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 معخخلظ البحث:

هدفد الدزاطة الحعسف على دوز ثىىولوجُا اإلاعلومات في ثىمُة مهازات الحعلم 

 لروي الاخحُاجاات الخاؿة

ُا اإلاعلومات ومً هىا ًأجي الاهحمام بروي الاخحُاجات الخاؿة  لحىىولوجومً 

رن عىــد وكـ  وثوتُــم هتـام معلومــات وثىمـً  همُحــ  لـِع فــي  والظـر  فـي يوــرن محـواٍش

عــــل الحوـــوٍس خُـــب ًـــحم محااعـــة  دا  الوالـــل وثدظــــرن  الهـــ عملُـــة الحعلـــُم فلـــى  

كدزاثـــ  الحعلُمُـــة وثىىولوجُـــا اإلاعلومــــات جظـــهي العملُـــة الحعلمُــــة مـــً يـــ ٌ السؿــــد 

 ن ٌظــلوا اللــو   زه علـي اهجــاش اإلاهـام ولــرا ز ي التاخ ـانواإلاحااعـة وجعوــي الوالـل اللــد

ً ي ٌ التدب العلمي وئرسا  اإلاىحتة العلمُة بم ي هر بمىهج   االتدبعلي هرا اإلاوك  م

 اطحيتاهئ.

ٌ  فـي الخاؿـة الاخحُاجـات ذوي  مؼـاوي خـي ثوؿـلد الدزاطـة ا ـى الىامُـة  الـدو

 الالىت ووي امهت لتىا  الدولة ياؿة والدٌو العسبُة عامة بسعاًة

لـروي الاخحُاجـات  مهازات الحعلـُم اإلاعلومات: ثىمُة ثىىولوجُا دوز : الكلماث املفخاحيت

 . الخاؿة(
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Abstract: 

The study aimed to identify the role of information 

technology technology in developing educational skills for 

people with special needs. 

Hence the interest in people with special needs for 
information technology and walking in two parallel lines when 

developing and implementing an information system and its 

importance lies not only in the education process, because it is 

the backbone of development where the performance of the 

student is monitored and his educational capabilities improved 

and information technology facilitates the learning process 

through monitoring and follow-up and gives the student the 

ability to The completion of the tasks, and therefore the 

researchers decided to shed light on this topic through scientific 

research and enriching the scientific library with such research 

with an inductive approach The study found a solution to the 

problems of people with special needs in developing countries in 

particular and Arab countries in general, under the state’s 

sponsorship to build an electronic system 

Key words: Role: Information Technology: Development of 
Teaching Skills for People with Special needs. 

 ملذمت

 لها مً إلاا اعُيىا هـل هلعها التي ألاولوٍات مً ٌعد ألافساد بداجات الاهحمام ئن

اإلاإطظات التى   دزهد وكد ذوي الاخحُاجات الخاؿة   هجاح جعلُم في ومهم هتر  دوز 

 ما بيي تهحم دوز ثىىولوجُا اإلاعلومات لحىمُة مهازات الحعلُم لهم و يرت تهحم بهم

 .الحعلُم كلُة منها ومؼاولهم التي كلاًاهم بيي الاهحمام ىئ  دعاهم مما   ًخـهم

ُة الحدٍزل ئ ى ثدحاج اإلاساخي الحعلُمُة جمُ  ئن اظلوهُاتهم  والحعٍسف والحىم

لة ويوون ودلُي طُاطة مسخلة جعلُمُة لدى ًيون   ن ًجل بي ُة عٍس   ثوتُم لىُف

 .الحعلُم والحعلم 

 ألاهداف وثل  غاًاتها وثسطم زطالتها ُغوثـ اإلاىتمة زؤٍة جعالج العلُا فاإلدازة

 اإلامحدة. والخوى هوٍلة ألاجي
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م لروي  مؼازهة على التدب فىسة ثلوم  الخاؿة الاخحُاجات ثىمُة مهازات الحعُل

 اإلاهُأة الاجحماعُة التسوف في ثىمً الفئة هره جعاهُ  الري الحددي الن مجحمعاتهم دايي

 في اإلاظإولة وغر  اإلاب زة غر  والحواجص لتاتالع واكعة ثددمً كدزاتهم والتي لإلعاكة

 . مؼازواتهم واهدماجهم طثُي

ٌ  التي اإلاعوكات اعم عً الحدًب والًفوثىا  للوطاةي الام ي الاطحخدام برن ثدو

 ًجعي مما للب امج الحووز  طسعة ابسشها مً لعي الاخحُاجات لروي  الحىىولوجُة اإلاعُىة

 عدا. الحووزات هره مً والاطحفادة اللحاق مً باللـر  لِع اعُدة لوكد الفئة هره

 ثتلغ كد الاعاكة إلاحولتات اإلاىُفة الحىىولوجُة والادوات ثجهرز الاجهصة ثيالُف ازثفاع

 ذوي  اماماٌعاهُ  ثدمي هره الىفلات  على الخاؿة الاخحُاجات ذوي  ثلوى فئة الى ر ال

ُة الخاؿة الاخحُاجات ٌ  وهتام عاكةالا  كد والحدرز الاجسا ات مً بر وكساه  في العص

 .منها والحد الاجحماعُة اإلاؼازهة الاطختعاد مً علُ  ًت ثل الحعلُم

 :  شكاليت الذساظت. ا2

 اإلادلي  مجحمعهم دايي الخاؿة الاخحُاجات ذوي  دوز  وثفعُي ئدماج اإلاهم مً

 ُودك ثل  التي و لإلعاكة اإلاهُأة و اإلاخحلفة الاجحماعُة والظُاكات التسوف ؤلاعاكة في ان

 في الخاؿة الاخحُاجات ةوي  مؼازهة  مام علمُة زؤى ئ ي جظخىد وال مب زه وعلتات غر 

ُة فعالُات الحُاة    ذاتها في ؤلاعاكة  و ؤلاؿابة ئ ي ثسج  ال الحُاثُة مؼى تهم ئ ي الاجحماع

لة ئ ي جعود باألطاض بي   . ئليهم اإلاجحم  بها ًىتس التي الوٍس

  ي ثىدــس خُـب   هُتـا بوؿـفها موكـوعا إلعاكـةل الحللُدًـة اإلاـدايي وثفظـس

 الخاؿـة الاخحُاجات ذوي  ٌعاوي منها التي الـعوبات مً الحخلف  و م  للحعامي مداولة

 ٌهمـؽ  ن ذلـً علـي وثسثـل بهـا   اإلاسثتوـة واإلاؼـى ت ؤلاعاكـة فـي الظـثل  هـ  عحلـدو ما علي

 ئ ـي  دي ممـا تُعُـةالو الحُـاة مظـاز مـً الخاؿـة الاخحُاجـات ذوي  ألاشـخاؾ واطـختعد

ٌ  التي والتُئُة  الاجحماعُة اإلاواو  العلتات  هخُجة فيها مؼازهتهم ً  مددود  و فلدان  ثدو

 والحىمـُى ئ ـي الوؿـم واإلاُـي واإلاعـوكرن ؤلاعاكـة كـد وـالحدرز اإلاجحمـ  مـ  ثفـاعلهم دون 

 .ؤلاجسا ات وبر وكساهُة

الدزاطـة  مؼـيلة ذثوكـُ فـي جظـهم  ن ًمىـً التـي الحالُـة الخظـاؤالت فـأن هـسح

 :وهي ومظثتاتها

ــــات  -1 ـــا دوز فــــى ثىمُــــة مهــــازات الحعلــــُم لــــروي الاخحُاجـ ـــا اإلاعلومــــات لهـ هــــي ثىىولوجُـ

 الخاؿة؟ 
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ُا ما  اعاد -2  لدى  اإلاعلومات ثىىولوج
ً
الاخحُاجات  ذوي  وماهو التعد الاهث  اطحخداما

 الخاؿة؟

 ثىمُة مهازات الحعلُم؟ ثتاتومظ ثىىولوجُا الحعلُم  اعاد برن الازثتان ع كات ما -3

 :الذساظت أهميت. 3

ثىىولوجُا اإلاعلومات اإلاظحخدمة لحىمُة  جعٍسف مداولة في الدزاطة  همُة ثحجلى  -

 مهازات الحعلُم لروي الاخحُاجات الخاؿة فى اإلاساخي الحعلُمُة.

ف  -  .ثىمُة مهازات الحعلُم في ثىىولوجُا اإلاعلومات  اعاد ثأرر  مدى جعٍس

 :الذساظت ذافأه. 4

 .للحىمُة والخازجُة الدايلُة واإلاظثتات ثىىولوجُا اإلاعلومات  اعاد وؿف  - 

 ثىىولوجُا اإلاعلومات وع كتها بخىمُة مهازات الحعلُم دزاطة ئ ى هره الدزاطة هدف  -

ف مدى فى  ثىىولوجُا اإلاعلومات وعملُة ثىمُة مهازات الحعلُم عىاؿس برن الحفاعي وجعٍس

 .علُمُةاإلاساخي الح

 :الذساظت مىهج. 5

 ودوزٍات و دبُات هحل مً ثوافس ما ي ٌ مً الاطحيتاهئ اإلاىهج على اعحمدت الدزاطة

ة ٌ  هتٍس  الدزاطة. موكوع خو

 . ألاطاس الىظشي 6

 الخعشيفاث إلاجشائيت1.6

ــــي او ـ ـ ـ ــــى عمـ ـ ـ ـ ــــدوز ا ـ ـ ـ ـ ـــر مفهوم الـ ـ ـ ـ ــــساد  دوز: ٌؼـ ـ ـ ـ ـــــم  فـ ـ ـ ـــا اعـ ـ ـ ـ ـ ــــوم بهـ ـ ـ ـ لـ ــــة اٍو ـ ـ وظُفـ

حدـدد اإلاجحمـ  ًفسق اهماهـا طـلوهُة مدـد دة ًحوكعهـا اإلاجحمـ  عـادة مـً اللـاةمرن ب  ٍو

 على اطاطها موكعهم الاجحماعى.

عــــسف التاخ ــــان ـــا  هــــو الــــدوز :  الــــدوزاجساةُا باهــــ  َو الــــرى ثلــــوم بــــ  ثىىولوجُـ

 اإلاعلومات فى ثىمُة مهازات الحعلُم لروي الاخحُاجات الخاؿة.

ً ي لها مً ًمىً التي هي ألاداة املعلىماث: جكىىلىجيا  اإلاعلومات دايي ومعالجة ثخٍص

والب مجُـات   والؼـتيات  بالحاطـو،  ًحعلـم مـا وـّي  علـى اػـحمالها ئ ـى باإلكـافة الىتـام 

 .وال طلىُة الظلىُة والاثـاالت التُاهات  وكواعد الوٍل  ومواك 

ُا جعسف املهاساث:  واطحخدام فهم على اللدزة ثدلم التي اإلاهازات مً مجموعة بأنها ئجساة

ٌ الدز    مساخي الحعلُم. ي ٌ مً ثلدم اطة التيفـو
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ٌ  مً الوالل ثمىً غىُة ثفاعلُة بِئة ئًجاد الري ٌظتهدف : الخعليم  مـادز ئ ى الوؿو

 ميان عتازة وطاةي مخحلفة.  ي ومً وكد  ي في الحعلم

 اللُـام مـً ًمـىعهم خسـيي او جظـدي عـاةم لـدههم الـرًً: الخاضـت الاحخياجـاث روي 

 ئؿابة.  و مسق ُجةهخ هتُعي بوظاةفهم اؼيي

 - العابلت: الذساظاث.7

 Wu, Rayner , Kraniak ,LCronk,& Cruise (2007)دساظت -

ُة الاجهصة ثوظُف ا ى هدفد والتي  لروى  اإلاتىس الحديي يدمات في اللوخ

 ر رة مً ثختعُ  دزاطة التاخ ون  اجسى  الدزاطة هدف ولحدلُم الاخحُاجات الخاؿة

ُة إلاسوهة الدزاطة هحاةج وثوؿلد لخاؿةا الاخحُاجات ذوى  مً اهفاٌ  في الاجهصة اللوخ

 يدمات الخاؿة ويـوؿا الاخحُاجات ذوى  لألهفاٌ اإلاخحلفة الحعلُمُة الخدمات ثلدًم

 ياؿة خاجتها إلاحولتات وعدم خملها وطهولة اطحخدامها لظهولة وذًل اإلاتىس الحديي

 . الخؼغُي عىد

 -:Peiper,C.,E (2008) بيبير دساظت-

ُة الاجهصة امياهُات على الحعسف ا ى الدزاطة هدفد خُب  التِئة ثدظرن في اللوخ

 على اجٍسد التي الدزاطات بدـس :التاخب كام الهدف هرا ولحدلُم   وثووٍسها الحعلُمُة

ُة الاجهصة ثوظُف  ان ا ى الدزاطة هحاةج وثوؿلد  4112- 4110 مً الحعلُم في اللوخ

ُة الاجهصة  على جعمي  نها هما الظوا  على اإلاعلم والوالل حوى مظ زف  على جعمي اللوخ

ادة ُة ٍش ُة ٌظست هما   للحعلم الدافع ً عملُة الاجهصة اللوخ  على وطاعدت اإلا ختات ثدٍو

 اإلاىووكة على اللغة الحعسف على الاجهصة هره هتسا للدزة والىحابة اللسا ة مهازات ثدظرن

ة الىحابة وهرلً  او الاؿاا  باطحخدام عليها الىحابة وطهولة الوشن انها يفُفة هما الُدٍو

 السفُ . الظً ذو الللم

 -(:2012الجىالذة) وفؤاد اللمش مططفى دساظت-

 اإلاعـاكرن الاهفـاٌ لـدى الحاطـو، مهـازات ثىمُـة جعلُمي في بسهامج اطحخدام  رس

 مهازات ثىمُة جعلُمي في بسهامج على  رساطحخدام الحعسف ا ى الدزاطة هدفد خُبا عللُ

 اإلالحدلرن مً وهفلة هف 21الدزاطة عُىة اإلاعاكرن عللُا وبلغد الاهفاٌ لدى لحاطو،ا

لـة العُىـة ايحُـاز وثـم طـىة 6- 2مـابرن الصمىُـة اعمـازهم بمسهصاإلاىازةعمان وثساوخـد  بوٍس

ثُـة كـابوة مجمـوعحرن علـى عؼـواةُا ثـوشَعهم وثـم كــدًة  بثىـا  التاخ ـان وكـام وثجٍس
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 ا ى الدزاطة هحاةج اػازات وكد وكاةمة م ختات  الحاطو، زاتمها لحىمُة جعلُمي بسهامج

 اإلا ختات كاةمة ايحتاز على 1010 الداللة عىد مظحوى  اخـاةُة داللة ذات فسوق وجود

ثُـة لــال  اإلادزطـُة  داللـة ذات فـسوق وجـود عـدم الىحـاةج اظهـست همـا اإلاجموعـة الحجٍس

  لحدَزع(.ا واطلو، الجيع(إلاحغر ات الدزاطة  جعصى  اخـاةُة

  -: (2002)  الحاصمي دساظت-

ُة اإلاهازات ثىمُة في الا ي اطحخدام الحاطل واك   في ل هفٌا والابحياز اإلاعسف

 اطحخدام الحاطل واك  على الحعسف ا ى الدزاطة هدفد الاهفاٌ اإلاعاكرن: جمعُة مساهص

ُة اإلاهازات ثىمُة في الا ي  هفاٌ اإلاعاكرن الا  جمعُة مساهص في ل هفٌا والابحياز اإلاعسف

 ذوي الاخحُاجات الاهفاٌ مهازات ثىمُة في الا ي الحاطل  اطحخدام جعُم التي واإلاعوكات

 ان ا ى وثوؿلد الىحاةج ( 14عددهم) التالغ واإلاعلمات  اإلادًسات هتس وجهة مً الخاؿة

ُة ثىمُة في الا ي الحاطل اطحخدام عً العُىة افساد اطحجابة  اإلاهازات اإلاعسف

 لوخة اإلافاثُذ مىاطتة اعدم فحم لد اإلاعوكات اما هتر ة بدزجة واهد ازل هفٌاوالابحي

 الب مجُات الهحاج يوة وجود وعدم الاػازة ادوات ثوفس كلة ا ى اكافة الخاؿة للفئات

 (.111  2002 الحاشمي ( الخاؿة الاخحُاجات ذوي  ثخدم التي الحاطوبُة

 -(:2014) الىعيمي دساظت-

ُة على كاةم ملت ح بسهامج فاعلُة لىع الحعسف ئ ى هدفد  ثىمُة في ألالعا، الىسثوه

 الدزاطة عُىة وكداػحملد الؼازكة بامازة الخاؿة الت بُة ه ، لدي اإلاهازات الحظابُة

  ((23على
ً
 ثجٍسثُة  خدهما ئ ى مجموعحرن ثلظُمها ثم الخاؿة الاخحُاجات ذوي  مً هالتا

ب اإلاىهج ثوتُم وثم كابوة والايسي   اإلالت ح الب هامج في  دوات الدزاطة وثم لد يالحجٍس

ُا وثم الحوتُم التاخب اعداد مً الحظابُة اإلاهازات وايحتاز معلم ودلُي  وةعدًا كتل

ثُة اإلاجموعة ثفوق  ئ ى الىحاةج و ػازت  .اإلاهازات اإلاظتهدفة في الحجٍس

 -:(2015 (عبيذ دساظت-

 مادة في ثدَزع ووَظد الوٍل اطت اثُجُة  رساطحخدام علي الحعسف ئ ى هدفد 

اكُات علي ثىمُة  اإلاسخلة الاعدادًة ه ، لدي الدزاسيي والحدـُي الحفىر ؤلابداعي الٍس

ئ ـي  ثلظـُمها ثـم هالتـا (65) علـى الدزاطـة عُىـة اػـحملد وكـد الاطـماعُلُة  بمدافتـة

ثُـة : محيـافئحرن مجمـوعحرن ثُـة اإلاجموعـة دزطـد خُـب وكـابوة ثجٍس  هالتـا (33) الحجٍس

 هالتـا (32) اللـابوة اإلاجموعـة دزطـد بِىمـا ووَظـد الوٍـل اطـت اثُجُة دامباطـحخ
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لة الحللُدًة بي  ػت  اإلاىهج على التاخب اعحمد وكد بالوٍس   دوات الدزاطة وثم لد الحجٍس

 وجـود التاخـب وجـد وكـد   معلم ودلُي الدزاسيي والحدـُي الابداعي ايحتازي الحفىر  في

ًلى ا داللـ  ئخــاةُة ذو داٌ فـسق   دزجـات محوطـى بـرن (0.05) مظـحوي  عىـد إلاحغرـً 

ثُة ومحوطى اإلاجموعة ثُة اإلاجموعة لـال  اللابوة اإلاجموعة دزجات الحجٍس  .الحجٍس

  -(:2018) الىلبي دساظت-

ُة  رساطحخدام على الحعسف ئ ى هدفد ُة اطت اثُج  ثىمُة في السخ ت الافت اك

ُة اإلاهازات ُة بدولة اؿةالخ الاخحُاجات ذوي  ه ، لدي اللساة  وكد اإلاحددة  الامازات العسب

 امازة مدازض الخاؿة باخدي الاخحُاجات ذوي  مً هالل (25الدزاطةعلى) عُىة اػحملد

ُة  خدهما مجموعحرن ئ ي ثلظُمها وثم الفجر ة ث  للمجموعة وثم الحدَزع وكابوة ثجٍس

ُة ث ُة باطحخدام الحجٍس لة ابوةاإلاجموعة الل دزطد خرن في اإلالت خة الاطت اثُج  بالوٍس

ًة بي ػت  اإلاىهج التاخب على واعحمد الاعحُاد  اإلاجموعة ئ ي ثفوق  الىحاةج و ػازت الحجٍس

ثُة.  الحجٍس

 -الخعليم: مجال في املبحث الاول:أهميت جكىىلىجيا املعلىماث.8

 العلمُـة اإلاــادة ثوجُــ  فــي ٌظـاعد اإلاعلــم الــري دوزاإلاسػــد الحىىولوجُــا ثلعـل  - 

 ٌعوـي هدـو علـى الـدزوض للوالـل ثلـدًم ػـيي جغرـ   ن جظـحوُ  جُـافالحىىولو . للوالـل

 .والحعلم الفهم في و طهي  هب  فسؿة

مجـاٌ  في الطحخدام  الولتة  هتاز مدى ًيون  والىمتُوثس خدً ة جعلُمُة وطُلة ئن  -،

ووظاةفـ   اإلاحىوعـة بب امجـ  ًسػـدهم مظـاعد ئلىت ووـي  ومعلـم همسػـد الحعلـُم واثخـاذه

 . الحعلم مجاٌ في اإلاخحلفة

  وؼوة في ٌؼت ووا  ن الفـي الواخد في الولتة ٌظاعد جدًدا ًفحذ بابا  ؤلاهت هد -ج 

ً ي ٌ اإلاعلومات وثتادٌ التدب مجاٌ في مخحلفة جعلُمُة  .ألاوؼوة هره م

ُا ثوفس -د سا مـدزا الحىىولوج  على خد والوالل اإلاعلم لها ًدحاج التي اإلاعلومات مً غٍص

 . طوا 

 -: اساثامله1.8

 لدي الوالل الرهىُة الىفاةة ثىمي في اإلاىتومة بيُان  خد اإلاهازات ثلً جعد

 لغة  طحخدام الو ، علي وجظاعد الفىس ثووز  واإلاهازات   الحخُي مهازة وثىظت 

اكُات  هره هدو ئثجاههم مما ًدظً اإلاؼى ت م  الحعامي في فعالُة  هث  لُـتدوا الٍس

عصش  اإلاادة  التي اإلاهازات ثىمُة ئ ي هرا العـس في اإلالحة الحاجة وثتهس   شخـُاتهم مً َو
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 زموش  ئ ي وثسجمح  الحدسيي ثفىر ه عً للحعتر  الوالل خـُلة مً  طاسيي بجص  ثسثلي

 خي علي كدزاث  ثووز  هما ثفىر ه وثوض  وُثتهس معسفح  ذهى  في ًدوز  ما عً جعب  و ػياٌ

 (145  2010  وبدهدي  ػواهرن (الحخمُىات وعمي اإلاؼى ت

 -: املهاساث مفهىم2.8

 فـي الت بـوٍرن التـاخ رن مـً العدًـد هحابـات فـي محمرـزة بمياهـة اإلافهـوم هـرا ختـي

  الللُلـة اإلااكـُة الظـىوات
ً
  مـً لـ  إلاـا هتـسا

ُ
 وثوتُـم اإلالُاطـُة اإلاعـاوي فهـم فـي هـام دوزا

 لألعـداد اإلاخحلفـة الاطـحخدامات ئدزان فـي الفهـم هـرا عليها وثوظُف الهىدطُة العملُات

ً العىاؿس ًخف فُما  الحُاثُة باإلاواكف زبوها رم ومً بأهواعة واللُاض الىمُة والحماٍز

ٌ  في ٌظهم وهرا   دكُلـة  خيـام وئؿـداز اإلاواكـف وثلدًس الواكعُة للمؼى ت وك  خلو

 .وثدلُلها وثوظُفها الاػياٌ زطم مهازة اإلاهازات ثلً  هم ( وم192ً  2013الثظُووي )

 :اساثامله أهميت3.8

 -:ًلي مدددهما اؼيي (87   2020ي  وبدهد ػواهرن( ؿُاغتها ًمىً 

 الفسكُات وبىا  ألاطحدال ي الحفىر  إلامازطة فعالة آداه.  

  الهىدطُة واإلاهازات اإلافاهُم همو ودعم اإلادظوطة غر  لألفياز اإلاعني بىا.  

 ُة العملُات همرجة  ُمالل برن الع كات ثمُرز باطحخدام اإلاجسدة الهىدط

  .العددًة

 باجسائها والاطحمحاع الهىدطُة للعملُات اإلاؼت ن الفهم ثدظرن في اإلاظاعدة.  

 (2020والخعليم، التربيت وصاسة (  الهم أصحاب فئت مع ًدىاظب فيما :املهاساث أهىاع4.8

الخوون  اثداد بىُفُة الو ، معسفة ثلوٍة ئ ى تهدف :الؼيي زطم مهازة -1

ُة ػيٌاألا  لحيوًٍ اإلاظحلُمة واللو   فُما ومهازتهم مىخظتاتهم وئهما  الهىدط

 هٍسم عً ًيون  وهرا السطم ملُاض باطحخدام ألاػيٌا بحيوًٍ وبىا  ًحعلم

 والعملي الرهني الجاهل برن الت ابى ثلوٍة ئ ى الري ههدف اإلاىتم الرهني اإلاسان

 .العلي ثفعُي ي ٌ مً

  ل  وهرا :الؼيي ثدلُي مهازة -2
ً
 اإلاولو، وبىا  وجعسف عوُاتاإلا طسد في هاما دوزا

 .اإلاعوي الؼيي هتُعة م  ًخىاطل بما الب هان وعسق العمي

الهىدطة  دزاطة مجاٌ في جدًد خُوي  ُاعد ئًجاد ثحلمً :الؼيي ثوظُف مهازة -3

 م  ًخىاطل بما الوالل بتِئة الؼيي ثوظُف ي ٌ او اى ثخـف آيس مً
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  وهرا خول   مً الحُاة محولتات
ً
 الهىدطة إلاادة الحللُدي لسدا ا يل  في هام جدا

ات اللواهرن اعم في اإلاحم ي دًة الامس والىتٍس  .الو ، بىفوز  ًإدي الري الحجٍس

 (67، 2014 شطىاوي،( املهاساث: جىميت أظاليب5.8

 الحدَزع عملُة  رىا  ثللُدًة وغر  اإلادظوطة اإلاواد اطحخدام.  

 ألاوؼوة ماع م ي مُولهم م  وثحفم للو ، م ر ة  وؼوة اطحخدام 

 الاطحلـاةُة.

 ُة الظمة ذات اإلاـوزة واللـف الحياًات اطحخدام  على جظاعد التي الخؼوٍل

 .ئدزان الع كات واللُاطات

 آلاالت عً الابحعاد م  الو ،  يـاةف م  ثحفم جعلُمُة وطاةي اطحخدام 

  .الحاطتة

 ًومي ػت  اؼيي الاطحدال ي الحفىر  وممازطة الراهسة ثلوٍة بسامج اطحخدام.  

 اإلادظوطة العللُة الىماذج وثيوًٍ اإلاجسدة غر  اإلالموطة ألام لة اطحخدام. 

 (100،  2014شطىاوي ،( املهاساث: جىميت في املعلم دوس 6.8

 الحُاثُة والهىدطة اإلادزطُة الهىدطة برن الفجوة ثلُم.  

  اإلاهازات ثدفم ثوجُ   جي مً واكعُة عددًة وهماذج  طالُل اهحلا . 

 اإلادظوطة بالعىاؿس الهىدطُة اٌألاػي زبى  
ً
د عً اعُدا   .الحجٍس

 اإلاعوُات (الهىدطُة العملُات اطخُعا، ئ ى تهدف بمظاةي الو ، ثصوٍد 

 .)اإلاولو، الب هان

 الحواز جعٍصص م  محعددة بـوز  اإلاوكف  و اإلاوسوخة اإلاؼيلة بحم ُي الظماح 

  .الـفي

  بدون  وعسكها بأفيازه اإلاؼازهة بدسٍة الوالل فُ  ٌؼعس ؿفي مجحم  بىا 

  .خجي

 (107،  2014، شطىاوي ( املهاساث: جلك جىميت في الطالب جىاجه التي الخحذًاث7.8

  الو ، اعم عىد والىحابة اللسا ة في كـوز.  

 عىدهم الظابلة والخب ات الهىدطُة الت اهمُة الحـُلة كلة.  

 وثيوًٍ الهىدطة مادة ألهمُة الوالل ئدزان عدم  ٌ   .هاهدو  طلتُة مُو

 ألاطاطُة للعملُات اليافُة اإلاعسفة ًمحلً ال.  
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 الهىدطُة للغة ألاطاطُة الحظابُة اإلاهازات مً ألادوي الحد وجود عدم.  

 الهىدسيي. والخظلظي اإلاححاا  الت ثِل على الراهسة كدزة في كعف 

 -الخاضت: الاحخياجاث املبحث الثاوي: حعشيف روي .9

 الت هرز ا ى هحج  فأهىا عام اؼيي اؿةالخ الاخحُاجات ذوي  عً هحددذ عىدما

 اللُام على الفسد كدزة مً ثدد خالة : الاعاكة ان زغم اللدزات مً والحد على الاعاكة

ُة جعحب  التي الوظاةف مً اواهث  بوظُفة واخدة ُة الحُاة في اطاط  بالرات والعىاًة الُوم

 جعحب  التي الحدود كمً وذًل اإلاخحلفة واليؼاهات الاجحماعُة ممازطة الع كات او

 ا ى مظحمسة خاجة في الصخف وجعي الراجي الاهحفا  عدم خالة مً  وهي هتُعُة

 والؼلي بدهُة الاعاكة ثيون  وكد .اعاكح  م  الخاؾ للحىُف الحأهُي وا ى اإلاظاعدة

 .هوع مً هث  ال مصدوجة ثيون  كد  او التـس او عللُة او الظم  فلدان م ي اوخظُة

 الرًً ألافساد  ولًئ بأنهم عموما الخاؿة خحُاجاتالا  ذوي  جعٍسف مىًً

ُة في إلاحوطى  و العادي عً اإلاظحوى  ًىدسفون    و – ما جاهل في  و الخـاةف  مً ياؿ

 ياؿة  يدمات ئ ى اخحُاجاتهم ثدحم التي الدزجة ئ ى الصخـُة  مً جواهل - هث 

 .العادًرن  كسانهم ًلدم ئ ى عما ثخحلف

لـد ُا بالفسد ٍو  مً فت ة  وي ٌ خُاث  هواٌ ًدحاج فسد وي الخاؾ جذوالاخح

 خُاث  محولتات م  ًحوافم  و ًحدز،  و ًحعلم  و ًىمو ليي ياؿة ئ ى يدمات خُاث 

ُة ُة الُوم ة  والوظُف مىى  اإلاهىُة   و  وألاطٍس  الحىمُة عملُات في ٌؼازن  ن ذًل ٍو

  (.9  2009  مدمد(  همواهً هاكة وبأكصيى ٌظحوُ  والاكحـادًة بلدزما الاجحماعُة

 الخاضت الاحخياجاث روي  الفشد مً أن (20، 2009وجشي ظىيذان والجضاس )

 -الخاليت: الفئاث أو أكثرمً فئت إلىًيخمي 

  ؤلابداعُة واإلاوهتة العللي الحفوق 

  ة ؤلاعاكة  اإلاخحلفة بمظحوٍاتها التـٍس

  اإلاخحلفة بمظحوٍاتها واللغوٍة – الى مُة - الظمعُة ؤلاعاكة 

   اإلاخحلفة بمظحوٍاتها الرهىُة ؤلاعاكة 

   الخاؿة والصحُة – التدهُة ؤلاعاكة 

  الحعلم وبى  – الدزاسيي الحأيس 

   والىماةُة ألاوادًمُة الحعلم ؿعوبات 
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   والاهفعالُة الظلوهُة الاكوسابات 

  الاجحماعُة ؤلاعاكة 

 ة( ألاوثِظُة ًة  و الاجت اٍز  في لهم همىً وي عموما اإلاعاكرن على وثسهرزها )الحوخد

 او اكـا  دون  ودمجهم ثأهُلهم وزعاًتهم عً الحدًب مً ف بد مجحمعاتهم

 .وفاعلة هاثجة كوى  النهم جغافي

 منهم%8  و معاق ملُون  600 مً ماًلاز،%10 بالعالم اإلاعاكرن وظتة بلغدوكد 

ُة في  وي يف عامة بـفة اإلاعاكرن عدد بأن اإلاحددة الامم وراةم اكست  وكد الدٌو الىام

حوك  الظيان مجموع مً %(15-10ًت اوح) مجحم   طىة وي مؼى تهم ثصداد ان الخب ا   ٍو

ادة ا ى وذلً زاج  ًة الاطتا، جعدد ا ى ثسج  بدوزها والتي  عدادهم ٍش  والتي ل عاكة اإلاإد

 (.23   1996  اللٍسوي( وجعددعواملها والتُئُة الوزارُة الاطتا، ثحم ي في

  -الخاضت: ياجاثالاحخ روي  مفهىم1.9

  طما  عليها  هلم خُب الفئة  هره على  هللد التي اإلاظمُات ثووزت للد

 وألاعسج  ألاعمى  :م ي العاهات  وذوي  والعجصة  واإلاعاكرن  اإلالعدًً  :منها فئة عدًدة 

 هره ووي والعاجٍصً  العاهات  و صحا، واإلاجىون  وألايسض  والىظُذ وألاهسغ 

 جواهل مً الخاؿة الاخحُاجات ذي الفسد ئ ى ثىتس  ي العجص  تد م مً اإلاظمُات مىوللة

 ذوي   و الخاؿة الفئات ظهسمـول  رم كوث   جواهل وتهمي فلى كعف  وكـوزه

   هث  مـول  وهو الاخحُاجات الخاؿة 
ً

 للجواهل مساعاة هُاث  في ًدمي إلاا كتوال

ىتس ؤلاوظاهُة ظحغي الجواهل  جمُ  مً لهم والىفظُة  ٍو  على للحغلل كوتهم انهل َو

 كـوزفي لدً  فسد وي هو بأه  الخاؿة الاخحُاجات ذو الصخف ٌعسف .كعفهم هلان

ُة والتِئة الظً هفع مً لىتساة  باليظتة ومهام  اللُام بدوزه ًة الاجحماع  والاكحـاد

 لميالع  و اإلانهي الحيوًٍ  و اللعل  و الحعلُم مجٌا في ثيون  كد واإلاهام ثلً ألادواز والوتُة 

 .وغر ها الع كات العاةلُة  و

 :الخاليت الفئاث مً أكثر أو فئت إلى الخاضت الحاجاث ي رو  الفشد ييخميو 2.9

 ة ؤلاعاكة  .اإلاخحلفة بمظحوٍاتها التـٍس

 اإلاخحلفة بمظحوٍاتها اللغوٍة  و الى مُة  و الظمعُة إلعاكة. 

 اإلاخحلفة بمظحوٍاتها الرهىُة ؤلاعاكة. 

 الخاؿة الصحُة االتوالح التدهُة ؤلاعاكة. 
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 الحعلم وبى  الدزاسيي الحأيس. 

 والىماةُة ألاوادًمُة الحعلم ؿعوبات. 

 والاهفعالُة الظلوهُة الاكوسابات. 

 ال لافُة وثدد الاجحماعُة ؤلاعاكة. 

 الحوخد.  

 - :الخاضت الاحخياجاث بزوي  الاهخمام أهميت3.9

 مولل الخاؿة اجاتالاخحُ بروي  اإلادوي واإلاجحم  الدولة اهحمام  همُة ثأجي

 ؤلاط مي  الدًً جواهل مً لجاهل الاهختاه لفد عً وزد ما ذلً ًإهد  وظاوي ودًني  وما

 فيان  )للعاإلارن زخمة ئال  زطلىان وما( بلول   هثُاة  ياثم زطالة هللا جعا ى وؿف فلد

 .واإلادحاجرن لللعفا  وطلم زخمة علُ  هللا ؿي

 الخاؿة لروي الاخحُاجات وزخمة صحا  ألا ألاطوٍا  لألكوٍا  زخمة وان هما 

س ووان - عى  هللا زضيي – ألاهـازي  مالً بً عحتان دعوة ًجُل هو فها  التـسوالري كٍس

ى لُحخره بِح   في لُـلي دعاه
ّ
 هللا اإلادًىة ؿي  هساف ئ ى الظر  فحعنى فُ   ًـلي مـل

 !لتسف  ومساعاة لحاجح   وثلدًسا لخاهسه  ثحوُتا وطلم علُ 

ٌ  ًا وددُت  :عحتان كٌا  ؿلى فوعده.مـلى فأثخره بُتي في فحـلي ثأثُني  هً هللا زطو

ازة وطلم علُ  هللا  !بِح  في وؿ ة بٍص

ٌ  فغدا :عحتان كٌا  فاطحأذن النهاز  ازثف  خرن بىس و بو وطلم علُ  هللا ؿلى هللا زطو

ًَ " :كاٌ رم التِد  ديي ختى ًجلع فلم ل   فأذهُد  وطلم علُ  هللا ؿي زطوٌ هللا ًْ  ُثِدل    َ

ْن 
َ
   ًْ َي ِم ِ

ّ
َؿل

ُ
   ًَ ِح ِْ ٌ  فلام التِد  مً هاخُة ئ ى ل  فأػسُت   "َب  وطلم  علُ  هللا ؿلى هللا زطو

 .ومظلم التخازي  زواه .طلم رم زهعحرن  فـلى فلمىا  فـفىا  فىب 

ٌ  م  - عى  هللا زضيي– مىحوم  م ًب هللا عتد كـة في نئ  علُ  هللا ؿي - السطو

 ػا-وطلم
ً
دة جمالُة إلاظة الخاؿة الاخحُاجات بروي  ؤلاط م عىاًة ؿوزة ٌعوي هدا    فٍس

ٌ  ئ ى ألاعمى جا  السجي فلد  ذًل في الىبي ووان   لِظأل  وطلم علُ  هللا ؿلى هللا زطو

   وطلم علُ  هللا ؿلى وجه  وجغر    ئلُ  ًلحفد فلم   ؤلاط م ئ ى بالدعوة الوكد مؼغوال
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 هللا  ن ئال اللحتة ثلً وم مد  وطلم علُ  هللا ؿلى الىبي وج  ى ًس  لم  ه   عمى وزغم

ى َعَثَع  ( كول : في وطلم علُ  هللا هثُ  ؿي عاثل
َّ
َو 

َ
ن * َوث

َ
  َجا هُ   

َ
دٍزً َوَما* عَمى  أل ًُ   ُ

َّ
َعل

َ
 ل

ى
َّ
و صَّ ُس   و*ًَ

َّ
ه

َّ
ر َعُ   ًَ

َ
ىف

َ
ح
َ
 (.5-1عثع) طوزة)هَسى  الِر  ف

ة اللـة هسى  هره ففي
ّ
 بدعوة اوؼغي وطلم علُ  هللا ؿلى ليوه  تة؛اإلاعاث عل

 خاجات على وثلدم خاجح   ُثلطيى  ن ألاو ى ووان الىفُف  هرا خاجة عً كلا  الوجها 

ً الىاض طواه مً  .م

 -الخاضت : الاحخياجاث بزوي  الذولي الاهخمام4.9

 بدلوق  الخاؾ ؤلاع ن" اإلاحددة لألمم العامة الجمعُة اعحمدت 1971م عا في

ُااإلاحخل  خماًة ئ ى والدو ي  اللومي الـعُدًً على العمي  ئ ى ي ل  مً ودعد  "فرن علل

 .الخاؿة ذوي الاخحُاجات خلوق 

 إلاً ؤلاوظاهُة الحلوق  مُ اق اإلاحددة لألمم العامة الجمعُة  كست 1981م عا وفي

عحب  " اإلاعاملة في واإلاظاواة اإلاؼازهة في الحم لهم "بأن ًلطيى والري ئعاكات مً ٌعاهون   َو

الري  اإلاجحم   وؼوة وافة في الياملة اإلاؼازهة في اإلاعاكرن بدم عاإلاُا اعت افا هرا اإلاُ اق

لروي  اإلاحددة ألامم علد هو (1992ى ئ  1983م عا مً( الفت ة اعحتاز م  ئلُ   ًيحمون 

 .الخاؿة الاخحُاجات

 اإلاـابرن ألاشخاؾ خماًة متادب" اإلاحددة ألامم  علىد  1991  دٌظمب وفي

 ألاشخاؾ جمُ  بمعاملة فُ  وهالتد "العللُة بالصحة العىاًة عللي وثدظرن بمسق

 وان هما . ؿُلة هسامة مً لإلوظان ما اخت ام م  معاملة ئوظاهُة عللي اإلاـابرن بمسق

 اإلاحددة لألمم العامة الجمعُة مً اإلاعاكرن ألاشخاؾ لحلوق  ألاطاطُة  اللواعد ؿدوز 

  1993 عام
ً
 في الحعلُم الخاؿة لروي الاخحُاجات الحعلُم فسؾ ئثاخة كسوزة على ثأهُدا

 .الىتامي

 الخؼَسعات" اعىوان ورُلة الُووظيو مىتمة وؼست 1996م عا فب اًس وفي

 ألاهفاٌ دمج اؼأن دولة 52د فيهاجهو   بسشت الخاؿة  ذوي الاخحُاجات بحعلُم اإلاحـلة

 الورُلة خددت وكد الىتامي  الحعلُم في الح مُر اإلاعاكرن مً الخاؿة ذوي الاخحُاجات
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 إلاً الحلُُم و طلو، الحىفُر  عً اإلاظئولة والجهة الدولة   ؿدزث  الري هتُعة الخؼَس 

  و ولُا ووه  مً الدمج و طلو، الخؼَس   ٌؼملها التي الظيُة واإلاسخلة مً ئعاكات  ٌعاهون 

 اإلانهي  والحأهُي اإلاىاهج دًيوجع الظُاطة  لحىفُر الحموٍي مـادز ئ ى جصةُا ً باإلكافة

 .الخاؿة الت بُة معلم ومظئولُة ئعداد

دحفي ٌ  دٌظمب  مً ال الب في العالم ٍو  لروي  العالمي بالُوم عام وي مً  و

 ئ ى   1993م عا ب  الاخحفاٌ اإلاحددة ألامم بد ت الري الُوم وههدف الاخحُاجات الخاؿة 

صفهم الللاًا ٌ  الدعم سًٍوثد باإلعاكة الع كة ذات جعٍص  الاخحُاجات ذوي  لحـو

 .العالم  هدا  وافة خلوكهم في على الخاؿة

ُة العاإلاُة اإلاإثمسات جعددتوكد   في اإلاعاكرن خلوق  على زهصت التي وؤلاكلُم

 الُووظيو ومإثمس   2000م داوازعا ومىحدى   1994م عا طرً  هيا مإثمس الحعلُم ومنها

مي ُة ؤلاكُل ٌ  في للت ب ٌ  (2001    ماًو 7بر وت ) الخاؿة العسبُة الدو  ذوي  ئدماج خو

 .الىتامي الحعلُم في الح مُر مً  الاخحُاجات

مي الُووظيو مإثمس ورُلة  كس والري ُة ؤلاكُل ٌ  في للت ب ُة الدو ٌ  العسب  ئدماج" خو

  ن الورُلة هره وثسى   "الىتامي الحعلُم في اإلاعاكرن الح مُر مً الخاؿة ذوي الاخحُاجات

 وظُفتها للمدزطة جعُد غاًات لحدلُم وطُلة هو الاخحوا   و الحلمرن  و مجمفهوم الد

 ثدظرن ئ ى ثإدي هما اإلاجحم   الخحُاجات والاطحجابة الحىوع متد  الاجحماعُة  وثإهد

 مً وؤلاك ٌ مؼازهتهم  وشٍادة اإلاحعلمرن الحداق هواق في الحوط  اإلادزسيي وئ ى الحعلُم

ٌ  مً  ي هفي اطختعاد فسؾ  .العادًة اإلادزطة ديو

 على العمي " على مداوزه في(2004)للمعوكرن العسةي العلد مؼسوع هف وكد

 ٌ وئشالة  ألاهفاٌ مً  كساه  م  بالخظاوي  والخدمات الحلوق  وافة على اإلاعوق  الوفي خـو

ٌ  التي العلتات جمُ   " على العلد مؼسوع هف الحعلُم مجٌا وفي" ذلً ثىفُر دون  ثدو

 اإلاتىسة الوفولة مىر اإلاعوكرن ألاشخاؾ لجمُ  والحعلُم للت بُة محيافئة فسؾ كمان

 ُ  في ياؿة مإطظات وفى الىتامُة  ؿفوفها في والحعلُمُة الت بوٍة اإلاإطظات كمً جم

 .اإلاىاطل الحدـُي  و الاهدماج على كدزتهم خالة عدم

 -: الخاضت الاحخياجاث روي  سعاًت بحث الثالثامل.10

 الخاضت، الاحخياجاث روي  ألاطفال سعاًت مجال في العامليت الحذًثت الاججاهاث مً

 (5،  2008 )صاهش :ماًلي
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 ػفا  ال علٌا مسق بوؿف  الخاؾ الاخحُاج  و لإلعاكة الىتس عدم ئ ى الاثجاه -1

 وكد خُاث  مساخي مً مسخلة ي ٌ الفسد بها ًمس مإكحة خالة مى  واعحتازه

 .ثماما عليها ًحغلل

ًة  ػياٌ وافة وثلدًم اإلاتىس هخؼافالا كسوزة على الحأهُد -2   السعا
ً
 ولما متىسا

 .ذلً  مىً

 .وؤلاعاكات الخاؿة الاخحُاجات مً الوفُفة الحاالت بسعاًة الىتر  الاهحمام -3

 .والحدٍزل والحأهُي السعاًة ثلدم التي اإلاخحلفة الجهات برن الحيظُم كسوزة -4

 .خهالىجا طاسيي هعىـس السعاًة بسامج في الوالدًً ئػسان كسوزة -5

ادة -6 ُة الجهود على الاعحماد ٍش  الاخحُاجات ذوي  دمج هدو والاثجاه الحووع

  دمجا الخاؿة
ً
 .جعلُمهم مساخي مخحلف في وام 

 -:الخاضت الاحخياجاث لزوي  التربىيت الشعاًت1.10

 هرا م ةمة ي ٌ مً اإلاىاطل الت بوي  الوك  ثوفر  في ألاطاطُة الللُة ثىمً

 ًلوم العادي  الحعلُم هتام م  ؤلاميان كدز ثيامل  م  الخاؿة وخاجاتهم الوك  للدزاتهم

 ((Cohen, N.D : 4  -وهي: اإلاتادب مً على مجموعة

 ًالخاؿة الاخحُاجات ذوي  مً هفي وي خم م  ٌ  ياؿة. زعاًة على الحـو

 لدً  الىمو اخحُاجات ثلبي  ن البد هفي ليي اإلالدمة الخظهُ ت  ن. 

 الوظُفُة الوفي مهازات ثدعُم على الت بوٍة السعاًة بسهامج ٌعحمد  ن ًجل 

 .وثددًد اخحُاجاث 

 مىً ولما الوفي ثـيُف ثجىِل ًجل . 

 لهم الت بوٍة ألاطالُل وثدظرن الخاؿة  الاخحُاجات ذوي  زعاًة ثحولل ولرًل

 : همها ألاموز  ثوفر العدًد مً

ُة مظحلصمات ثوفر (  ه  البد مً 245  2008 خىفي ًسي ) ة مياه  مً ذًلو  وثجهرًز

ُة بِئة ثوفر  ي ٌ  لروي  الت بوٍة السعاًة في جظهم ذات مظحلصمات عواةم ب  مدزط

  :اإلاظحلصمات هره ومً الخاؿة  الاخحُاجات

ٌ  ثجهرز /ألاراذ -  الحواؿي عملُة ٌظهي اؼيي ثىتم فسدًة وملاعد بأدزاج الفـو

 .م  اإلاعلم

 .زكُاتألا  في ل هصالق كابلة غر  مواد اطحخدام ًجل /ألازكُات -
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 اللو  ئطلان في لخظهم علوٍة الؼتابًُ فحدات ثيون   ن ًفلي /الؼتابًُ -

 .اإلاعلم على

اكُة ألاوؼوة إلامازطة الفسؿة ثخُذ م عل ثوفر  /اللعل  ماهً -  وغر  الٍس

 .ألاوادًمُة

ُة ئػازات اطحدداذ ًجل /الحىثُ  ئػازات -  في ؤلاعاكة هوع خظل طمعُة  و كوة

ٌ  و  .زطةاإلاد فىا  في الفـو

مجهصة  وثيون  الخاؿة الت بُة في محخـف عليها ٌؼسف بدُب/اإلاـادز غسفة -

 هوم   جهصة هفظُة  ايحتازات جعلُمُة  بواكات مساًا  ( وألادوات بالوطاةي

 )وغر ها

 م ي الحعلم على اإلاصجعة والتـسٍة الظمعُة باألجهصة ثجهرزها ًجل /اإلاىحتة -

  هاوغر اإلاـوزة والىحل الوطاةي الحىىولوجُة

ت جمعيت اهخمام إطاس وفي 2.10  الخاضت، الاحخياجاث روي  بشعاًت املخكاملت الشعًا

 -:ملذمتها في ويأحي الخذماث مً العذًذ بخلذًم كامذ الجمعيت

 .الخاؿة الاخحُاجات ذوي  ألاهفاٌ مسهص :أوال

ة الت بُة مدازض ثووٍس :ثاهيا  .الفىٍس

 .ؤلاعاكة ي وذو  التـس وكعاف اإلاىفوفرن دمج مؼسوع :ثالثا

 لألمومة اللومي اإلاجلع اإلاجلع اهحمام أجيً والوفولة لألمومة اللومي إلاجلعاا:زااع

 -:بهدف والوفولة

  .ألاهفاٌ برن ؤلاعاكة ئ ى ثإدى التي والتُئُة والصحُة الاجحماعُة ألاطتا، مً الحد -

اإلاتىس  فالاهخؼا وهرلً ؤلاعاكة جظثل التي ألامساق ملاومة ووطاةي بوسق  الازثلا  -

 الوفي. همو على ثأرر ها مً للحد لإلعاكة

ٌ  الحأهُي يدمات برن الحيظُم -  اإلادحاجرن ألاهفاٌ مً كواع  وط  ئ ى الخدمات لوؿو

 .لها

 :الخاضت الاحخياجاث روي  لشعاًت املجلغ ومششوعاث بشامج3.10

 .اإلاتىس والاهخؼاف الوكاًة بسهامج :ألاول  البرهامج

 .اإلاجحمعي الحأهُي مجبسها :الثاوي البرهامج
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في  جعمي التي والوخدات للمىتمات اإلاإطسيي والدعم الحووٍس بسهامج :الثالث البرهامج

 .ؤلاعاكة مجاٌ

ُة اإلاؼازهة لحعمُم اإلاظحمس ؤلاع م بسهامج :الشابع البرهامج ُة اللوم  الاجحماعُة في واإلاظئول

 .ؤلاعاكة إلاؼاوي الحـدي

مظــحوى  علـى الخاؿـة الاخحُاجــات ذوي  لسعاًـة اللـومي الب هــامج:الخـامغ البرهـامج

 .اإلادافتات

ىدزج ثسبوٍا ً الخاؿة الاخحُاجات ذوي  وثأهُي جعلُم بسهامج :العادط البرهامج  ثدد ٍو

 .الحالُة اإلاؼاَز  هرا الب هامج

 .الخاؿة الاخحُاجات ذوي  لخؼغُي اللومي الب هامج :العابع البرهامج

 .ؤلاعاكة بدوذ اهصمس  ئوؼا  بسهامج :الثامً البرهامج

 ؤلاعاكة جؼَسعات بسهامج :الخاظع البرهامج

 الخكىىلىجيت أوالىظائل الخاضت، الاحخياجاث لزوي  الخعليميت الخلىياث مفهىم4.10

 الخاضت، الاحخياجاث لزوي  املعيىت

 مـىوع  و شيي  معدٌ  و مىحج  هتام  و كوعة  و مادة جعسف بأنها  ي والتي 

ادة بهدف للولل وفًلا ياد لروي   والوظُفُة العلمُة الىفا ة ٍش  الاخحُاجات الخاؿة(. ٍو

 الوطاةي مظمى  ن ئ ى ٌؼر  الري الحعٍسف هرا على اإلاجٌا هرا في اإلاحخــون  ًجم 

ُة  م   داة  ووطُلة معلدة وي ٌؼر )  نها الخاؿة الخحُاجات لروي  اإلاعُىة الحىىولوج

ُة معلمو ٌظحخدمها غر معلدة  الحعلُمُة للح مُر اإلاادة وجظهُي ػسح بهدف الخاؿة الت ب

ُة  جهصة :الوطاةي هره الخاؿة( ومً تالاخحُاجا ذوي   والب امج الىمتُوثسالصخـ

اإلادُوة   التِئة في الحدىم على اإلاعُىة والوطاةي للحواؿي  اإلاعصشة والوطاةي الخاؿة 

ػساةى  على اإلاسجلة والىحل اإلاىب ة  والىتازات الخسجُي  الحاطتة و جهصة وآلاالت

 .لهم اإلاخــة الوطاةي مً وغر ها واطِد 

 -الاحخياجاث الخاضت: روي  مهاساث جطىيش في الخكىىلىجيا اظخخذام5.10

لة ثوفر  اإلاعلومات بُنها ومً الحعلُم بِئة تهُئة في  طاسيي دوز  للحعلُم  طهلة بوٍس

 وهتُعة بُنهم الفسدًة الفسوق ظي في الاخحُاجات الخاؿة ذوي  للمحعلمرن ومِظسة

 م  على الحفاعي اإلاعاكرن جظاعد و دوات ثىىولوجُات ئ ى بداجة لرلً فىدً ئعاكتهم 

ُات ألادوات هره  معاق اإلاعلومات وي ًىخظل ليي ئعاكتهم هتُعة ثىاطل التي والحىىولوج

 .اإلادُى اإلاجحم  م  بها ًحىُف  ن ٌظحوُ  التي
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 ثيوًٍ في الحعلُم ُاثىىولوج خظاعدف :فيها مسغو، اثجاهات ثيوًٍ جظاهم في

 مما )والحعاون  الىتام م ي:) اثتاع الخاؿة الاخحُاجات ذوي  موجتة لدى ألاهفاٌ اثجاهات

 .الاجحماعي الحىُف على ٌظاعد الوفي

م   لحىُفهم ال شمة ألاوادًمُة اإلاهازات الخاؿة الاخحُاجات ذوي  ألاهفاٌ ئهظا،

هرا  وممازطة لألدا   هموذج مؼاهدة هاواهخظاب اإلاهازة جعلم ًحولل :بهم اإلادُى اإلاجحم 

ً وه  ألادا    .الحعلُم ثىىولوجُا بوطاةي الاطحعاهة ًحولل ألامٍس

ُا وطاةي ثلدم  والطُمابسمجُات فوزٍة زاجعة جغرًة الحعلُم ثىىولوج

 اؼيي اطحجابتهم ؿوا،  و يوأ معسفة مً الخاؿة الاخحُاجات ثمىً ذوي  الىمتُوثسالتي

ص اطحجا فوزي   وثأهُد الصحُدة الاطحجابات ث ثُد ئ ى بدوزه ًإدي والري باتهموجعٍص

 .الحعلم عملُة

ُة  الخاؿة الاخحُاجات لروي  الفسؿة ئثاخة ي ٌ مً :الخب ات ثىساز ئمياه

ا ًحعلموه  ما وبرن بُنهم الاخحيان وجعي اإلاخحلفة الطحخدام الب مجُات
ً
 متاػس اخحياو

 
ً
ا جعد مولًتا والتي فع   .ؤلاعاكة هتُعة  ثفسك ثسبوًٍ

ً  على الاعحماد ثللُي  مجحمعهم م  مىدمجرن ألاهفاٌ هإال  جعي م  آلايٍس

 .الحُاثُة مهازاتهم وثىمُة الاجحماعُة  ألاوؼوة في اإلاؼازهة ي ٌ مً مع   والحواؿي

اإلاعلومات  وػتيات الىمتُوثس اطحخدام الىتر في والاهخؼاز اإلاعلومات روزة جعاظم وم 

ُة اإلاظحددرات هره مً الاطحفادة زي للسو  مً  ؿتذ  الحعلُمُة العملُة في الحىىولوج

 .عدًدة ممرزات مً لها إلاا الخاؿة لروي الاخحُاجات

ً اللسن  مً ألاير ة الظىوات ػهدت وكد راه  اإلاظحددرات في هاةلة هفسة العؼٍس

 لخاؿةا الاخحُاجات ذوى  جعلُم ومجٌا عامة بـفة الحعلُم بمجٌا الحىىولوجُة اإلاسثتوة

 اإلاظحددرات بهره مظحوٍاتها ايح ف الحعلُم على عىاؿسمىتومة وللد ثأرست ياؿة 

ولم  غر  و ؿتدد واضحة بـوزة الاخحُاجات الخاؿة ( ذوى Teacherمعلم ) دوز  فحغر 

 ولمة الحدً ة ألادبُات في وظهست الجدًدة مهام  عً للحعتر  معلم مىاطتة

 للح مُر الحعلم عملُة ٌظهي الري اه   طاض علي اإلاعلم مهام ( لوؿفfacilitatorمظهي)

صخفLearning environmentبِئة الحعلم) ًـمم فهو اإلاعاكرن  مظحوٍات ث مُره ( َو

ـف حاا    الحعلُمُة اإلاواد ًىاطبهم مً ما لهم ٍو سػدهم ثلدمهم ٍو وجههم ٍو  ختى ٍو
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ُة راتاإلاظحدد لتهوز  هخُجة اإلاعاق دوز الوالل جغر  هما ألاهداف ثحدلم  الحىىولوج

  اطحلصم بي طلتُا ٌعد محللُا فلم الحعلُم مجاٌ في وثوظُفها

 الحعلُمُة اإلاوتوعة اإلاواد م  ًحعامي   الحعلم موكف  رىا  وؼوا ًيون   ن ذًل

حفاعي وغر اإلاوتوعة ٌ  الحعلُمُة اإلامازطات ثمسهصت خُب معها ٍو  فسدًة اإلاواكف خو

ادة  م  الحعلم مواكف في اإلاعاكرن للو ، اإلاعواة الحسٍة دزجة وشادت الحعلُمُة ٍش

 .  مامهم اإلاحاخة الحعلُمُة والتداةي الخُازات

 -:املهاساث لخطىيش املىاظبت والخطبيلاث الخكىىلىجيا اخخياس6.10

 الاشـخاؾ الان  ؿـتذ ثىىولوجُا اإلاعلومـات والاثــاالت في الحووزالظَس  اعد

 التي والجواٌ ثوتُلات الىمتُوثس ي ٌ ًم والحواؿي الحعلم الاخحُاجات الخاؿة ذوي 

 الؼسوات العم كة  و اإلاعلومات ثىىولوجُا في الؼسوات اإلاحخــة ي ٌ مً اطحددرتها

 وػــسهة ماًىسوطـوفد   (Windows LUMIA) : هتامهـا يـ ٌ مـً  بـي ػــسهة م ـي

(Android(وػـسهة جوجـي ) (IOS آبـي كامـد خُـب  
ً
 ثوعوٍـة  وزغ 3 بـاه ق مـإيسا

ذوي  جىـل  ئ ـى جىتـا الوكـوف فـي الرهُـة  جهصتهـا كـدزة علـى اللـو  لخظـلُى محخـــة

 :الحواؿـي ُطــتي اهخؼـف :الحالُـة اإلاواكـُ  الوزػـات ثىاولـد .الخاؿـة الاخحُاجـات

 (.iPad( و )iPhone جهصة ) في يـاةف السؤٍة

 ٌ   و اإلاىفوفرن ألاشخاؾ مظاعدة في جظاهم التي الحلىُات الوزػة هره وثخىاو

 فـي الظـم  خاطـة يــاةف :الحواؿـي ُطـتي السؤٍـة  مـا اهخؼـاف مـً كـعف ٌعـاهون 

 (.iPad( و )iPhone جهصة )

 ٌ   و الظم  خاطة فلدوا ممً ألاشخاؾ بمظاعدة جظاهم التي الحلىُات فُخىاو

 اهخؼف الظم   في ؿعوبة لدههم
ً
ُة اإلاهازات :الحواؿي ُطتي و ير ا   جهصة في الحسه

 ٌ ( iOSهتام) على جعمي التي ألاجهصة ب  ثحمح  ما على و الل الوزػة هره جظلى الاثـا

ٌ  ئمياهُة مً  ؿعوبة ٌعاهون  الرًً لألشخاؾ اإلاحعدد( مرزة)الىلس ئ ى اظهولة الوؿو

 .بالحسهة

 :الخاضت الاحخياجاث روي  للطالب جكىىلىجيا الخخياسأحعً ىجيهاثج7.10

ُا  همان  فلي يحُازأل   مً عددا انهى الخاؿة الاخحُاجات لروي  الحىىولوج

 :هرهس منها الحوجيهات

 ودزجتها الوالل ؿعوبة هوع هددد . 

 اإلاعاق الوالل لدى اللوى  مساهص على هحعسف. 
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 اإلاعُىة الحىىولوجُا ايحُاز عملُة في الوالل هديي.  

 ُا  هواع هللي  على اعحمادا وذًل الو ،  جظاعد  ن لها ًمىً التي الحىىولوج

 .الوالل لدى مىاهم اللوى 

 الحىىولوجُا فيها جظحخدم  ن ًمىً التي اإلادددة ماهًألا  فدف.  

 ايحُازها عىد وذلً للىلي الحىىولوجُة الوطُلة كابلُة الاعحتاز في ألاير.  

 ُا  هواع ايحُاز  الحيتإ بسهامج ايحُاز :م ي اعلها م  جعمي التي الحىىولوج

 .اإلاظحخدم الب هامج م  باليلمات اإلايسجم

 وؤلادازة الحعلم الظهلة االحىىولوجُ  هواع ايحُاز.  

 ووؼى محووز  فني دعم جعسق التي اإلاىحجات ثخحاز. 

 :الخاضت الاحخياجاث لزوي  وأهميتها الخعليم جكىىلىجيا8.10

 ثلعل و ؿتدد ألاير ة  العلود في الحعلُمُة الوطاةي اطحخدام  همُة اشدادت

  م الخاؿة الاخحُاجات ذوي  مً  واهوا طوا  الح مُر وي ثدَزع عملُة في الدوز السةِع

 مً ه ر  على الحغلل على الح مُر الوطاةي جظاعد خُب العادًرن  الح مُر غر هم مً

 اطخُعا، على ملدزتهم مً وثسف  الاجحماعي ثواؿلهم عملُة ثِظس هما  نها العلتات 

 .الُومُة مهازات الحُاة وثوتُم

 كما الخاضت الاحخياجاث روي  جىميت جكىىلىجيا مً إلافادة أوجه جلخيظ ويمك9.10ً

 :الخاليت الىلاط في اشاساليها

ًة الفسوق مؼيلة ع ج في جظاهم  فحلدم الخاؿة  الاخحُاجات ذوي  برن الفسد

ُا  محعددة وطاةي اطحخدمد وولما للمحعلمرن  محعددة م ر ات الحعلُم وطاةي ثىىولوج

 واطحعداداتهم كدزاتهم ايح ف على الخاؿة الاخحُاجات ذوي   مىً مظاعدة ومحىوعة

 . فلي اؼيي على الحعلم جعلمهم وهمى

 -الخاضت: الاحخياجاث لزوي  الخعليم جكىىلىجيا10.10

ُا جعسف م بأنها الىتسٍة الخاؿة الاخحُاجات لروي  الحعلُم ثىىولوج  في والحوُت

 الاخحُاجات ذوي  باألفساد الخاؿة الب امج وئدازة وثلٍوم واطحخدام وثوٍوس ثـمُم

ـادز م  والحعامي والحعلم  الحعلُم عملُة الخاؿة لحِظر   إلرسا  اإلاحىوعة الحعلم م
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 جؼحم التي واإلاـولحات اإلافاهُم مً عدًد الصخـُة وهىان وكدزاتهم وطماتهم يب اتهم

ً مفهوم  ثلً ومً الخاؿة  الاخحُاجات ذوي  جعلُم ثىىولوجُا م

 -:الخعليم جكىىلىجيا مً الخاضت الاحخياجاث روي  مخطلباث11.10

 (2000 بساد ي (واالجي: ثـيُفها ًمىً لىً محعددة الحعلُم ثىىولوجُا مً اإلاعاكرن موالل ان

ُا بخـوؾ كساز اثخاذ كتي ًجل:والخحليل الذساظت دزاطات  اجسا  اإلاعاق جعلُم ثىىولوج

 . التُئُة واإلاعوكات اإلاوازد وثدلُي فئة وي يـاةف وثدلُي مؼى تهم لحدلُي تهدف

معدة  جاهصة جعلم مـادز اطحخدام اإلاعاق على ًفسق ان ملتوال ِعل:والخطىس  الخطميم

 التِئات وفر ثو  محخـف جعلُمي ثىىولوجي مسهص الوؼا  بداجة هم عادًرن لو ،

 .بهم ومىحتات ياؿة مـادزالحعلم ومساهص متاوي مً:اإلاىاطتة الخاؿة الحعلُمُة والاماهً

ـادزالحعلم ثوفر  على العمي:والتزويذ كخىا الا  الحددًب م  واإلاخحلفة اإلاحعددة م

 .اإلاـادز ثلً م  للحعامي مإهلة ازدمو  اإلاظحمس وثوفر 

ـة ادازة اوؼا : والخلىيم املخابعت اإلاـادزالثؼسٍة  ثلوٍم مهمتها والحلوٍم للمحااعة محخـ

ة  لروي  اإلاعلمة اليوادز كتي مً اإلاـادزواطحخدامها ومحااعة وثوظُف  وغر الثؼٍس

 .ؿةالخا الاخحُاجات

ل ٌعد:الخذسيب ايـاتي  وثدٍزل اإلاعاق معلمي هحدٍزل الب امج لىجاح اطاطُا زهىا الحدٍز

 .الاعاكة ذوي  اموز  اولُا  وثدٍزل الحىىولوجُا

ادة  اطاسيي محولل وهي والاع م والحوعُة : الاحخياجاث روي  ملعلمي الاكادًمي الاعذاد لٍص

وزػات   مإثمسات   هدوات مداكسات كامةا: الفئة بحلً اموزاإلاعاق واولُا  اإلاعلمرن وعي

وهُة كىاة عمي واوؼا   . للمعاكرن ثلفٍص

ُا ثلف الا ًجل:والخبني والخىظيف اليشش  والحووٍس الحـمُم خد عىد الحعلُم ثىىولوج

 .للمعاق جعلُمُة مإطظات كتي مً وثثىيها وثوظُفها ًجل وؼسها بي

 :الخكىىلىجيا اظخخذام معىكاث12.10

ٌ  التي عوكاتاإلا اعم هىان  ُة الاطحخدام دون  ثدو  الام ي للوطاةي الحىىولوج

سالب امج طسعة:ابسشها لعي للمعاق  اللحاق مً هوٍي اعُدًً لوكد اإلاعاكرن مماًجعي ثوٍو

ُة والادوات الاجهصة ثيالُف ازثفاع:الحووزات مً والاطحفادة  إلاحولتات اإلاهُأة الحىىولوج

 . الاعاكة هوع
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 -للمعاق: الخعليميت الخكىىلىجيا اظخخذام معىكاث10.13

 -باملعلم: جخعلم التي للىظائل الامثل الاظخخذام دون  املعىكاث:أوال

ُة عدم - ث ُا اطحخدام مجٌا في الخدمة ارىا  ثوافسدوزات ثدٍز  في الحىحولوج

 .الحعلُم

 . الاعداد وفت ة الدزاطة ي ٌ واف اؼيي الحأهُي عدم -

 . ملاعف إلاجهود ًدحاج االحىىولوجُ ثوظُف ان اإلاعلمرن اعحلاد -

 مً ًللي وبالحا ي الحعلُمُة الوطاةي اطحخدام بلواعد اإلاعلمرن اإلاام كعف -

 .اطحخدامها

 :باملعاكين جخعلم التي الامثل الاظخخذام دون  جحىل  التي املعىكاث:ثاهيا

 . ل جهصة الح مُر اطحخدام طو  -

 .الاطحخدام على همكدزت ثدد والتي الح مُر لدى بدهُة او خظُة مؼى ت وجود  -

ُة الوطاةي اطحخدام في الح مُر زغتة عدم  - جل الحىىولوج  عً التدب ؛ٍو

  .عصوفهم اطتا،

ُا اطحخدام هُفُة في ؿعوبة الح مُر اعم ًواج   -  اظثل الحىىولوج

  اوالحسيى. العللي اللـوزالادزاوي

 خـفه ان ز ًىا الحعلُم في لحلهم وثأهُدا حىىولوجُاال الفئة هره ولحمىرن  -

 الحعلُمي. الدمج وياؿة الدمج إلافهوم الفلسات اعم

ــــــائـخـــلىا.11 ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ  -: جـ

 بسهامج م ي ألاطاطُة بميوهاث  آلا ي الحاطل م  محوافلة محعددة بسامج ثوجد 

واهُة الدولفرن ػسهة و للحىىولوجُا الىاهم ػسهة ئهحاج مً العسةي الهاٌ  البً 

 ئ ى  ثدوٍل  و الىف هوم  لُة باطحخدام  طوا الؼاػة كسا ة بسامج ئخدى

 .ئلىت ووى طوس على ملسو  بساًي

  مهازات ئهظابهم على جؼحمي التياإلاعلومات   ثىىولوجُا اطحخدام في هفا ات 

س الظوفد وبسامج اعد عً الاثـاٌ و جهصة الحاطو، اطحخدام  اإلاعدلة ٍو

 ذوي الاخحُاجات الخاؿة. لحىاطل

  جمُ  في ؤلاعاكة بروي  الخاؿة الحعلُم ثىىولوجُا ثلىُات ثوفر  على العمي 

 .مدازض
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  عملُة بدعم الحىىولوجُا هره مً الب مجُات او اإلاعدات و الاجهصة معتم ثلوم 

  هواع ايح ف على اإلاحعلمرن هإال  جعلم

 اإلاوجودة الاعاكة او العجص ٌظد ما فيها ًحوفس جعلم بِئة ثوفر  ي ٌ مً اعاكاتهم 

ة لهم جعلم فسؾ فر ثو  اجي مً لدههم  ألكسانهم اإلاحوفسة الحعلم لفسؾ مظاٍو

 .الاصحا 

 -اث:ــيــىضـالخ. 12

 في ومظاعداتهم الخاؿة الاخحُاجات ذوي  مً اإلاوهوبرن واهخؼاف زعاًة 

 .الحمُرز هدو الاًجابُة هاكاتهم مً والاطحفادة ثووٍسمهازاتهم

 في الخاؿة الاخحُاجات ذوي  مؼاوي خي  ٌ ة والدٌو العسبُة الىامُة ياؿ الدو

ًة ُ  جسجُي ًحم ػامي  )الالىت ووي هتام( لتىا  الدولة عامة بسعا  بُاهات جم

 الب امج وثددد عددهم ثدـس الدولة جظحوُ  ختى الخاؿة ذوي الاخحُاجات

يون  لهم والدعم لهم ًمىً ثلدًمها التي والخدمات  وي جسجُي ًحم ملف هىان ٍو

 .اإلاخحلفة الدولة مإطظات مً ماتوجمُ  الخد والاوؼوة فسد وي ًخف ما

 لحأهُلهم الخاؿة الاخحُاجات ذوي  مهازات وثووٍس لحدٍزل مساهص عمي 

ٌ  وجظاعدهم  مً مجلع وي جامعة وفي وي في عمي فسؿة على في الحـو

 .مسهص  وي في اإلادن مجالع

 الاخحُاجات ذوي  اللسي ومؼازهة في الخاؿة الاخحُاجات ذوي  ًخدم ختى 

 بدلوكهم واإلاوالتة الخدمات لحلدًم اإلادلُة اإلاجالع و انالب إلا في الخاؿة

 كاهووى. اؼيي

  على ادازة الاػساف ثو ي الخاؿة و الاخحُاجات ذوي  ثووٍٍس  لحأهُي بسامج وك 

عهم باالػت ان م  الاصحا  منهم ثىفُر  الىتام وثووٍس ثددًب ًحم ختى مؼاَز

ثوفر وي الوطاةي  لةالدو  ًجل على و مً يدمات اخحُاجاتهم م  ًحوافم بما

 .اإلاظاعدة لهم والدعم اإلاعىوي واإلاادي

 -:العشبيت عــــــشاجــــامل. 13

م اللسان -   .5-1 مً آلاًات – عثع طوزة – ال  رون  الجص  – الىٍس

 .145337 زكم  الحدًب- مالً  ابً الساوي:  وع – الظيُة الدزز  – الىتوٍة الظىة -
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اكُات جعلُم ثفٍسد طوٍلم  مدمد الثظُووي  -  اللاهسة ودزاطات  اطت اثُجُات – الٍس

 م.2013دازالفىسالعسةي 

ُة اإلاهازات ثىمُة في الا ي اطحخدام الحاطل واك  الحاشمي -  في ل هفٌا والابحياز اإلاعسف

 م.2002 الاهفاٌ اإلاعاكرن جمعُة مساهص

ُة على كاةم ملت ح بسهامج فاعلُة   الىعُمي -  الحظابُةاإلاهازات  ثىمُة في ألالعا، الىسثوه

 م.2014  الؼازكة بامازة الخاؿة الت بُة ه ، لدي

ُة  رساطحخدام الىلبي - ُة اطت اثُج ُة اإلاهازات ثىمُة في السخ ت الافت اك  لدي اللساة

 م.2018  اإلاحددة الامازات العسبُة بدولة الخاؿة الاخحُاجات ذوي  ه ،

يل -  : اإلاىُا2  ن ة الخاؿ الاخحُاجات لروي  الحعلُم  مرن  ثىىولوجُا مدمد ٍش

 م. 2008 واليؼس  للوتاعة دازالحِظر 

ُة  رساطحخدام خمدان  عتُد  - ج اكُات مادة ثدَزع في ووَظد الوٍل اطت اُث  على  الٍس

 الاعدادًة بمدافتة اإلاسخلة ه ، لدي الدزاسيي والحدـُي الحفىر ؤلابداعي ثىمُة

 م.2015الظوَع  كىاة معةجا الت بُة  ولُة ميؼوزة  غر  ماجظحر  زطالة .ؤلاطماعُلُة

   الساا  واإلاوهتة اإلاجلد ؤلاعاكة لعلوم العسبُة مـوفى اإلاجلة خظً عسفات ع مان -

 م.2020هوفمب     14العدد 

اكُات  طع   ط مة فاكي   ػوىاوي  - ُة واإلافاهُم الٍس   عمان ألاطاطُة الهىدط

 م.2014  دازاإلاظر ة

اكُات   ؿال  جغٍسد   بدهدي   طلُمان ير    ػواهرن - ُة الٍس   وثوتُلاتها اإلادزط

 م.2010والحوشَ   لليؼس دازاإلاظر ة العلمُة عمان 

 الحاطو، مهازات ثىمُة جعلُمي في بسهامج  رساطحخدام  الجوالدة وفإاد اللمؽ مـوفى -

 م.2012 عللُا اإلاعاكرن الاهفاٌ لدى

 Wu, Rayner , Kraniak ,LCronk,& Cruise.2007 – 
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 -:الالكتروهيت املىاكع

- http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&SubMod

el=143&ID=66 

- http://www.cairo.gov.eg/information/elmosneenwazweel7tygat/Lists/

List/AllItems.aspxhttp://library.islamweb.net/newlibrary/display_book

.php?idfrom=1807&idto=1808&bk_no=53&ID=274 

- https://bit.ly/2rpzRPF 

- https://www.dorar.net/h/4bdd44760915685fa0cdf4ce8c6b7701  

- http://www.emro.who.int/ar/health-topics/disabilities/index.html 

- http://cairo.gov.eg/ar/Imp%20Information/Elderly_people_and_disabi

lities/Pages/ra3yt_zoy_el7tyagat_details.aspx?ID=10 

- https://mawdoo3.com/ بدب_عً_ذوي _الاخحُاجات_الخاؿة 

- https://mawdoo3.com/ معلومات_عً_ذوي _الاخحُاجات_الخاؿة 

- https://www.thaqfya.com/people-special-needs/ 

- https://diae.net/55862/ 
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