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حز كلى دوس وأهمُت جٕىىلىحُا في معاكذة روي  الىتهذي هاجه اإلاِالت      التٓر

كلى جخؼي خاحض ؤلاكاُت مً خال٘ اجاخت اظخخذام الىظُلت الاخخُاحاث الخاصت 

ادة  همىهم والىص٘ى الى ما جئهله له ُذساجه  الخٕىىلىحُت اإلاىاظبت مً احل ٍص

والُِام  عهل اهذماحهم في الخُاة الُىمُتح للُِام بادواس مخخلٌت خعبومئهالجه  

بؤكما٘ اًجابُت حلىد كلحهم ظىاء هٌعُا أو احخماكُا أو اُخصادًا .وكلُه ظِخم 

ملالجت اإلاىطىق مً خال٘ الخؼَش الى كىاصش أظاظحن ،مجها جدذًذ أهم اإلاٌاهُم 

ٓمٌهىم جٕىىلىحُا حللُم روي الاخخُاحاث الخاصت ومٌهىم روي الاخخُاحاث 

اصت زم هخؼَش الى بذاًاث ؿهىس جٕىىلىحُا روي الاخخُاحاث الخاصت وأهمُتها الخ

اتها لىصل الى كشض أهم الخِىُاث الخٕىىلىحُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت  ومعخٍى

 ومخؼلباتها. 

حُا جٕىىلى  ؛روي الاخخُاحاث الخاصت ؛الٌلالُت ؛الخٕىىلىحُا الهلماث املفخاخيت:

 ت.حللُم روي الاخخُاحاث الخاص
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 مقدمت:   

مُت، والاهخمام الٕبحر باُخصاد           أدي الخِذم الخٕىىلىجي الهاتل، والثىسة الُش

ت الى ؿهىس الٕثحر مً الخِىُاث اإلاعاكذة وجٕىىلىحُا ؤلابذاق التي ظاهمذ في وطم  اإلالًش

اث،ومخاػبت ألاصماث التي حلترض خُاة هزه الٌئت، والخخٌٍُ مً  الخل٘ى إلالـم اإلالُى

اإلاىسوزاث الاحخماكُت والىٌعُت والثِاًُت التي جد٘ى دون دمج ألاشخاص روي ؤلاكاُت 

 في البِئت اإلادُؼت.

دواث خُث أهه مً الصلب جخُل خُاة روي الاخخُاحاث الخاصت دون ألا         

ً واهجاص اإلاهماث  الخٕىىلىحُت التي ظاكذتهم بؽٖل أظاسخي كلى الخىاصل مم آلاخٍش

ٔان مً اإلاعخدُل جدُِِها دون الابخٖاساث اإلاخؼىسة،ار جمٕجهم  الُىمُت البعُؼت التي 

ٗ اإلاللِت لألٔل  شاءة ألاخباس وجِلُب الصخٌُت وجدٍش هزه الخِىُاث مً ٓخابت الشظاتل ُو

ُا ٔاهذ أؼبه بصىسة كلمُت وصلىد الذسج ُو دة العُاسة، وهحرها مً الخؼىساث التي 

 .وخُاجُت باليعبت الى ٔل مً كاوى مً عجض حعذي

          This article aims to focus on the role and importance of 

educational technology in helping people with special needs to 

overcome the barrier of disability by allowing the use of the appropriate 

technological means to increase their growth and access to what 

qualifies him for his capabilities and qualifications to perform various 

roles according to facilitating their integration into daily life and doing 

positive actions that come back On them, whether psychologically, 

socially, or economically, and on the subject will be addressed through 

touching on two basic elements, including defining the most important 

concepts such as the concept of education technology for people with 

special needs and the concept of people with special needs, then we 

address the beginnings of the emergence of technology with special 

needs and its importance and levels to get to showcase the most 

important technological technologies For people with special needs and 

requirements. 

Keywords: Technology; Effectiveness; Effectiveness; Special needs 

education technology.  
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هجذ أن الخٕىىلىحُا جللب دوسا أظاظُا في خُاة هزه الٌئت وخاصت   وكلُه         

ذساتهم خُث أن هىاْ خاحت ملُىت لٖل مجه ش مهاساتهم ُو م اإلاخللِت بلملُت حللمهم وجؼٍى

مً خال٘ ػبُلت ؤلاكاُت اإلاىحىدة لذي ٔل واخذ مجهم ًذسحت ؤلاكاُت لٖل ًئت  جخدذد

جدخاج الى هىق ملحن مً الخٕىىلىحُا اإلاعاكذة حعهل كلى صاخبها الخلامل مم مادة 

ت  الخللم وجمٕىه مً الُِام باليؽاػاث والىاحباث اإلاخصلت،ًمثال روي ؤلاكاُت البصٍش

خخلٍ في ػبُلتها كً الخٕىىلىحُا اإلاعاكذة لزوي ؤلاكاُت بداحت لخٕىىلىحُا معاكذة ج

حر مادة الخللم ِت التي ًخم ًحها جًى لٖلخا الٌئخحن ظخٖىن   العملُت وبالخالي ًبن الؼٍش

 بالخؤُٓذ مخخلٌت. 

حز كلى أهمُت ودوس جٕىىلىحُا الخللُم          وكلُه وععى مً خال٘ هزه اإلاِالت الى التٓر

الاخخُاحاث الخاصت،خُث ظدىا٘و مجمىكت مً اللىاصش إلالالجت في الجهىض بٌئت روي 

اإلاىطىق اهؼالُا مً جدذًذ أهم اإلاٌاهُم ٓمٌهىم الخٕىىلىحُا وروي الاخخُاحاث 

الخاصت وجٕىىلىحُا روي ؤلاكاُت زم هخؼَش الى إلادت كً ؿهىس جٕىىلىحُا اإلالاُحن 

ت مً الخِىُاث الخٕىىلىحُت وأهمُتها وجِعُم جٕىىلىحُا لخللُم لىلشج الى اكؼاء أمثل

اتذتها لزوي الاخخُاحاث الخاصت لىصل الى كشض مخؼلباث جٕىىلىحُا الخللم.  ًو

 جدديد املفاهيم: .1

 حعسيف الفعاليت: 1.1

ان  هاصش دادي كذون بؤن ًلالُت اإلائظعت  باليعبت لٌلالُت اإلائظعت هجذ 

ىٌعها ولىمىها، ٓىـام ، ًمًٕ أن حلشي باظخلذادها للبِاء ، للخٍُٕ ، لالخخٌاؾ ب

باظخِاللُت كً الىؿاتٍ الخاصت التي جئديها ، وهزا الخصىس ُذ جذكم مً ػشي 

 (. 50: 0222زًً دسظىا اإلاىـمت )هاصش دادي كذون،اللذًذ مً ال

ها باسجىلي لًش كلى أنها جلٗ اللالُت بحن الىخاتج اإلادِِت ًلال M.Bartoli  َو

 (.2اي)بىسُبت،،صوالىخاتج اإلاِذسة ورلٗ مً خال٘ ُُاط الاهدش 

وكلُه ًمًٕ اخخصاس ملجى الٌلالُت بلمل ألاكما٘ الصخُدت ختى ًخم الىص٘ى   

 الى جدُِّ اهذي معؼشة . 
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 حعسيف الخنىولوحيا: 1.

ًىهططاوي ألاصططل، وهططى مٖططىن مططً مِؼلططحن  Technology جنىولوحيــاان مصططؼ                

ِصططذ بططه  «Techno جٕىططى»صططىجُحن ألا٘و  ِصططذ بططه  «Logy لططىجي»اوي ، والثطط«اإلاهططاسة»ٍو ٍو

والزي ٌلجي الخؼبُّ  «مهازة فً الخعليم» ، وبالخالي ًبن هزا اإلاصؼ   ٌلجي«ًً الخللُم»

ططططططططططططططططططططططططططططططا  هططططططططططططططططططططططططططططططذاي وأهططططططططططططططططططططططططططططططشاض كلمُططططططططططططططططططططططططططططططت  ِ  .اإلاططططططططططططططططططططططططططططططىـم للملططططططططططططططططططططططططططططططاسي جدُِ

(0202،http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731). 

ذ   ٌاث أخشي  ُو كذًذة لٖلمت الخٕىىلىحُا،  أوسد الٕثحر مً الللماء حلٍش

 .وظىلشض بلظا مجها ًُما ًلي

نىولوحيا بأنها حعسف ا       
ّ
كملُت ؼاملت جِىم بخؼبُّ الللىم واإلالاسي بؽٖل  -:لخ

م في مُادًً كّذة؛ لخدُِّ أهشاض راث ُُمت كملُت للمجخمم. وحلشي الخٕىىلىحُا 
ّ
مىـ

ت، وجؼبُِاته ُّ ت الللم لها لخذمت ؤلاوعان بؤنها الاظخخذام ألامثل للملًش ا، وجؼَى

خه ُّ  .(http://www.mawhopon.net/?p=7619،0202)وسًاه

ِطططططططت لخِطططططططذًم اإلاِطططططططشساث أو الىخطططططططذاث  حعسيـــــــف الـــــــخعلم الالن  ووـــــــ : 3.1 ٌلطططططططشي بؤهطططططططه ػٍش

ومططططططا  الذساظطططططُت للمخللمطططططحن مطططططً خطططططال٘ معططططططخدذزاث جٕىىلىحُطططططت كذًذة،ٓؽطططططبٕت الاهترهطططططذ

طططططه مطططططً مٕخبطططططاث الٕتروهُطططططت ومللُطططططاث بدطططططث والؽطططططبٖاث اإلادلُطططططت والخاظطططططب ووظطططططاتؼه  جدخٍى

ُه  اإلاخلططططذدة مططططً صططططىث وصططططىسة وسظططططىم ،ظططططىاء ٔططططان مططططً بلططططذ أو فططططي الٌصططططل اإلاذسسططططخي،ًو

ٕططططططططططططً الخٌاكطططططططططططططل بطططططططططططططحن اإلاللططططططططططططم واإلاخللمطططططططططططططحن مطططططططططططططً حهطططططططططططططت وبططططططططططططحن اإلاخللمطططططططططططططحن مطططططططططططططم بلظطططططططططططططهم  ًم

 (. 332،ص0252البلع)مصؼٌى ميؽاوي الصاٌى،

 ذوي الاخخياحاث الخاصت: حعسيف 4.1

حلشي ًئت روي الاخخُاحاث الخاصت بؤنها أولئٗ ألاًشاد الزًً ًِلىن في ػشفي            

ذ أػلّ كلحهم روي  الخىصَم الؼبُعي بىاء كلى العمت الىٌعُت أو البذهُت أو الؼبُت ، ُو

ت جخخلٍ ك ً خاحاث الاخخُاحاث الخاصت هـشا  ن خاحاتهم الىٌعُت والزهىُت والتربٍى

ُّ ُمشة،  (.13،ص0224ألاًشاد اللادًحن)جًى

http://www.mawhopon.net/?p=7619
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مً خال٘ الخلٍشٍ ًمًٕ الِ٘ى بؤن ألاًشاد الزًً ًٌخِشون الى خاحاث 

ت و هحرها جخخلٍ كً  ٔاهذ هٌعُت أو بذهُت أو ػبُت أو الزهىُت أو جشبٍى مخخلٌت ظىاء 

 خاحُاث ألاًشاد اللادًحن و ًؼلّ كلحها روو الاخخُاحاث الخاصت.

ت                     ٓما ًمًٕ حلٍشٍ روي الاخخُاحاث الخاصت: " بؤنها الٌئاث هحر العٍى

ُا أو احخماكُا أو كِلُا ًصٌهم اإلاجخمم بالؽزور و هحر  ا أو خٓش حعمُا أو خعُا أو ًٍٕش

ٔي  اء إلالخِذاث مخخلٌت و ًدخاحىن الى سكاًت خاصت و بِئاث كالحُت مىاظبت")ص ألاظٍى

ذان،  (.55ص ،0225خعحن ٍص

هزا الخلٍشٍ ٌلجي بؤن روي الاخخُاحاث الخاصت ًىـش الحهم اإلاجخمم كلى أنهم                

اء مً مخخلٍ الجىاهب و بزلٗ هم بداحت الى اهخمام خاص كً  ألاًشاد هحر ألاظٍى

حر وظاتل كالحُت مالتمت. ّ جًى  ػٍش

مصؼ   الٌشد  ،5552في خحن خذد اإلائجمش الِىمي ألا٘و للتربُت الخاصت ظىت               

خللم أو  رو الخاحاث الخاصت كلى أهه ٔل ًشد ًدخاج الى خذماث خاصت لٖي ًىمى ٍو

ت أو الىؿٌُُت أو اإلاهىُت، و ًمًٕ أن  ًخذسب أو ًخىاًّ مم مخؼلباث خُاجه الُىمُت ألاظٍش

ٌؽاْس في كملُت الخىمُت الاحخماكُت والاُخصادًت بِذس ما ٌعخؼُم وبؤُصخى ػاُاجه 

(، و ًظم مٌهىم روي الاخخُاحاث الخاصت 02،ص0252مدمذ كثمان مىِب،ٓمىاػً)

ت  بىاء كلى مِاًِغ ػبُت الٌئاث الخالُت: روي -طلٌُي البصش  -روي ؤلاكاُت البصٍش

ً دساظُا -طلٌُي العمم-ؤلاكاُت العملُت  -هحر اإلاخٌُٕحن -اإلاصابحن بالصشق-اإلاخؤخٍش

-32،ص.ص0225ا٘ هىس الذًً الهُثي،اإلاىهىبحن)حم -الزًً ٌلاهىن مً كُىب في الىؼّ

31.) 

ت حعمُا أو  ًمًٕ حلٍشٍ روي الاخخُاحاث الخاصت: " بؤنها الٌئاث هحر العٍى

اء  ُا أو احخماكُا أو كِلُا ًصٌهم اإلاجخمم بالؽزور وهحر ألاظٍى ا أو خٓش خعُا أو ًٍٕش

ي خعح ن إلالخِذاث مخخلٌت و ًدخاحىن الى سكاًت خاصت و بِئاث كالحُت مىاظبت")ٔص

ذان،  (.55،ص0225ٍص

ٓما حلشي ًئت روي الاخخُاحاث الخاصت بؤنها أولئٗ ألاًشاد الزًً ًِلىن في 

ذ أػلّ كلحهم  ػشفي الخىصَم الؼبُعي بىاء كلى العمت الىٌعُت أو البذهُت أو الؼبُت ، ُو
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ت جخخلٍ كً  روي الاخخُاحاث الخاصت هـشا  ن خاحاتهم الىٌعُت والزهىُت والتربٍى

ُّ ُمشة،  شاد اللادًحنخاحاث ألاً  .(13، صٌدت 0224)جًى

دت مهمت في   وكلُه هخلص أن ًئت روي الاخخُاحاث الخاصت الخاصت هي ؼٍش

خؼلب كلى اإلاجخمم أن  يهخم بهزه  اإلاجخمم حلاوي مً خلل حعمُا أو خعُا أو رهىُا ٍو

ش لها ٔل الذكم اإلاادي واإلالىىي ختى جىذمج مم اإلاجخمم . ًى  الٌئت ٍو

حمُم ألادواث واإلاىاد  حؽمل ىولوحيا ذوي الاخخياحاث الخاصت:جن حعسيف 1.5

ادة وجدعحن الِذساث الىؿٌُُت وألاداتُت  وألاحهضة والبرمجُاث التي حعخخذم مً أحل ٍص

لخللمُت ؤلاكخُادًت لذي روي الاخخُاحاث الخاصت وجمُٕجهم مً مماسظت وؽاػاتهم ا

 لالت.ًبصىسة

(2020،https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11) 

الاخخياحاث الخللُمُت الخاصت لزوي  «الخنىولوحيا» الخِىُاث حلشيٓما          

و أي مادة أ»بؤنها « مIDEA 1997» كلى خعب «Assistive Technology» الخاصت

ادة الٌٕاءة  ِا للؼلب بهذي ٍص ُؼلت، أو هـام مىخج، أو شخيء ملذ٘ أو مصىىق ًو

ٖاد ًجمم اإلاخخصصىن في هزا  .«لروي الاخخياحاث الخاصتالللمُت والىؿٌُُت  ٍو

اإلاجا٘ كلى هزا الخلٍشٍ الزي ٌؽحر الى أن معمى الخِىُاث الخللُمُت لزوي الاخخُاحاث 

بمٌهىمها، ولٕىه ٌلجي أي مادة حعخخذم لخللُم الخاصت ال ًِخصش ًِؽ كلى الخِىُت 

هزه الٌئت. ومً هىا ًمًٕ الِ٘ى اهىا كىذما هزٓش مصؼ   الخِىُاث هىا، ًلِغ 

وؤلالٕتروهُاث، واهما ًِصذ بها أي وظُلت حللُمُت حعاكذ في  ألاحهصةاإلاِصىد بها ًِؽ 

ٔاهذ العبىسة والؼباؼحر والٕخا ب، حلخبر جِىُاث حعهُل ًهم اإلاادة الللمُت، ختى ان 

  .«AT» حللُمُت معاكذة

(2020 ،http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731) 

ًشي ملخشون أن جٕىىلىحُا الخللُم كباسة كً مجا٘ ،وكملُت ومهىت،ًاإلاجا٘          

ت -اإلاىاد الخللُمُت–ًظم)ألاحهضة  م-الاظتراجُجُاث الخللُمُت–الِىي البؽٍش -الخٍِى

ت والبدث  ؤلاهخاج( واللملُت حلجي الاظخخذام اإلاىـم اإلاذسوط –الخصمُم –الىـٍش

للمٖىهاث الثماهُت العابّ رٓشها.والاظخٌادة مىه واظخخذامها اظخخذاما سؼُذا بدُث 

https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731
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ا في الىـام الخللُمي،أما هـشجه لها كلى ًيخج كً رلٗ بِئت حللُمُت صالخت جدذر حوُحر 

ش أشخاص روي  أنها مهىت ًخلجي أهه للُِام بؤوؽؼت جٕىىلىحُا الخللُم ًبهه البذ مً جًى

ت وكملُت ملُىت للُِام بهزه ألاوؽؼت)مدمذ  مهاسة كالُت وخلٌُت هـٍش

 (.522الباص،دط،ص

ؤنها:مىدجى هـامي لخصمُم ب جنىولوحيا الخعليم ألامسينيتٓما حلشي لجىت                

مها ٖٓل،جبلا  هذاي مدذدة هابلت مً هخاج ألابدار  اللملُت الخللُمُت،وجىـُمها وجٍِى

ت مً احل  ت وهحر البؽٍش في مجا٘ الخللُم والاجصا٘ البؽشي،،معخخذمت اإلاىاسد البؽٍش

ذا مً الٌلالُت)صبؼي،ًالْ،  (.523،ص0253آعاب الخللُم مٍض

ُه ًخٕىىلىحُا روي الاخخُاحاث الخاصت هي جلٗ الىظاتل الخِىُت التي جم وكل                 

خُث  اختركاها خعب خاحت وػبُلت وخصىصُت أي ًشد مً روي الاخخُاحاث الخاصت،

 حعهل لهم الُِام بمخخلٍ اليؽاػاث وحعُحر أمىسهم بؽٖل مبعؽ .

  :بداياث الاهخمام وأهميتها –الخنىولوحيا وذوي الاخخياحاث الخاصت  .2

 بداياث الاهخمام الخنىولوجي بروي الاخخياحاث الخاصت: 2.1

مً اإلاخلاسي كلُه أن الخٕىىلىحُا وحذث في ألاظاط ختى جمًٕ ؤلاوعان مً                 

ت اإلادذودة ظىاء اللِلُت أم الجعذًت،وبؽٖل خاص حلمل  الخٌَى كلى ػبُلخه البؽٍش

كلى جدعحن الِذساث  Assestive Technology الخٕىىلىحُا اإلاعاكذة أو ما ًؼلّ كلحها

اث مخخلٌت بدعب دسحت جِذمها  .الىؿٌُُت لللاحض، واإلاِعمت الى معخٍى

، 5522كام  أ٘و مشة بذأ هزا الاهخمام الخٕىىلىجي بزوي الاخخُاحاث الخاصت                 

ُٕططت  التططي هىهططذ الططى خططحن جططم حلططذًل ظُاظططت ُططاهىن الاجصططاالث فططي الىالًططاث اإلاخدططذة ألامٍش

طشوسة جىاًش خذماث وملذاث الاجصا٘ )الهطاجٍ والخلٌطاص( لألشطخاص الطزًً ٌلطاهىن مطً 

ٔاث اإلاصطىلت واإلاىخجططت .اكاُطت فططي البصطش أو العططمم و ًطشض هططزا ؤلاحطشاء الِططاهىوي كلطى الؽططش

طمان جصمُم هزه ألادواث والىظاتل بؽٖل ًدىاظطب مطم ُطذساث روي  ماث الاجصا٘لخذ

ططططططططض وصطططططططط٘ى حمُططططططططم  ططططططططان الهططططططططذي مططططططططً هططططططططزا الخٕططططططططم حلٍض ت، ٔو ؤلاكاُططططططططاث العططططططططملُت والبصططططططططٍش

https://www.fcc.gov/general/telecommunications-act-1996-and-people-disabilities
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ُٕحن الطططى وظطططاتل الاجصطططا٘ دون اظطططخوىاء،في اإلاطططذاسط واإلاشاًطططّ الصطططخُت واإلائظعطططاث  ألامطططٍش

 .اللامت

ٔان بذاًت              خُاة روي  التي ظهلذ الخِا لجمُم آلاالث والخِىُاث هزا الِاهىن 

ٔان أؼهش هئالء اإلاصابحن واإلالخمذًً  سديفً هولىجالاخخُاحاث الخاصت،وللل اللالم 

بؽٖل جام كلى ألادواث الخٕىىلىحُت التي مً خاللها ألِى مداطشاث وألٍ ٓخب وكشض 

اجه الللمُت ولٍ اللالم دون أن ًٖىن ُادسا كلى جدٍشٗ  ل هـٍش ػشي مً أػشاًه، ٔو

 هىا الُىم مثالحن كشبُحن مجها.اإلاخؼىسة، التي ظىزٓش  الخٕىىلىحُا اإلاعاكذة هزا ٌلىد الى

 ( 6https://www.noonpost.com/content/2469  )2018 ) ،()هىس كلىان

كلى ألاًشاد الؼبُلُحن  جٕىىلىحُت لم جِخصش  وكلُه وعخيخج أن اختراق أي وظُلت        

ٔاهذ مخاخت ختى لزوي الاخخُاحاث الخاصت لدعهُل خُاتهم واؼهشهم اللالم  واهما 

اء وخب  اجه في الٌحًز ىج الزي صبر كلى مشطه  اؼتهش بىـٍش ؼاوي ظدًٌُ هٓى البًر

 . ً  معاكذة آلاخٍش

 : خاصتأهميت اسخخدام جنىولوحيا الخعليم  لروي الاخخياحاث ال 2.2

ان اظخخذام الىظاتل الخٕىىلىحُت في خُاة روي الاخخُاحاث الخاصت لها            

ٔان رلٗ مً الىاخُت الىٌعُت أو  اللذًذ مً الاًجابُاث التي حلىد كلحهم ظىاء أ

شه  الاحخماكُت أو الاُخصادًت،خُث ًئدي اظخخذام الٕمبُىجش الى خٌع الخىجش إلاا ًخًى

للاب الجمُلت التي جذخل البججت والعشوس في هٌىظهم،ٓما مً ألاللاب اإلاعلُت وألا

ُت والىٌعُت لزوي  حعهم الىظاتل الخللُمُت في كالج ٓثحر مً اإلاؽٕالث العلٓى

الاخخُاحاث الخاصت،ٓما أنها حعاهم في خٌع ظلْى اليؽاغ الضاتذ وجدعً بلع 

ت)مد شغ الخٓش ُاث اإلاصاخبت له ٓدؽدذ الاهدباه والاهذًاكُت ًو مذ العلٓى

 (.520الباص،دط،ص

ٓما اللذًذ مً الىِاغ التي جبحن مذي أهمُت اظخخذام جٕىىلىحُا الخللُم لزوي         

 الاخخُاحاث الخاصت ٓما ًلي:  

https://www.noonpost.com/content/24696%20%20(2018
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  حعهم في كالج مؽٖلت الٌشوَ الٌشدًت بحن روي الاخخُاحاث الخاصت خُث

ِذم حلالج الٌشوَ الٌشدًت التي جـهش  بىطىح بحن أًشاد الٌئت الىاخذة،ًخ

لما جم اظخخذام وظاتل مخلذدة  وظاتل جٕىىلىحُا الخللُم مثحراث مخلذدة ٔو

ومخىىكت أمًٕ معاكذة روي الاخخُاحاث الخاصت كلى اخخالي ُذساتهم 

 واظخلذاداتهم وهمؽ حللمهم كلى الخللم بؽٖل أًظل.

  اججاهاث مشهىب ًحها خُث حعاكذ جٕىىلىحُا الخللُم في ً حعهم في جٍٖى

ً اججاها ث مىحبت لذي ألاػٌا٘ روي الاخخُاحاث الخاصت ،مثل اهدباه جٍٖى

الىـام والخلاون مما ٌعاكذ كلى الخٍُٕ الاحخماعي)اإلاواوسي 

 (.3،ص0252اإلاالح،

  جللب دوسا هاما في ملالجت الٌشوَ الٌشدًت والتي جـهش بىطىح بحن اإلالاُحن

م ػَش وأظالُب الخللُم بما ًىاظ ب ٔل بمخخلٍ ًئاتهم خُث حعخؼُم جىَى

 اإلاخللمحن خاصت وان هىاْ اخخالًا واضخا بُجهم في الِذساث.

  ُت اإلاشهىب ًحها وآعابهم اإلاٌاهُم جٌُذ في حللُم اإلالاُحن ألاهماغ العلٓى

 .اإلالِذة

  ٗحعاكذ في الخولب كلى الاهخٌاض في الِذسة كلى الخٌٕحر اإلاجشد للملاُحن ورل

حر خبراث خعُت مىاظبت.  بخًى

 اإلاخللمحن اإلالاُحن وصٍادة داًلُتهم واُبالهم كلى  جللب دوسا هاما في ّ حؽٍى

 ّ ض في كملُت الخللُم والخللم كً ػٍش ض كلى أهمُت الخلٍض الخللم خُث جٓش

 الخوزًت الشاحلت.

 .ش مثحراث خاسحُت حلىض اإلالَى الظلٍ في مثحراث الاهدباه الذاخلُت كىذه  جًى

 اججاهاث مىحبت ل ً ادة الخدصُل وجٍٖى  ألػٌا٘ اإلالاُحن.حعاكذ كلى ٍص

  حعاكذ كلى جٕشاس الخبراث وججلل الاخخٖاْ بحن الؼٌل اإلالاَ وبحن ما ًخللمه

ا جٌشطت ػبُلت ؤلاكاُت.  ٔا مباؼشا ًلاال و التي ٌلذ مؼلبا جشبٍى  اخخٖا
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  ٔادًمُت الالصمت لخٌُٕهم مم حعاكذ كلى آعاب ألاػٌا٘ اإلالاُحن اإلاهاساث ألا

 اإلاجخمم اإلادُؽ بهم.

  تهم كلى الخىاصل.جدعحن ُذس 

 .ت والاهخِا٘ مً مٖان الى ملخش  السجِاء بِذسجه كلى الخٓش

  به ومعاكذجه كلى الخٍُٕ مم ادة ًشص اللمل اإلاخاخت أمامه بٌظل جذٍس ٍص

 الىؿاتٍ اإلاخخلٌت.

  ش مهاساجه ل خٌاؾ كلى ظالمخه اللِلُت وجدعحن الخذابحر الؼبُت اإلاخللِت جؼٍى

  بالعُؼشة كلى ألامشاض.

(https://sites.google.com/site/naglaaopenlearning/lessons/aldrs-alawl/sfhte،2020)  

مً خال٘ هزا اللىصش ًخط  حلُا الٌاتذة التي ًِذمها الخؼىس الخٕىىلىجي 

 ً للمجخمم كامت ولٌئت روي الاخخُاحاث الخاصت بؽٖل خاص ،ظىاء مً هاخُت الخٍٖى

ادة الخماط وصٍادة الخدصُل الللمي خُث جدُذ الخصاتص ال تي جخمحز بها الخٕىىلىحُا ٍص

والدؽَى لخللم الجذًذ،أًظا مً الىاخُت اللملُت حعاكذهم كلى الخٍُٕ مم ألاكما٘ 

 اإلاخخلٌت  وهحرها مً الاًجابُاث التي حلىد كلحهم بالىٌم هٌعُا واحخماكُا واُخصادًا.

  جنىولوحيا ذوي الاخخياحاث الخاصت: مسخوياث  3.2

مً ألادواث وألاحهضة واإلالذاث والبرمجُاث التي حعخخذم هىاْ اإلائآث        

أمىسهم   ٓخٕىىلىحُا معاكذة إلاعاكذة روي الاخخُاحاث الخاصت مً أحل حعهُل

خٌاوث معخىي الخِىُت التي جدخىيها هزه الخٕىىلىحُا خُث ًمًٕ  الخُاجُت والُىمُت. ٍو

ما ًلي: اث ٓو  جصيٌُها في زالزت معخٍى

  ش  البسيطت:الخنىولوحيا املساعدة ش الىزاتّ التي جِىم بخصٍى ٓآالث جصٍى

ت مً  الىزاتّ صىسا أٓبر مً حجمها الؼبُعي لِعخؼُم روي ؤلاكاُاث البصٍش

ىذوص مً حعهُالث مً خال٘ الخُاساث اإلاخاخت  ُشاءتها أو ما ًِذمه بشهامج ٍو

ما ظجري الخِا. ت وروي ؤلاكاُاث العملُت ٓو  لٖل مً روي ؤلاكاُاث البصٍش
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  ٓخلٗ ألاحهضة واإلالذاث اإلاخخصصت و التي  لوحيا املساعدة املخقدمت:الخنىو

حلخمذ كلى امٖاهاث الخاظب في جِذًم الخذماث لزوي الاخخُاحاث الخاصت 

ت  ش خٓش مُت التي جثبذ كلى سأط اإلاذسط داخل الٌصل لخصٍى مثل الٖامحرا الُش

اُاث ؼٌاه هزا اإلاذسط واؿهاسها كلى الؽاؼت أمام الؼالب مً روي ؤلاك

 العملُت.

  اطاًت الى جنىولوحيا ذوي الاخخياحاث الخاصت: مسخوياث ضسوزة اسخخدام

اث الخِىُت الخاصت بالخٕىىلىحُا اإلاعاكذة ال بذ مً الخلشي كلى  معخٍى

اث اظخخذام هزه  اث طشوسة الاظخخذام لهزه الخٕىىلىحُا. ًمعخٍى معخٍى

 الخٕىىلىحُا حؽمل ٓما ٌعخلشطها حىود وو٘  كلى:

  ٓخلٗ ألادواث وألاحهضة والبرمجُاث التي ًخم اظخخذامها مً ُبل  يت:شخص

الصخص لخلبُت خاحاجه الصخصُت )اإلاخللِت ببكاُخه( ٓىـاساث كمى ألالىان 

إلاً ٌلاوي مً هزا اإلاشض أو ألاحهضة العملُت )العماكاث( التي ٌعخخذمها روي 

 ؤلاكاُاث العملُت.

   البرمجُاث التي ًمًٕ الاؼتراْ بها مً ألادواث وألاحهضة و    : ٓخلٗجطويي يت

ُبل أٓثر مً ًشد حعاكذ هئالء ألاًشاد في الخولب كلى صلىباث حللم ملُىه 

مًٕ الاظخوىاء كجها مً ُبل الٌشد الزي ًخخؼى جلٗ الصلىبت مثا٘ رلٗ  ٍو

البرمجُاث الخاظىبُت اإلاخخصصت في مجا٘ ملحن والتي ٌعخخذمها بؼُئي 

ملُىت مثل حذ٘و الظشب وهحرها مً اللملُاث  الخللم للخولب كلى مؽٖلت

 الخعابُت.

 ٓخلٗ ألادواث وألاحهضة والبرمجُاث الخاصت بمادة دساظُت ملُىت أو حعليميت :

ظىت دساظُت وحعاكذ في جٍُُٕ اإلاادة الذساظُت لخخالءم واخخُاحاث الٌشد مً 

روي الاخخُاحاث الخاصت لخلٗ اإلاادة أو في جلٗ العىت الذساظُت ولِغ 

بالظشوسة اظخخذامها في مادة أخشي أو ظىت دساظُت أخشي. مثا٘ رلٗ بشامج 

ألاػٌا٘ التي جشض الصىث والصىسة لخخذم مادة دساظُت إلاشخلت 

  ملُىت.  دساظُت

(2020،https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11) 

https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11
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اث ال مً خال٘              خٕىىلىحُا والزي ًىض  مذي هزا اللىصش الزي ًبحن معخٍى

ت  مالءمت وظُلت ما لٌئت ملُت مً روي الاخخُاحاث الخاصت لزوي ؤلاكاُت البصٍش

ش صىس ٓبحرة الدجم  ختى ٓمالتمت هـاسة كمى ألالىان إلاً ٌلاهىن هزا اإلاشض،أو جصٍى

 ًخم طلاي البصش سإٍتها حُذا.

 ذوي الاخخياحاث الخاصت: فاعليت جنىولوحيا 2.0

ان الهذي مً الخٕىىلىحُا اإلاعاكذة ًخمثل في جمٕحن روي الاخخُاحاث الخاصت            

مً الخولب كلى العجض الزي ًىحذ لذيهم والُِام با كما٘ اإلاخخلٌت بصىسة جمازل ُُام 

بىٌغ ألاكما٘. جِاط ًاكلُت هزه الخٕىىلىحُا بمذي جمٕحن أُشان هزه الٌئت ألاصخاء 

الٌشد مً روي الاخخُاحاث الخاصت الزي ٌعخخذمها الُِام بلمل ما واجِان رلٗ 

اللمل. بملجى أن الخٕىىلىحُا اإلاعاكذة جٖىن ًلالت كىذما ٌعخؼُم اإلاعخخذم مً 

بحن مماسظت هزا مماسظت اللمل بؽٖل ػبُعي وال ًٖىن إلكاُخه أي أزش ًد٘ى بِىه و 

خابت  اللمل. ًبرا اظخؼاق الٌٍُٕ مثال الُِام ببوؽاء ملٍ معخخذما ملالج الٖلماث ٓو

ذ بمعاكذة بشهامج خاظىبي ٌلخمذ كلى صىجه ًبن هزا البرهامج الخاظىبي ٌلخبر  ما ًٍش

عش الخاحض  ًلاال ٔىهه مًٕ هزا الٌشد مً روي الاخخُاحاث الخاصت مً جلبُت خاحخه ٓو

زلٗ )ًِذان ال ش الىصىص. ٓو بصش( الزي ًد٘ى بِىه وبحن اظخخذام الخاظب في جدٍش

ت ؼٌاه اإلاللم داخل الصٍ  ارا جمًٕ الٌشد مً روي ؤلاكاُاث العملُت مً مخابلت خٓش

مُت مثبخه كلى سأظه جـهش صىسة وحهه كلى ؼاؼت  مً خال٘ اظخخذام ألاخحر لٖامحرا ُس

ًلالت خُث مٕىذ اإلاللم مً الخصشي أمام هزا الٌشد ًبن هزه الخٕىىلىحُا حلخبر 

ت جصشي مللمه هزه. ت ودون جٖلٍ داخل الٌصل الذساسخي ولم ًخؤزش الٌشد مً خٍش   بدٍش

(2020،https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/11) 

وكلُه جـهش ًاكلُت جٕىىلىحُا روي الاخخُاحاث الخاصت مً خال٘ ُذسة       

روي الاخخُاحاث الخاصت الُِام ببجِان كمله كلى أٓمل وحه وأًظا  مً الصخص

كىذما ٌعخؼُم ًخمًٕ مً ُُامه بلمله بؽٖل ػبُعي وال ًٖىن إلكاُخه أي أزش ًد٘ى 

 بِىه وبحن مماسظت هزا اللمل.
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 مخطلباث ذوي الاخخياحاث الخاصت مً جنىولوحيا الخعليم: .3

 لخاصت:بعض الخقىياث الحديثت لروي الاخخياحاث ا 1.3

ًمثل الخاظب آلالي في اللملُت الخللُمُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت أهمُت 

ًِذمه  ٓبحرة حذا خُث أن حللُم هئالء ألاًشاد ًدخاج الى أظلىب مؽَى وحزاب وهى ما

الخاظب ٔىظُلت حللُمُت في  الخؼبُِاث اإلاخخلٌت التي جلبي خاحت روي الاخخُاحاث 

ِذم لهم وجىمُت ُذساتهم ومهاساتهم اللل ظمً لهم الخللُم اإلاعخمش ػىا٘ الخُاة ٍو مُت ٍو

ُلت لزوي الاخخُاحاث الخاصت   ٓم هاتل مً اإلاللىماث....ٓما أصبذ الٕمبُىجش مهىت ًس

 خواسيب ذوي الاخخياحاث الخاصت: -

ش الخاظب الخللُمي ًشصا حللُمُت خُُِِت للؼلبت اللادًحن وروي  ًًى

حن وطلاي الاخخُاحاث الخاصت،مً صلىباث الخلل زلٗ الصم والبٕم،واإلإًٌى م ،ٓو

ش الخاظىب  حن رهىُا خُث ًًى ُا اطاًت الى ألاػٌا٘ اإلالُى حن خٓش البصش،واإلالُى

الخللُمي إلاثل هزه الٌئاث ًشصت إلدخا٘ اإلاللىماث وخضنها واظترحاكها،واحشاء بلع 

ت هخاتج اللملُاث التي ًِىم به ش ًشصت إلالًش  ا اللملُاث الالصمت لها ،ٓما ًًى

اطُاث  الؼالب وخاصت في بلع البرامج الخللُمُت اإلالذة بلىاًت ٓبرامج الٍش

ض الٌىسي واكالم الؼالب  للب الخلٍض  واللوت اللشبُت والللىم وملاوي اإلاٌشداث ٍو

 بيخاتج كلمه دوسا ستِعُا في ًاكلُت كملُاث الخللم.ويهذي اظخخذام الٕمبُىجش  

حنأًظا الى معاكذة ألاػٌا٘ الزًً ٌلاهى  ت وخاصت اإلالُى  ن مً اإلاؽٕالث اللوٍى

ِت معمىكت او مٕخىبت .   رهىُا للخلبحر كً أهٌعهم لؼٍش

 جقىياث هظام إبصاز: -

اث الؽاؼت الى صىث بؽشي  وهي كباسة كً ُاسة ؼاؼت ُىي ًد٘ى مدخٍى

ت  كالي الجىدة لُمًٕ اإلاعخخذم مً الخلامل مم ٔل بشامج الخاظب باللشبُت والاهجلحًز

اُذي البصش  ٓؤي معخخذم مدتري. وجِذم جِىُاث هـام ابصاس خل مخٖامل لظلاي  ًو

ت والِاسة آلالي،ٌلمل ابصاس  وهى ٌلخمذ كلى مدْش هؼّ الىصىص اللشبُت والاهجلحًز

كلى معاكذة ًاُذي البصش كلى ُشاءة الٕخب او اإلاعدىذاث اإلاؼبىكت او اإلالٌاث 

كلى ٓخابت هصىص كشبُت او  الالٕتروهُت بذون معاكذة مً اخذ.ٓما ٌعاكذهم ٓزلٗ

ت بٌٕاءة كالُت باإلطاًت الى خٌف هزه الىصىص وػباكتها  بطسيقت اهجلحًز

 
حواسيب ذوي 
االحتياجات 

 الخاصة
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ت ورلٗ بسايل شاءة اإلاىاُم اللشبُت والاهجلحًز عاكذ كلى  اظخخذام الاهترهذ ُو ،َو

اُذي البصش ،ٓما ٌس  ابصاس  ِت ظهلت صممذ خصُصا لظلاي ًو باظخخذام ػٍش

ذ الالٕترووي مما ٌعهل  شاءة البًر خابت ُو لٌاُذي البصش ببمٖاهُت اسظا٘ واظخِبا٘ ٓو

خظمً ابصاس هـاما  ب اإلابخذتحن كلى اظخخذام اجصالهم باللالم الخاسجي.ٍو حللُمُا لخذٍس

لىخت اإلاٌاجُذ .ًهى ًشؼذ اإلاخذسب خؼىة بخؼىة الى أن ًخًِ اظخخذام لىخت اإلاٌاجُذ 

الظخخذامها في الخدٕم الٖامل بىـام ابصاس ،ٓما أطاي هـام ابصاس جِىُت زاهُت طمً 

 وهي الخلشي آلالي كلى الٕالم باللوت جُِىاث ملالجت الٕالم

 في كملُاث  ،خُث ًمًٕ للمعخخذم الخدٕم اللشبُت 

مًٕ البرهامج باظخخذام ألاوامش الصىجُت اإلاباؼشة.   ٍو

 اظخخذام هزا البرهامج كلى أي حهاص كادي في اإلاج٘ز  

ذ  او اإلاذاسط او الجاملاث ٌلمل بىـام حؽوُل مإًشوظًى

عاكذ البرهامج ًاُذي البصش كلى ُشاءة الٕخب أو اإلاعدىذاث ا  ىذوص،َو إلاؼبىكت أو ٍو

داًف بشهامج ابصاس كلى خصىصُت  اإلالٌاث الالٕتروهُت مً دون ملىهت اخذ،ٍو

ذ مً اكخماده كلى هٌعه بؽٖل ٓبحر.  اإلاعخخذم ٓما ًٍض

 بسهامج هال للمنفوفين باللغت العسبيت: -

ٌعخؼُم البرهامج أن ًِشأ ما هى  2.20بشهامج ُاسة الؽاؼت ها٘ ؤلاصذاسة 

ت ،وهزا ًمًٕ مٕخىب كلى ؼاؼت الخاظىب ظ ٔان باللوت اللشبُت أو الاهجلحًز ىاء 

ب،ببمٖان ُاسة  ذ الالٕترووي وصٌداث ٍو حن مً ُشاءة معدىذاث ووسد والبًر اإلإًٌى

ٌه  لمل كلى حؽُٕله وجصٍش  الؽاؼت الخلامل مم أي هص كشبي مٕخىب كلى الؽاؼت َو

مًٕ هؼّ الىص بالٖامل أو  ا ومً زم هؼِه بصىث معمىق وواض ، ٍو ٔلمت  هدٍى

مً رلٗ ًمًٕ ببمٖاهه أن ٌللم ٔلمت،أو جججئت خشوي الٖلمت الىاخذة،بل أٓثر 

 ٔلمخحن أو اهخِاله الى ظؼش ًاسن كلى معاًت بحن اإلاعخخذم كىذ مشوسه 

عخؼُم أن ًىِال  لخلبحر للمعخمم أًظا،وببمٖان البرهامج ُشاءة صىادًّ َو

ما ًشي االخىاس   إلاعخخذم  ألاوامش كىذما ًىِشووظاتل الخىبُه أو الخدزًش ،ٓو

ش أو هحرها ،  ٌعخؼُمكلى اخذي الِىاتم اإلايعذلت مثل ملٍ أو جدٍش

  

 
 برنامج هال للمكفوفين

باللغة العربية   

 
 صورة من نظام ابصار



 اسخخدام الخنىولوحيا لبديل فاعل لبعض القصوز عىد ذوي الاخخياحاث الخاصت
 

51 

 

ُططططططططططططططططه خالُططططططططططططططططا. ؽططططططططططططططططحر الططططططططططططططططى ألامططططططططططططططططش الططططططططططططططططزي وصططططططططططططططططلذ ال ُططططططططططططططططشاءة هططططططططططططططططزه الِططططططططططططططططىاتم َو  البرهططططططططططططططططامج 
(0202،http://titmag.net.ye/2019/02/23/5198-%D8%AA%) 

ت وأخشي Messanger    MSNٓما ًذكم      صذس بشهامج ها٘ كلى وسخخحن،ملُاٍس ٍو

ب البرامج راث الىاحهاث الشظىمُت  ت جذٍس ت،بدُث حعخؼُم اليسخت اإلادتًر مدتًر

 (. 45،ص0222)أخمذ مدمذ ظلُمان،

 :Cel  44 Focusاحهصة  -

ل الىصىص في حهاص الخاظىب الى خشوي بش        ٍلجِىم بخدٍى

 وكشطها كلى الجهاص مما ٌعهل كلى الؼالب ُشاءة الىصىص

 والخدٕم بالخاظىب. 

 بسامج إدزاك ألاصواث: -

حن مً اظخخذام لىخت اإلاٌاجُذ ٓلذم ُذستهم كلى        هىاْ اكاُاث جمىم اإلالُى

ذ جم الخولب كلى هزه اإلاؽٖلت باظخخذام  الظوؽ كلى آثر مً خشي في ملن واخذ،ُو

 بشامج 

 ذًذة ،وأًظا هىاْ مً ال ٌعخؼُم اظخخذام لىخت خاظىبُت ح

ذ جم الخولب كلى رلٗ باظخخذام بشامج ادسام   اإلاٌاجُذ بخاجا ُو

 ألاصىاث بدُث ٌعخؼُم اإلاعخخذم اكؼاء ألاوامش الصىجُت بذال 

 مً اظخخذام لىخت اإلاٌاجُذ.

 : Jiostickأداة الخدنم  -

حن حعذًا الزًً ال ٌعخؼُ          لىن اظخخذام لىختوباليعبت للملُى

 اإلاٌاجُذ أو ادخا٘ اإلاللىماث واصذاس ألاوامش ل خاظىب هىاْ أدواث 

 . Jyoce Stickحعمذ لهم باظخخذام الخاظىب مجها أداة الخدٕم  

 وهىاْ امٖاهُت إلاغ الؽاؼت إلكؼاء أوامش ل خاظب مباؼشة ورلٗ

ل ؼاؼت الخاظىب الى لىخت مٌاجُذ مىـىسة وهىاْ لىخت   بخدٍى

لت مٌاجُ   ذ مصوشة للزًً ال ٌعخؼُلىن مذ أًذيهم إلاعاًاث ػٍى

 أو لىخت مٌاجُذ ٓبحرة إلاً لِعذ لذيهم الذُت الٖاًُت الظخلما٘ 

 اإلاٌاجُذ اإلاخجاوسة.

 

 
 برامج إدراك األصوات 

 
 Jiostickأداة التحكم 

 

 
 Cel  40 Focusاج   
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 وأدواث إشازة بديلت: mouseالفازة  -

حن حعذًا ًاظخخذامها  mouseالٌؤسة        وكذم امٖاهُت اظخخذامها باليعبت للملُى

ت الٌاسة والظوؽ كلى أصساسها ًبن هىاْ ادواث اؼاسة بذًلت ًخؼلب مهاسة جدٕ م في خٓش

جمعٗ بالٌم اوجثبذ كلى الشاط وكصُاث جدٕم،او اظخخذام الِذم في ادخا٘ البُاهاث 

 واكؼاء الاوامش ل خاظىب.

  :Eye gazeحهاش  -

حن اكاُت حعذًت ؼذًذة اظخخذام        مًٕ للملُى  ٍو

  ّ عم Eye gazeالخاظىب كً ػٍش  ذ هزا الجهاص للصخصَو

ت كُىه او سمؽه مً حؽوُل   الزي ٌعخؼُم الخدٕم في خٓش

 الخاظىب. 

  :page tumers أحهصة جقليب الصفداث  -

حن حعذًا مثل أحهضة        هىاْ بلع الاحهضة الخاصت باإلالُى

 التي حعاكذ الزًً الًِذسون  page tumers جِلُب الصٌداث 

ٗ اًذيهم ٔلُا او حضتُا   كلى جِلُب صٌداث اإلاادة اإلاؼبىكت.كلى جدٍش

 :TRS-80حهاش هطق الاصواث  -

 صمم هزا الجهاص الالٕترووي ٓؤداة هاػِت والزي ًمًٕ جىصُله بجهاص      

ؼلب مً معخلمل هزا الجهاص أن ًذخل اإلاللىماث  ٓمبُىجش مجزلي،ٍو

ِت معمىكت في هزا الجهاص،ومً زم ًِىم    اإلاشاد الخلبحر كجها لٌـُا وبؼٍش

لها ا  لوت معمىكت. الىلجهاص بخدٍى

 حهاش جنويً الجمل القصي ة : -

ؽ         ٌلخبر هزا الجهاص مً ألاحهضة الصىجُت والىاػِت،وهى مضود بؽٍش

خٖىن  504مً الٖلماث اإلاخضوهت اإلاِىىت ًخظمً    شخىت مً الجمل ٍو

 ٔل مجها مً ٔلمت الى خمغ ٔلماث،و بخجمُم هزه الصخىاث اإلاخخلٌت 

صذس مثل هزا الصىث كلى ؼٖلجخٖىن ال ت ٍو  جمل الصوحرة اإلاىؼُى

 صىث مئهث أو مزٓش أو بصىث ػٌل.   

 

 

 
Eye gazeجهاز 

 

 
 

 
 ج از تقليب الصفحات 

 

 
صواتج از نطق اال  

 
ج از تكوين الجمل 

 القصيرة
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 حهاش الاجصال املخعدد الاسخعمال: -

خظمً لىخت  ٌلخبر هزا الجهاص مً أحهضة الاجصا٘ اللوىي والزي ًمًٕ خمله،ٍو

 [ كلحها بلع الٖلماث أو الشمىص ملو الصىس 52x52مشبم ] 522ملذهُت مِعمت الى 

 ورلٗ مً احل أن جدىاظب هزه اللىخاث مم خاحاث وؿشوي 

لمل هزا الجهاص مً خال٘ ؤلاؼاسة الى الشمض   ألاًشاد الٌشدًت .َو

ل جلٗ الشمىص أو الٖلماث   ملو الٖلمت او الصىس اإلاؼلىبت ومً زم جدٍى

ت   ٓما ًمًٕ لهزا الجهاص أن ًدخٌف بالٖلماث أو الصىس الى لوت مىؼُى

 لب الخلبحر كجها بلوت معمىكت لُٖىن حمال مً جلٗأو الشمىص التي ًؼ 

 الٖلماث. 

 الجهاش الصوح  اليدوي : -

  The Tiftes Interactive communicationحهاص الاجصا٘ اإلاعمى        

 ٌلخبر هزا الجهاص مً أحهضة الاجصا٘ الالٕتروهُت والتي حلمل 

ت كلى معاكذة ألاًشاد اإلالاُحن كِلُا والصم مً روي اإلاؽٕال   ث اللوٍى

 لٖي ٌلبروا كً أهٌعهم بىاظؼت هـام ادخا٘ الٖلماث بلذ جججئتها

ذ ػىس هزا   ت ومعمىكت ُو  في هزا الجهاص للخد٘ى الى لوت مىؼُى

ٖا كام   .5532الجهاص في أمٍش

(2020،http://titmag.net.ye/2019/02/23/5198-%D8%AA%) 

أهىاق الىظاتل الخٕىىلىحُت  خاولىا مً خال٘ هزا اللىصش كشض بلع               

وجِذًم بلع مً محزاتها الاًجابُت التي حلىد بالىٌم كلى ألاًشاد روي الاخخُاحاث 

ً الجمل الِصحرة.  الخاصت ٓبرهامج ها٘ والجهاص الصىحي الُذوي وحهاص جٍٖى

هماذج جطبيقيت إلدخال جنىولوحيا الخعليم في جسبيت ذوي الاخخياحاث    2.3

 الخاصت:

ج الخؼبُُِت إلدخا٘ جٕىىلىحُا الخللُم في جشبُت روي الاخخُاحاث جخخلٍ الىمار

ت وؤلاكاُت اللِلُت وؤلاكاُت  الخاصت باخخالي هىق ٔل اكاُت، وخاصت ؤلاكاُت البصٍش

ُما ًلي بلع الىمارج اإلاىاظبت لٖل هىق مً ؤلاكاُاث كلى  ُت. ًو العملُت وؤلاكاُت الخٓش

 الىدى الخالي:

 
االستعمالج از االتصال المتعدد   

 
 الج از الصوتي اليدوي
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ًخؼلب ادخا٘ جٕىىلىحُا الخللُم لزوي ؤلاكاُت  :باليسبت لإلعاقت البصسيت 5.0.3

ت ما ًلي:  البصٍش

حن. -  اكذاد خؼت إلهخاج بلع البرمجُاث لخلبُت اخخُاحاث اإلإًٌى

ا مً اإلالامل وأحهضة الاظخماق والِشاءة  - حر اخخُاحاث اإلالاُحن بصٍش ادة الاهخمام بخًى ٍص

 والٕخابت وهحرها.

حر أحهضة الٕخابت اإلا - ادة الاهخمام بخًى حن بها.ٍص ت وجضوٍذ مذساط اإلإًٌى  عؼٍش

حر أحهضة الٕمبُىجش اإلاهىُت التي حلمل باظخخذام اللمغ  - ادة الاهخمام بخًى ٍص

 والزبزباث.

ادة أكذاد ػابلاث بشاًل وألاحهضة الصىجُت مم اكذاد وؽشاث خاصت  - اللمل كلى ٍص

حن. ش بحن مذاسط اإلإًٌى  بلوت بشاًل ليؽش الٌٕش الجذًذ للخؼٍى

ًخؼلب ادخا٘ جٕىىلىحُا الخللُم لزوي ؤلاكاُت إلعاقت العقليت: باليسبت ل 0.0.3

 اللِلُت ما ًلي:

ت اإلاخلذدة لخوؼُت اخخُاحاث هزه  - الخىظم في اكذاد بشامج بالىظاتؽ التربٍى

 الٌئت بهذي خٌض ُذساث الخٌٕحر الٖامً واإلاعختر لإلبذاق والابخٖاس.

اساث اإلاُذاهُت لذوسها الٕبحر  - ادة الاهخمام بالٍض في معاكذة روي ؤلاكاُت اللِلُت  ٍص

 كلى الخٍُٕ الاحخماعي مم اإلادُؼحن بهم.

حر اإلاجعماث ظىاء  - الاكخماد بؽٖل ٓبحر كلى اظخخذام الخىاط مً خال٘ جًى

ٔاهذ أؼُاء خُُِِت أم كُىاث أم همارج بؤهىاكها اإلاخخلٌت، وهزا مً ؼؤهه معاكذتهم  أ

حز الاهدباه.  كلى جٓش

: ًخؼلب ادخا٘ جٕىىلىحُا الخللُم لزوي ؤلاكاُت باليعبت لإلكاُت العملُت 3.03

 العملُت ما ًلي:

ِصذ بها جلٗ  - طشوسة معشخت اإلاىاهج الذساظُت للصم وطلاي العمم، ٍو

 ومً اإلاِشس الذساسخي مظمىها، 
 

ت التي جخخز مً اإلاعشح ؼٕال ت البصٍش الىظُلت التربٍى

ض بدُث حعاكذ ألاصم وطلٍُ العمم كلى الٌهم بعهىلت مً خال٘ از اسة خىاظه، وجٓش

كلى اظخخذام اإلاعشخت ٔىظُلت حللُمُت مً خال٘ الخؼبُّ الٌللي لها مً ُبل الصم 

ت. غ مً الخلِحن والجمىد الى الخٌاكل والخٍُى  أهٌعهم، ًُخد٘ى الخذَس
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ت أو اإلإخىبت، وهى  - باالظخلاهت بؤحهضة اللوت الصىاكُت أو ما ٌعمى باللوت اإلاىؼُى

ّ هـام  خذ ٓبحر اللوت اللادًت الٕمبُىجش والزي ٌؽبه الى هـام لوىي مصمم ًو

ويهذي مؽشوق اللوت الصىاكُت الى معاكذة ألاػٌا٘ الصم وطلاي العمم الؼبُلُت،

ت أو مٕخىبت، ومً أمثلت أحهضة اللوت الصىاكُت:  كلى الخلبحر كً أهٌعهم بلوت مىؼُى

مبُى  مبُىجش أومىُٕم، ٓو مبُىجش بالىمُتر، ٓو ل، ٓو مبُىجش ٓمبُىجش ٓحروٍص جش صاًجى، ٓو

مبُىجش ًىهُٕم.  مبُىجش الخلبحر اللٌـي، ٓو  اساط،ٓو

ض كلى الشإٍت. -  اظخخذام بشامج الىظاتؽ اإلاخلذدة التي جٓش

 الاكخماد كلى اإلاعخدذزاث الخٕىىلىحُت العملُت اإلاخىىكت. -

 الخىظم في اهخاج ؼشاتؽ ًُذًى باظخخذام لوت ؤلاؼاساث. -

 مل ملها.اإلاعاكذة كلى ُشاءة الصىس والخلا -

ًخؼلب ادخا٘ جٕىىلىحُا الخللُم لزوي ؤلاكاُت  باليسبت لإلعاقت الحسليت: 2.0.3

ُت ما ًلي  :الخٓش

ُت الجخار ما ًلضم هدى آدؽاًهم وحللُمهم  - ادة الاهخمام بدصش ؤلاكاُت الخٓش ٍص

 وسكاًتهم.

م أحهضة الٕمبُىجش لخدىاظب مم اخخُاحاث هزه الٌئت، ًٕثحر مً الؼلبت ال  - جؼَى

أو الؽلل الذماغي، ًُمًٕ  معٗ الِلم في الٕخابت ٓداالث الؽلل الىصٌي ٌعخؼُلىن 

  حهضة الٕمبُىجش اإلاعاكذة في رلٗ.

حر بلع ألادواث وألاحهضة واإلالُىاث، مثل: خامل الٕخاب وألاوساَ وأخضمت  - جًى

ا للذم جىاصنهم أزىاء الجلىط.   لشبؽ بلع الؼلبت في الٕشسخي هـش 

حر بلع الخِىُاث التي - ٔا للاب الخللُمُت  جًى ٔاث الذُُِت  حعاكذ في جىمُت الخش

 (،0202)عبد العاطي،)الذُُِت.
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&Model=M&Su

bModel=143&ID=665&ShowAll=On 2020) 

ًٕدسطططططخي هطططططزا اللىصطططططش أهمُطططططت ٓبحطططططرة مطططططً خُطططططث اكؼاتطططططه مجمىكطططططت مطططططً الىِطططططاغ       

الشتِعططططُت التططططي ًجططططب ألاخططططز بهططططا بلططططحن الاكخبططططاس ختططططى هصططططل الططططى الخؼبُططططّ الخعططططً والٌاكططططل 

طططططططٍ هطططططططزا الخؼبُطططططططّ كلطططططططى الىظطططططططُلت  خُى لخٕىىلىحُطططططططا حللطططططططُم روي الاخخُاحطططططططاث الخاصطططططططت ،ٍو

الاكخمططططططططططاد كلططططططططططى جؼبُِهططططططططططا ملهططططططططططا،ًمثال هجططططططططططذ طططططططططططشوسة والٌئططططططططططت التططططططططططي ظططططططططططِخم الخٕىىلىحُططططططططططت 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&Model=M&SubModel=143&ID=665&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&Model=M&SubModel=143&ID=665&ShowAll=On
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اإلاعطططخدذزاث الخٕىىلىحُططططت العططططملُت اإلاخىىكططططت والخىظططططم فطططي اهخططططاج ؼططططشاتؽ ًُططططذًى باظططططخخذام 

لوططططت ؤلاؼططططاساث اطططططاًت الططططى اإلاعططططاكذة كلططططى ُططططشاءة الصططططىس والخلامططططل ملهططططا وهططططزا كىططططذ ادخطططططا٘ 

   جٕىىلىحُا الخللُم لزوي ؤلاكاُت العملُت.

 خطلباث ذوي الاخخياحاث الخاصت مً جنىولوحيا الخعليم: م 3.3

ان مخؼلباث روي الاخخُاحاث الخاصت مً جٕىىلىحُا الخللُم مؼالب كذًذة جصىٍ 

ُما ًلي ؼشح   لهزه اإلاخؼلباث: مبعؽفي حعم ًئاث،ًو

خُث ًجب ُبل اجخار ُشاس بخصىص جٕىىلىحُا حللُم  الدزاست والخدليل:  1.3.3

لخاصت احشاء الذساظاث التي حعتهذي جدلُل مؽٕالث روي الاخخُاحاث روي الاخخُاحاث ا

الخاصت وجِذًش اخخُاحاتهم الخللُمُت،وجدلُل خصاتص ٔل ًئت، وجدلُل البرامج 

اث البُئُت والخللُمُت.  واإلاِشساث الذساظُت اإلاىحهت الحهم، وجدلُل اإلاىاسد واإلالُى

كلى روي الاخخُاحاث الخاصت لِغ مً اللذ٘ أن ًٌشض  الخصميم والخطويس: 2.3.3

اظخخذام مصادس حللم حاهضة ملذة للؼالب اللادًحن؛  ن رلٗ مً ؼؤهه أن ًصلب 

ش مصادس حللم  كلحهم الخللم وال ًِعشه؛ ومً زم ًهم ًدخاحىن الى جصمُم وجؼٍى

ومىـىماث حللُمُت مىاظبت لهم، وجلبي اخخُاحاتهم وجدل مؽٕالث حللمهم، وجىِل الحهم 

خؼلب رلٗ وطم مىاصٌاث وملاًحر كلمُت مدذدة الخللم اإلا اكلُت، ٍو ؼلىب بٌٕاءة ًو

ِت  شها بؼٍش ودُُِت لخصمُم ٔل مصذس حللُمي لٖل ًئت مجهم، وجصمُم اإلاصادس وجؼٍى

ضي مخخصص في اهخاج اإلاصادس  ض جٕىىلىجي حللُمي مٓش مىـمت ظلُمت، واوؽاء مٓش

 واإلاىـىماث الخللُمُت.

حر أمآً وألامالً الخعليميت املىاسبت: جصميم وجوفي  البيئاث 3.3.3 البذ مً جًى

وبِئاث حللُمُت مىاظبت لزوي الاخخُاحاث الخاصت، وحؽمل هزه البِئاث: اإلاباوي 

 اإلاذسظُت، ومشآض مصادس الخللم، واإلإخباث اإلاذسظُت الؽاملت، واإلإخباث اللامت.

حر مصادس ال الاقخىاء وال زويد: 4.3.3 خللم اإلاخلذدة ًِصذ به اللمل كلى جًى

حر ٔل مً: اإلاىاد  خظمً هزا اإلاؼلب جًى واإلاخخلٌت، وجدذًثها وجضوٍذها بصٌت معخمشة، ٍو

والىظاتل واإلاصادس الخللُمُت، وألاحهضة والخجهحزاث اإلاؼلىبت الظخخذام جلٗ اإلاصادس، ومً 

ت اإلائهلت واإلاذسبت كلى جىؿٍُ جلٗ اإلاصادس. حر الٌٕاءاث البؽٍش  زم جًى

م،مً مهامها  بعت والخقويم:املخا. 1.3.3 ًجب اوؽاء اداسة مخخصصت للمخابلت والخٍِى

م  ت، ومخابلت وجٍِى ت وهحر البؽٍش م اإلاصادس البؽٍش الُِام بالىؿاتٍ الخالُت: مخابلت وجٍِى
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جىؿٍُ اإلاصادس واظخخذامها مً ُبل اإلاللمحن واإلاخللمحن، وجدذًذ اخخُاحاث اإلاذسظت أو 

ش وسًلها الى اإلائظعت الخللُمُت مً اإلاصاد ت، زم ٓخابت الخِاٍس ت وهحر البؽٍش س البؽٍش

حرها.  اإلاعئىلحن لخًى

ب  الخدزيب: .3.3.3 ؽمل الخذٍس ت، َو ٍش ب مؼلبا م خا لىجاح أًت بشامج جؼٍى ٌلذ الخذٍس

ب الٌئاث الخالُت:مللمي روي الاخخُاحاث الخاصت،وأخصاتحي جٕىىلىحُا الخللُم،  جذٍس

 الخاصت.وأولُاء أمىس روي الاخخُاحاث 

إلاعداد ألاماديم  ملعلم  ذوي الاخخياحاث الخاصت وأخصائيي جنىولوحيا   3.3.3

ٔادًمي إلاللمي روي الاخخُاحاث الخاصت وأخصاتحي  الخعليم: ش ؤلاكذاد ألا ًجب جؼٍى

غ مِشس في جٕىىلىحُا حللُم   كً جذَس
 

جٕىىلىحُا الخللُم لخلٗ الٌئت بٖلُاث التربُت، ًظال

 لخاصت لجمُم الؼالب في ٔلُاث التربُت.روي الاخخُاحاث ا

ادة وعي اإلاللمحن وأخصاتحي جٕىىلىحُا  الخوعيت وإلاعالم: 4.3.3 وهي مؼلب أظاسخي لٍض

خؼلب رلٗ ما ًلي: اُامت  الخللُم وأولُاء أمىس روي الاخخُاحاث الخاصت بخلٗ الٌئت، ٍو

ى  هُت حللُمُت لزوي اإلاداطشاث والىذواث واإلائجمشاث ووسػ اللمل، واوؽاء ُىاة جلٌٍُض

 الاخخُاحاث الخاصت، وجصمُم مىاُم كلى ؼبٕت ؤلاهترهذ.

ًيبػي أال جٍِ جٕىىلىحُا الخللُم كىذ خذ جصمُم اليشس والخوظيف والخبني:  3.3.3

شها لزوي الاخخُاحاث الخاصت،بل ًيبػي أن  مىخىحاث ومعخدذزاث جٕىىلىحُت وجؼٍى

ب روي  حععى ليؽشها وجىؿٌُها وجبىحها مً ُبل مذاسط ومئظعاث حللُم وجذٍس

 الاخخُاحاث الخاصت.

)http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&Model=M

&SubModel=143&ID=665&ShowAll=On (0202،  

مً خال٘ هزا اللىصش ًخط  ان ألاخز بلحن الاكخباس حمُم حىاهب هزه اإلاخؼلباث     

م روي الاخخُاحاث الخاصت ًئدي الاخخُاس مً احل جؼبُّ اًظل لخٕىىلىحُا حللُم م

العلُم لىىق الىظُلت الخٕىىلىحُت والٌئت اإلاىحهت لهم وبالخالي ًلالُت اداء اظخخذام هزه 

ت  الىظُلت بما ٌلىد بالىٌم الًشد مً روي الاخخُاحاث الخاصت وبالخالي ٓعب مىاسد بؽٍش

 .  اإلاجخممًلالت في 
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 خاجمت:       

أن جٕىىلىحُا الخللُم وجىؿٌُها في مجا٘ روي الاخخُاحاث ًخط  مما ظبّ        

جب جؼبُِها بما ًخالءم وػبُلت ٔل ًئت ومذي اظخلذادها  الخاصت طشوسة خخمُت ،ٍو

لخٕىىلىحُا اإلاعاكذة لٌئاث روي الاخخُاحاث الخاصت ًخدذ ألابىاب ومهاساتها،ًا

   في البِذ واإلاذسظت واللمل وألامآً اللامت.  أمامهم
ّ
ىتهم مً أن ٌلِؽىا خُاتهم ًِذ مٕ

وحللتهم ًىخشػىن في مجخملاتهم بصىسة مشطُت  بصىسة ػبُلُت في ٓثحر مً ألاخُان

  مىخجحن ًحها ال كالت كلحها.

 املصادز واملساحع 

 أوال :النخب:           

ُّ ُمشة ،كصام،) .5 (،سكاًت دوي الاخخُاحاث الخاصت في الىػً 0224جًى

 ، مصش ،اإلإخب الجامعي الخذًث. بحن الل٘ض والذمجاللشبي 

الاجصا٘ ودوسه في ٌٓاءة اإلائظعت الاُخصادًت (، 0222ادي كذون، هاصش،)د .0

ت وجؼبُُِت –  ، الجضاتش، داس اإلادمذًت . -دساظت هـٍش

ي،) .3 ذان،ٔص ي خعحن ٍص (،الخماًت الؽشكُت و الِاهىهُت لزوي 0225ٔص

و الِاهىن الىطعي ، الاخخُاحاث الخاصت دساظت مِاسهت بحن الٌِه ؤلاظالمي 

 حاملت ػىؼا ،داس الٕخاب الِاهىوي.

حاملت بىس مدمذ الباص،مشوة،)دط(،ػَش جذَسغ روي الاخخُاحاث الخاصت، .2

 ظلُذ ،ٔلُت التربُت،ُعم اإلاىاهج وػَش الخذَسغ.

أولُاء روي الاخخُاحاث الخاصت وظبل (،0252مدمذ كثمان مىِب،تهاوي،)  .1

 دن .، داس خامذ ، كمان ، ألاس اسؼادهم 

الجىدة الؽاملت في حللُم روي (،سؼا: 0225الهُثي،حما٘ هىس الذًً ،) .2

 ،داس الٌٕش اللشبي ، الِاهشة.الاخخُاحاث الخاصت
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 ثاهيا:املجالث العلميت:

ذة،) .3 (،جٕىىلىحُا الخللُم الخذًثت ودوسها في 0253صبؼي كبُذة،ًالْ ًٍش

مللمي مذسظتي  دساظت مُذاهُت كلى كُىت مً–حللُم روي الاخخُاحاث الخاصت 

ا بمذًىت بعٕشة،مجلت الللىم الاوعاهُت،اللذد  اإلالاُحن ظملُا واإلالاُحن بصٍش

 ، حاملت مدمذ خُظش بعٕشة ،الجضاتش.23

(،اججاهاث أولُاء 0252ميؽاوي الصاٌى مصؼٌى ،أما٘، ماهىن ألا٘و ،) .4

ألامىس ومللمي التربُت الخاصت هدى دوس الخللُم الالٕترووي ووظاتل الخِىُاث 

الخذًثت في جدعحن اإلاعخىي الخللُمي وبلع مخوحراث اإلاِاومت الاًجابُت لألػٌا٘ 

ت اإلاخخصصت،اإلاجلذ  .50،اللذد 1اإلالاُحن،اإلاجلت الذولُت التربٍى

 ثالثا:املواقع الالن  وهيت:          

،مِشس مِترح في جٕىىلىحُا الخللُم للٌئاث 0222أخمذ مدمذ ظلُمان، .5

حُا الخللُم بٖلُاث التربُت الىىكُت،حاملت ألاصهش،ٔلُت الخاصت لؼالب ؼلبت جٕىىلى 

خ:  20/22/0202التربُت،ُعم اإلاىاهج وػَش الخذَسغ. جم الاظترحاق بخاٍس

 .http://www.gulfkids.com/pdf/Sobhy_Soliman.pd 12::51العاكت:

، وا داء  والفاعليت ،الخمُحز بحن الٌٕاءةوالٌلالُت  بىسُبت ؼىقي،)دط(  -

ض   حاملت اإلالٗ كبذاللٍض

5. http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=93828&Lng=AR&fn=%

D8%A7%D9%84%D8%A:خ   52:22العاكت: 20/22/0202بخاٍس

(،الخٕىىلىحُا الخللُمُت لزوي الاخخُاحاث 0252كبذ اللاػي،خعً الباحم،) .0

م:  الخاصت،هِال كً اإلاُى

http://www.gulfkids.com/pdf/Sobhy_Soliman.pd
http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=93828&Lng=AR&fn=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf
http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=93828&Lng=AR&fn=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1.pdf
http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=93828&Lng=AR&fn=%D8%A7%D9%84%D8%25Aبتاريخ:02/06/2020
http://ierc.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=93828&Lng=AR&fn=%D8%A7%D9%84%D8%25Aبتاريخ:02/06/2020
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http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&Model=

M&SubModel=143&ID=665&ShowAll=On خ: 52/22/0202)بخاٍس   

  25:00العاكت:

-(،جنىولوحيا الخعليم وذوي الاخخياحاث الخاصت2413املغاوزي املالح،جامس،) .3

خ الالولت، شبنت-ألاحهصة الخعليميت وصياهتها  52/22/0202 :جم الاظترحاق بخاٍس

   25:15العاكت 

خ: (،0254هىس كلىان،) .2   52:32العاكت: 52/22/0202جم الاظترحاق بخاٍس

https://www.noonpost.com/content/24696 

5. http://www.mawhopon.net/?p=7619  00/20/0202بتاريخ:

0202   00:20الساعة:  

6. http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731

00/20/0202بتاريخ:   00:02الساعة:  

7. http://titmag.net.ye/2019/02/23/5198- 00/20/0202بتاريخ: الساعة:   

00:22  

8. https://sites.google.com/site/theusecomputrsspecialeducation/1

1 00:22الساعة:   00/20/0202بتاريخ:   

 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&Model=M&SubModel=143&ID=665&ShowAll=On(بتاريخ:10/06/2020
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&Model=M&SubModel=143&ID=665&ShowAll=On(بتاريخ:10/06/2020
http://www.mawhopon.net/?p=7619بتاريخ:11/06/2020%20الساعة:17:02%20%20%202020
http://www.mawhopon.net/?p=7619بتاريخ:11/06/2020%20الساعة:17:02%20%20%202020
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731بتاريخ:11/06/2020
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731بتاريخ:11/06/2020
http://titmag.net.ye/2019/02/23/5198-بتاريخ:11/06/2020

