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مملكة البحرين 

وزارة الرتبية والتعليم

اإدارة الرتبية اخلا�شة

برنامج االإعاقات                                                       

ا�شتمارة التن�شيق مع املدار�س اخلا�شة بدولة الكويت

ا�شتمارة بحث احلالة 

اأوال : بيانات اأولية عن الطالب :

اال�شم :................................................ ال�شف ...............  اجلن�شية .............

تاريخامليالد:.................................................العمرالزمني ..............................

احلالة الدرا�شية :   منقول ............... را�شب .................  م�شتجد .............................

ا�شم الوالد : ............................................................................................

هاتف  العمل .............................................  هاتف املنزل ...............................

ا�شم ويل االأمر : ........................ املهنة : ............. القرابة :................................

...................... الطريق   ..................... ال�شقة   / املنزل  رقم   : العنوان 

املجمع...................

املدينة / القرية : .................................... املحافظة:.......................................

االأم  من   .........  : االأب  من   .........: االأ�شقاء  عدد   ........... االأ�شرة  اأفراد  عدد 

.......................:

ترتيب الطالب لالأخوة االأ�شقاء .........................................................................

الطالب يعي�س مع:         )    ( الوالدين            )     ( الوالد                )      (  الوالدة

�شلة القرابة : ) تدون حاالت ال�شعف العقلي – املر�س العقلي ( .......................................

م�شدر حتويل احلالة : ..................................................................................

�شبب التحويل : .........................................................................................

امل�شكالت ال�شابقة اإن وجدت :  ..........................................................................

..........................................................................................................
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ثانيا : بيانات عن االأ�شرة وو�شعها االجتماعي :

اأفراد اأ�شرة الطالب :

م
ق

ر
ال

اال�سم
�سلة 

القرابة
العمر

احلالة 

االجتماعية

احلالة 

العلمية

احلالة 

ال�سحية
املالحظاتالدخلاملهنة

ب- تكوين االأ�شرة وو�شعها العام : ......................................................................

.......................................................................................................

ثالثا : بيانات عن امل�شكن :

 اأ – نوع ال�شكن :......................................................................................

1- ملك  -         حكومي   –                 دخل حمدود             - اإيجار

2- م�شتقل ) تقيم فيه االأ�شرة فقط ( – م�شرتك  ) مع اآخرين (

3- االإيجار ال�شهري )           ( دينار .

4- فيال          - بيت عربي         دخل حمدود      - �شقة          - ع�شة

5- عدد احلجرات التي تخ�س االأ�شرة  )        ( حجرة 

ب- مدى كفاية امل�شكن حلاجات االأ�شرة : ............................................................
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رابعا احلالة االقت�شادية لالأ�شرة :

- متو�شط الدخل ال�شهري            دينار

- م�شادر الدخل : رواتب  - جتارة  - عقارات  - م�شاعدات حكومية  - ال يوجد

ال�شم والتخلف العقلي الب�شيط

التاريخ االأ�شري :

اأ- حالة االأم اأثناء احلمل : ..........................................................................

ب- حالة الو�شع :     طبيعية        ع�شرة        اآلة       مدة               الو�شع            عملية

حالة االأم بعد الوالدة : .................................................................................

2-حالة الطفل بعد الوالدة :

اإ�شابته باإحدى االأمرا�س وخا�شة احلميات ............................................................

بدء اجللو�س .................................. بدء امل�شي ..........................................

بدء النطق ...................................... منو الطفل .........................................

�شهيته   ...................... النوم   ..................... البول  يف  التحكم 

للطعام.........................

تاريخ االإ�شابة بال�شمم................................................................................ 

3. حالة ال�شمع :

�شمم كامل ...............�شعف �شمع ............ اأذن مينى .............. اأذن ي�شرى ...............

هل ي�شتعمل �شماعة ................................

4- التاريخ املر�شي لالأ�شرة : 

هل يوجد باالأ�شرة من ي�شكو من     �شمم     – �شعف عقلي     –�شكر     – �شرايني

اأمرا�س اأخرى ..........................................................................................

نتيجة اختبار الذكاء                   راأي االخت�شا�شي النف�شي                       ن�شبة الذكاء

..................                         .....................               ........................
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خام�شا : مالحظات عن غياب الطالب و�شلوكه :

املواظبة ................................................................................................

ن�شبة احل�شور...........................................................................................

االإجراءات التي اتخذت من احلالةالتاريخ

مالحظات ومقرتحات عامة :

 .......................................................................................................

                                               

توقيع ويل االأمر  ...........................


