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المحتويات                        الصفحة
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تم االعتماد في هذا التصنيف على:
 IDEA -  2004         •

the Individuals with Disabilities Education Act
         •

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, 

DSM-5TM, American Psychiatric Association (2013)
2006–       •

200629  •
200914

المنطلقات األساسية:
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ألغراض التصنيف يتم استخدام التعريفات التالية:
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ا�عاقــة الذهنية
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 Intellectual Disabilityاإلعاقة الذهنية-1
3

1
    –  5      2


    5         3



تعريف اإلعاقة الذهنية: 
1- اإلعاقة الذهنية (يتم تحديد القدرات العقلية حسب اختبارات الذكاء المعتمدة)


         



          





   5 
70 ± 5756510015
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2- التأخر النمائي العام  ( لألطفال من 5 سنوات فأقل– غير محدد بدرجة معينة 
للقدرات العقلية):

5
 
           
 




3- اإلعاقة الذهنية غير المحددة ( لألشخاص أكبر من 5 سنوات- غير محدد بدرجة 
معينة للقدرات العقلية):

5






الوثائق المطلوبة:
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أهلية الخدمات:
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10

Communication Disorders اضطرابات التواصل-2

تعريف اضطرابات التواصل:
           

 




            
           

            


         
 stuttering       




الوثائق المطلوبة:
              


 

أهلية الخدمات:
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12

Autism Spectrum Disorder اضطراب طيف التوحد-3

تعريف اضطراب طيف التوحد:




  (DSM – V, APA ,2013)     


  •
  


1
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3




   •
 


 1
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2




3



4




  •
           



  •

 •
            

              



الوثائق المطلوبة:
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أهلية الخدمات:
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 Attention Deficit/اضطراب قصور االنتباه والنشاط الزائد-4
Hyperactive Disorder




21
61
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الوثائق المطلوبة:




أهلية الخدمات:
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Specific Learning Disorderصعوبات التعلم المحددة-5

تعريف صعوبات التعلم:
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الوثائق المطلوبة:





 IQ –Achievement Discrepancy1
 302Model
30

1
2Discrepancy Table2

3Response to Intervention3
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أهلية الخدمات:
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Visual Impairment اإلعاقة البصرية-6

تعريف اإلعاقة البصرية:
   " "          



 :Totally Blindness
     20 


 :Partially Sighted

660
 : Low Vision
           



الوثائق المطلوبة:


أهلية الخدمات:
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Hearing Impairment اإلعاقة السمعية-7

تعريف اإلعاقة السمعية: 


   




1

90


2

9026




درجات فقدان السمع بالديسبل

26 to 40

41 to 55

56 to 70

71 to 90

90










Mild

Moderate

Moderately severe 

Severe 

Profound 
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الوثائق المطلوبة:


أهلية الخدمات:
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Deaf-Blind Disability اإلعاقة السمعية - البصرية-8
 




الوثائق المطلوبة:




أهلية الخدمات:
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Physical Disability اإلعاقة الجسدية-9

تعريف اإلعاقة الجسدية:







1


2
3



الحاالت التي تشملها اإلعاقة الجسدية م
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الوثائق المطلوبة:




أهلية الخدمات:
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 Psycho\ Emotional  10- االضطرابات النفسية/ االنفعالية
Disorders

         
  




 








          
        


DSM

www.psychiatryOneline.org

الوثائق المطلوبة:


أهلية الخدمات:
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Multiple Disabilityاإلعاقة المتعددة-11
          

 

              



            
         



الوثائق المطلوبة:


أهلية الخدمات:
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