًٕاضٍع فً
يكبتت انًزكش ٔعهى يٕلعّ اإلنكتزًَٔ

