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 كتاب

 ياجات اخلاصةحت ذوى الاو تكنولوجيا التعلمي 

 ، وصيانهتا""الأهجزة التعلميية

 

 

ع   دادـا 

د املاحمحم ياتمر املغاور  

يا التعليمـماجستري تكنولوج  

ندريةسكإل، جامعة اةــكلية الرتبي  
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هداء  ا 
 حقهم وإثبات هتمام،او  ايةرع ىلإ حيتاجون دائما والذين اخلاصة، االحتياجات يذو  أخوايتو  إخويتو  يأحبائ إىل   
 التعلم أمام عائقا ليست فاإلعاقة والعلم، املعرفة على احلصول أجل من مساعدهتم على والعمل التعلم، يف الرغبة يف
 .تكنولوجيا من اليه وصلنا ما ظل ىف

 تلك عليها، الناس اهلل فطر الىت الفطرة على تبقى ما حياهتا طوال دائما اليتو  قلبا، واألطهر ُخلقا، األنقى الفئة ىلإ   
 .منه يعانون ما على التغلب يف مساعدهتم على نعمل أن يف واألجدر هتمام،الوا بالرعاية األحق هم

 واالبن واألخت، واألخ واألم، األب إىل وحتملهم، لصربهم األجر، وعظيم ،الثواب بعظيم اهلل عند من نياجملاز   إىل   
ن يكون نقطة ، سأال املوىل عز وجل أن ينفعكم، وأالعمل هذا أحبيت إليكم عاقة،إلا يعانون من كل إىل والبنت،

 .الهتمام بكمبداية ألجل ا

 المالح يالمغاور  تامر
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 :مقدمة

 املتطورة التكنولوجيا استخدام يف متثلت كبرية برعاية اخلاصة االحتياجات ذوي من الب واألفرادالط حظي   

واألجهزة  التكنولوجيا هذه فأثر ،املرسومة األهداف حتقيق يف ساعدت واليت تعلمهم يف واألجهزة التعليمية

 نوعية نفس على حيصلون املتعلمني هؤالء من جعل ،أو املعينة املساعدة التكنولوجيا عليها يطلق واليت التعليمية

 التكنولوجيا هذهمن  ربجمياتلا وأ عداتاملو  جهزةاأل معظم وتقوم. األسوياء أقراهنم عليها حيصل اليت التعليم

 يسد ما فيها يتوفر تعلم بيئة توفري خالل من إعاقاهتم أنواع اختالف على املتعلمني هؤالء تعلم عملية بدعم

 .األصحاء ألقراهنم املتوفرة التعلم لفرص مساوية هلم تعلم فرص توفري أجل من لديهم املوجودة اإلعاقة أو العجز

- :اآلتي بشيء من التفصيل تابلكفي هذا ا وسوف نتناول  

  حتياجات الخاصةالا ذويمفهوم. 
  الحتياجات الخاصةا يمفهوم تكنولوجيا التعليم لذو. 
 لتعليمية لذوي االحتياجات الخاصةمفهوم األجهزة ا. 

 .* الصفات اجليدة للتقنيات واألجهزة التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة
 .االحتياجات اخلاصة التعليمية لذوي* فوائد األجهزة 

 
  واألجهزة المقدمة لكل فئة االحتياجات الخاصة ذويأنواع. 

 .الحتياجات اخلاصةا لذوياألجهزة التعليمية  * مستويات

       * اإلعاقة السمعية

 * اإلعاقة البصرية 
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 ( غرفة  مكان هذه األجهزة التعليمية داخل المؤسسة) المصادر. 
 جهزة التعليمية التى تتعلق بذوى االحتياجات ألالمعوقات التى تحول دون االستخدام االمثل ل

 .الخاصة
 جهزة ذوى االحتياجات الخاصةأخطوات صيانة و  مراحل. 
 معوقات عملية صيانة االجهزة لذوى االحتياجات الخاصة. 
  للطالب ذوي االحتياجات الخاصة جيااألجهزة التعليمية والتكنولو توجيهات الختيار أحسن. 

 
 مفهوم ذوى اإلحتياجات الخاصة: 

( ذوى اإلحتياجات اخلاصة بأهنم " أولئك األفراد الذين  01 ،0992يعرف عبد املطلب القريطى ) 
أو ىف جانب ما أو أكثر من جوانب  ،ينحرفون عن املستوى العادى أو املتوسط ىف خاصية ما من اخلصائص

 ،عما تقدم إىل أقراهنم العاديني ختتلف ،إىل الدرجة الىت حتتم احتياجاهتم إىل خدمة خاصة ،الشخصية
 .وذالك ملساعدهتم على حتقيق أقصى ما ميكنهم بلوغه من النمو والتوافق "

ن ) عبد الرمح ،(5111 ،الشائعة فيما يلى ) كمال زيتون وميكن حصر فئات ذوى اإلحتياجات اخلاصة    
 :( 5111 ،إبراهيم

 اإلعاقة اجلسدية أو الصحية -1       اإلعاقة السمعية -5       اإلعاقة البصرية -0

 صعوبات التعلم اخلاصة -2     املوهبون أو العباقرة -2       اإلعاقة العقلية -4

 .( 01 – 07 ،5117 ،) أمل سويدان                .التوحد -7
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 مفهوم تكنولوجيا التعليم لذوى اإلحتياجات الخاصة. 
النظرية والتطبيق يف تصميم وتطوير واستخدام وإدارة »تعرف تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة بأهنا     

لم، والتعامل مع مصادر التعلم وتقومي الربامج اخلاصة باألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة لتيسري عملية التعليم والتع
  «.املتنوعة إلثراء خرباهتم ومساهتم وقدراهتم الشخصية

 .( 01 :05 ،5104،)حسن الباتع
 , مفهوم األجهزة التعليمية لذوى اإلحتياجات الخاصة 

ة، ومن هناك عديد من املفاهيم واملصطلحات اليت تشتق من مفهوم تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاص   
التكنولوجية املعينة لذوي واألجهزة تلك املفاهيم مفهوم التقنيات التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة، أو الوسائل 

أي مادة أو قطعة أو نظام منتج، أو شيء معدل أو مصنوع وفًقا للطلب »االحتياجات اخلاصة، واليت تعرف بأهنا 
 «.وي االحتياجات اخلاصةزيادة الكفاءة العلمية أو الوظيفية لذ»هبدف 

ويكاد جيمع املتخصصون يف هذا اجملال على هذا التعريف الذي يشري إىل أن مسمى الوسائل التكنولوجية املعينة   
أنها كل أداة أو وسيلة معقدة أم غير معقدة يستخدمها معلمو التربية »لذوي الحتياجات اخلاصة يشري إىل 

 «. تعليمية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصةالخاصة بهدف شرح وتسهيل المادة ال

ومن هنا ميكن القول إننا عندما نذكر مصطلح التقنيات هنا، فليس املقصود هبا فقط األجهزة واإللكرتونيات، وإمنا    
 يقصد هبا أي وسيلة تعليمية تساعد يف تسهيل فهم املادة العلمية، حىت إن كانت السبورة والطباشري والكتاب، تعترب

 «.AT»تقنيات تعليمية مساعدة 

والوسائل املعينة على  ،والوسائل املعززة للتواصل ،أجهزة الكمبيوتر الشخصية والربامج اخلاصة ومن هذه الوسائل:   
والكتب املسجلة على شرائط   ،والنظارات املكربة ،وأجهزة التسجيل ،واآلالت احلاسبة ،التحكم يف البيئة احمليطة

 .وغريها من الوسائل املخصصة هلم ،كاسيت

 .( 04 :01 ،5104 ،)حسن الباتع 
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 الجيدة للتقنيات واألجهزة التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة: الصفات* 

 أن تكون نابعة من املنهج املدرسي. -
 أن تساعد يف حتقيق األهداف العامة واخلاصة للدرس. -
 أن تكون مناسبة ملستوى التالميذ. -
 أن حتتوي على عنصر التشويق واجلذب وتثري االنتباه والدافعية لدى التالميذ. -
 أن تكون سهلة وبسيطة وواضحة يف عرض املعلومة بدون تعقيد. -
 أن تتسم مبرونة االستخدام وقابلية للتعديل والتطوير. -
 واجلسمي للتالميذ. أن تكون جيدة الصنع غري مكلفة ومالئمة للمستوى املعريف واللغوي واالنفعايل -
 أن تكون مالئمة لفئة اإلعاقة املراد تعليمها. -
شوًشا، أو جهاز مأن تكون يف حالة جيدة، فال يكون الفيلم مقطًعا، واخلريطة ممزقة، أو التسجيل الصويت  -

  احلاسوب بطيًئا جًدا.
 .( 5101 ،) حممود الفرماوى

 :الخاصةذوي االحتياجات ل * فوائد األجهزة التعليمية

، حيث تعاجل الفروق الفردية اليت تسهم في عالج مشكلة الفروق الفردية بين ذوي االحتياجات الخاصة -
تظهر بوضوح بني أفراد الفئة الواحدة، فتقدم وسائل تكنولوجيا التعليم مثريات متعددة للمتعلمني، وكلما 

خلاصة على اختالف قدراهتم استخدمت وسائل متعددة ومتنوعة أمكن مساعدة ذوي االحتياجات ا
 واستعداداهتم ومنط تعلمهم على التعلم بشكل أفضل.

: تساعد تكنولوجيا التعليم يف تكوين اجتاهات موجبة لدى تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها -
 األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل: )اتباع النظام والتعاون( مما يساعد الطفل على التكيف االجتماعي.

: يؤدي تنويع استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم املقدمة لذوي االحتياجات تكوين وبناء مفاهيم سليمة -
اخلاصة إىل تكوين وبناء مفاهيم سليمة لديهم، فعندما يعرض املعلم مثاًل لصور ومناذج عن أنواع الطيور املختلفة 

 مثاًل، يتكون لدى املتعلم مفهوم سليم عن الطيور.
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األطفال ذوي االحتياجات الخاصة المهارات األكاديمية الالزمة لتكيفهم مع المجتمع إكساب  -
يتطلب تعلم املهارة واكتساهبا مشاهدة منوذج لألداء، وممارسة هذا األداء، وكال األمرين يتطلب  المحيط بهم:

 االستعانة بوسائل تكنولوجيا التعليم.

التعليم ذوي االحتياجات اخلاصة على جتنب نطقهم وكتابتهم تساعد تكنولوجيا  تعالج اللفظية والتجريد: -
لأللفاظ دون إدراك مدلوهلا، ومن مث تقلل من القدرة على التفكري اجملرد للفئات اخلاصة من خالل توفري خربات 

 حسية مناسبة. مما يوسع جمال اخلربات لديهم.

برجميات الكمبيوتر اليت متكن ذوي االحتياجات  والسيما :تقدم وسائل تكنولوجيا التعليم تغذية راجعة فورية -
اخلاصة من معرفة خطأ أو صواب استجابتهم بشكل فوري، وتعزيز استجاباهتم والذي يؤدي بدوره إىل تثبيت 

 االستجابات الصحيحة وتأكيد عملية التعلم.

الربجميات املختلفة من خالل إتاحة الفرصة لذوي االحتياجات اخلاصة الستخدام  إمكانية تكرار الخبرات: -
 وجعل االحتكاك بينهم وبني ما يتعلمونه احتكاًكا مباشر فعاًل، واليت تعد مطلًبا تربويًا تفرضه طبيعة اإلعاقة.

 تعوض التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة الضعف يف مثريات االنتباه لديهم. توفير مميزات خارجية -

ى أثرًا، وأقل احتمااًل للنسيان وتفيد يف تبسيط املعلومات وأبق تجعل الخبرات التعليمية أكثر فاعلية, -
 املقدمة.

)العقلية واالجتماعية واللغوية واحلسية واحلركية( لدى طفل ذوي  المساعدة في نمو جميع المهارات -
 االحتياجات اخلاصة.

 هم.، مبا يساعد على حتسني فرص تعلمهم وزيادة فرص إبداعتقليل اإلعاقات أو إزالة أثرها -

، وإثراء املنهج، وزيادة احلافز أو الباعث، المشاركة الفعالة بشكل كامل في الفصول التعليمية العامة -
 وتشجيع التعاون وزيادة االستقاللية، وتدعيم التقدير الذايت، والثقة بالنفس.

من خالل  ، مع جعل هؤالء األطفال مندجمني مع جمتمعهم والتواصل معهتقليل االعتماد على اآلخرين -
 .املشاركة يف األنشطة االجتماعية، وتنمية مهاراهتم احلياتية

 .(52 :51 ،5104 ،) حسن الباتع
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 أنواع ذوى االحتياجات الخاصة واألجهزة المقدمة لكل فئة. 

) تشمل كما يستعرضها و  جهزة التعليميةاأل هذه ولكن قبل احلديث عنها البد من اإلشاره إىل مستويات   
 :( وولجوود 

كتلك األجهزة والربجميات اليت يتم استخدامها من قبل الشخص لتلبية حاجاته الشخصية )املتعلقة   شخصية: - 1
بإعاقته( كنظارات عمى األلوان ملن يعاين من هذا املرض أو األجهزة السمعية )السماعات( اليت يستخدمها ذوي 

 اإلعاقات السمعية.

جميات اليت ميكن االشرتاك هبا من قبل أكثر من فرد تساعد هؤالء األفراد يف كتلك األجهزة والرب   تطوييرية: - 2
التغلب على صعوبات تعلم معينه وميكن االستغناء عنها من قبل الفرد الذي يتخطى تلك الصعوبة مثال ذلك 

ينة مثل جدول الربجميات احلاسوبية املتخصصة يف جمال معني واليت يستخدمها بطيئي التعلم للتغلب على مشكلة مع
 الضرب وغريها من العمليات احلسابية.

كتلك األجهزة والربجميات اخلاصة مبادة دراسية معينة أو سنة دراسية وتساعد يف تكييف املادة الدراسية   تعليمية: - 3
 لتتالئم واحتياجات الفرد من ذوي االحتياجات اخلاصة لتلك املادة أو يف تلك السنة الدراسية وليس بالضرورة

استخدامها يف مادة اخرى أو سنة دراسية اخرى. مثال ذلك برامج األطفال اليت ترض الصوت والصورة لتخدم مادة 
 معينة. دراسية ملرحلة دراسية

لقد فتحت التكنولوجيا املساعدة لفئات ذوي االحتياجات اخلاصة على اختالف أنواع هذه الفئات العمرية أو     
فقد مّكنتهم من أن  يف البيت واملدرسة والعمل واألماكن العامة. واب وكسرت احلواجز أمامهماألب طبيعة احتياجاهتم

يعيشوا حياهتم بصورة طبيعية يف كثري من األحيان وجعلتهم ينخرطون يف جمتمعاهتم بصورة مرضية منتجني فيها ال عالة 
 عليها. 

  .(5100 ،) على زهدى
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 :* األجهزة التعليمية لكل فئة

 :)معينات اإلعاقة البصرية( بصريةاإلعاقة ال :الأو 

 :األجهزة :1

 هو جهاز يعمل على حتويل الطباعة العادية إىل بديل ملسى بنفس شكل احلروف العادية  :جهاز االوبتاكون
 .ويل املادة املطبوعة اىل مادة ملسيةمبعىن حت
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 :فكرة عمله *

لذبذبات للطالب املكفوف باالستقاللية يف قراءة املعلومات والبيانات الالزمة له يسمح اجلهاز الذي يعمل بتقنية ا   
لدراسة املواد املختلفة ، حيث يعمل على حتويل املادة املكتوبة إىل ذبذبات كهربائية تؤدى إىل وخزات خفيفة على 

املكتوبة بيد بينما توضع اليد األخرى توجد كامريا صغريه ميسكها املستخدم وحيركها فوق املادة و  ،سبابة إحدى اليدين
وتوجه سبابة اليد على املكان املناسب لإلحساس بالذبذبات اليت تشكل صور احلروف املكتوبة  على طرف اجلهاز

 على الورقة.

 
 :مكوناتة *

 جلهاز. فتنقل إىل القطعة الثانية من ا ،مترر على الكلمات املطبوعة العادية :كاميرا ليزر صغيرة متحركة
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( إبرة على شكل 044به ) :جهاز متصل بالكاميرا)جهاز ذبذبات" مصفوفة اإلبر" به فتحة ألصبع السبابة(
 .كلمات وحيوهلا إىل ذبذبات خفيفةمصفوفة يستقبل هذه ال

 
از بأنه يظهر احلرف امللموس عليها حبيث تسمح للمعلم مبراقبة ما يقرأه الطالب املكفوف.ويتميز اجله :شاشة صغيرة

 .( كلمة يف الدقيقة011يسمح للطالب املكفوف بقراءة )
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 * استخداماته فى التعليم )مميزاته (

 يساعد الطالب املعاق بصرياً على دراسة ما يدرسه الطالب العادي. (0

 يؤدى اىل التغلب على مشكلة نقص الكتب املكتوبة بلغة برايل. (5

سابية ألنه يسمح بقراءة املعادالت املعقدة اليت يصعب القيام هبا عن طريق ميكن استخدامه للقيام بالعمليات احل (1
 آلة برايل.

( ويتيح اجلهاز للكفيف القراءة واإلستقاللية دون وسيط حيث يساعد اجلهاز على قراءة الكتب واجملالت 4
 .والصحف ىف يوم نشرها

 عيوب جهاز األوبتاكون:  *

 كون الكفيف على علم بكل أشكال احلروف املكتوبة بطريقة برايل.يتطلب استخدام هذا اجلهاز أن ي (0

 إن عملية التدريب على استخدام هذا اجلهاز ليست سهلة وتستغرق وقتا طويال. (5

 توصف القراءة عن طريق األوبتاكون بأهنا أبطأ من القراءة عن طريق برايل. (1

 * وظـــــــــــــــــائفه:

تربز من خالهلا نقاط  على شريط إىل نقاط برايل البارزة ، حيث يوجد على اجلهاز صفيحةحتويل الكالم املسجل    
 .برايل

 حتويل الصور والرسومات املطبوعة إىل شكل بارز يفسرها الطالب املكفوف حسب قدراته.   

 بصفة عامة يستخدم هذا اجلهاز للتدريب األويل املبكر وللقراءة البسيطة.   

 .(25 ،5105 ،يدىخالد الرش) 

  جهاز الثيرموفورمThermo Form: 
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وهو عبارة عن جهاز كهرىب يستخدم ىف تشكيل الفراغات حتت تأثري احلرارة الشديدة، وأهم ما مييز هذا اجلهاز هو   
ني مثل الرسوم إمكانية إستخدامه ىف إنتاج الرسوم التوضيحية والصور البارزة الىت تفيد كثريًا ىف تعليم األطفال املكفوف

 .والصور الىت تتطلبها عمليات التعرف على أشكال الكائنات احلية وكذلك الرسوم الىت تتضمنها قصص األطفال

 
 * استخداماته: 

إنتاج بعض املواد والوسائل التعليمية املالئمة لطبيعة اإلعاقة البصرية من أمهها الكتب بطريقه برايل، اخلرائط  -0
  والرسومات البارزة

 يساعد على إنتاج الوسائل التعليمية البارزة باألعداد الكافية مما يزيد من فرص التعليم الفردي. -5

 :فكرة عمله *

تتم عمليه اإلنتاج من خالل تكبري نسخة بارزة مماثلة للنموذج األصلي ، وذلك بوضع ورقة بالستكية من نوع    
فوق النموذج األصلي ، مث إدخاهلا يف جهاز الثريموفورم حيث يتم تنتجة الشركة املنتجة للجهاز ( خاص ( حراري

هو طريقة معاجلة بالستيكية اليت من خالهلا يتم حتويل سطح لوح البالستيك إىل شكل  (التشكيل والتفريغ باحلرارة
 .فيظهر احملتوى على الورق بشكل بارز )ثالثي األبعاد بإضافة احلرارة والتفريغ أو الضغط 

 .(22 ،5105 ،الرشيدىخالد ) 
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 جهاز لضعاف البصر( :جهاز ماجنيكام( 

 الكتابة والقراءة على شاشة تلفاز أو حاسوب. .بغرض: تكبري )النصوص ومقاطع الفيديو(   

 
 .خاص بالفيديو ، كابل لتوصيل املعاجل باملونيتور اخلاص باحلاسوب معاجل كامريا مكربة.  :* مكوناته
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 :عمل* فكرة ال

يتيح هذا اجلهاز عرض املعلومات املكربة على الشاشة باللون األبيض واألسود ، ويتوفر يف بعض األجهزة خاصية    
 عرض املعلومات بألوان متعددة باإلضافة إىل ضبط البعد البؤري أوتوماتيكيا.
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                               كتابة حتت اجلهاز وقراءة ما يكتبه.قراءة الكتب املطبوعة، يكرب أي شي يوضع حتت عدساته، وعلى ال :استخداماته

 .( 25 ،5105 ،خالد الرشيدى) 

 
 جهاز جرافتاكت. 

 .هو أحد األجهزة اللمسية ، وفكرة عمله تشبه إىل حد كبري جهاز الثريموفورم    

 
 .مات البارزة من خالل اتصاله جبهاز حاسوب لتصميم الرسوماتيستخدم يف إنتاج الرسو  :استخدامه

  .ويتم التشكيل األوتوماتيكي لشكل الرسومات داخل جهاز جرافتاكت على ورق مسيك بصورة بارزة
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 .(21 ،5105 ،خالد الرشيدى)

 
 آلة بيركنز: 

 ،م0921ني يف الواليات األمريكية عام هي آلة كاتبة تعمل بطريقة برايل وقد مت تطويرها يف معهد بريكنز للمكفوف
 .مسيت بآلة بريكنز نسبة هلذا املعهد
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 :تعريف آلة بيركنز* 

جهة اليسار عند الضغط عليها تشكل  هي عبارة عن آلة معدنية هبا ستة مفاتيح لكتابة النقاط البارزة ثالثة منها إىل
بابة واإلصبع الوسطى واخلنصر من اليد اليسرى وثالثة ( يتم الضغط بواسطة كل من إصبع الس 1و 5و 0النقاط ) 

( يتم الضغط بواسطة كل من إصبع السبابة  2و 2و 4منها يف جهة اليمني عند الضغط عليها تشكل النقاط ) 
 .واإلصبع الوسطى واخلنصر من اليد اليمىن

 :فكرة العمل *

ل ست نقاط تعرف خبلية برايل تتكون خلية برايل من ست عند الضغط على املفاتيح الستة فإهنا مجيعا تشك     
نقاط اعتبارية يف مصفوفة من ثالث صفوف وعمودين مرتبة من اليسار إىل اليمني ومن أعلى إىل أسفل وبطباعة هذه 

 .النقاط كلها أو بعضها ميكن التعبري عن احلروف والكلمات واألرقام

 * مميزات االله الكاتبة بيركنز

 والقلم لى سالمة النقاط البارزة باملقارنة بطريقة الكتابة باللوحة او املسطرة( حتافظ ع0

 ( يتوفر هبا عنصر االمان حيث ان القلم قد يصيب عني الطفل5

 ( ميكن تصحيح اخلطأ بسهولة ويسر بدون نزع الورقة ، كما يف اللوحة واملسطرة والقلم1

 ا كانت علية باملقارنة بعدم امكانية صيانة اللوحة او املسطرةاجراء عمليات صيانه االله واعادهتا افضل مم (4

 توفر الكثري من الوقت  (2

 :* عيوب آلة بيركنز

 ( ثقيلة الوزن حيث ال يستطيع الكفيف محلها او التنقل هبا0

 مراكز الصيانة غري متوفرة او قليله جدا (5

 ( سعرها مرتفع مما جيعلها صعبة املنال لبعض املكفوفني1
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املهارات وخاصة يف مراحل تدريب االطفال  بالعديد من (ال تساعد على تنمية حاسة اللمس او تزويد املتدرب4
 مقارنه باللوحة وا ملسطرة

 خاص عند الكتابة عليها  عليها مما يستلزم توفر مكان ( حتدث صخبا وضجيجا عند الكتابة2

 مكوناتها:*

o مقبض محل اآللة                    - مقبض إدخال واخراج الورقة 
o  رول متصل تلتف عليه الورق ويتحكم يف حتويلها 
o الضغط وعند ،اليمني جهة يف مفاتيح وثالثة اليسار جهة إىل منها ثالثة ،البارزة النقط لكتابة مفاتيح ستة 

 .األجبدية احلروف منها كلتش اليت برايل خبلية تعرف نقاط ست تشكل مجيعا فإهنا الستة املفاتيح على
o الكلمات بني املسافات لعمل الثانية نقاط والثالث األوىل نقاط الثالث مفاتيح بني يفصل كبري مفتاح . 
o األخطاء لتصحيح لآللة األمين الطرف أقصى يف مستدير مفتاح.  
o اجلديد السطر اىل واالنتقال ،السطور بني مسافات لعمل لآللة األيسر الطرف أقصى يف مستدير مفتاح.  
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 شروط الكتابة الصحيحة على آلة بيركنز: *

وضع اآللة على سطح يسمح بوجود مكان لراحة اليدين حىت املرفقني بشكل موازي هلذا السطح ليكون الوضع  (0
 مريح للكاتب.

 اجللوس بشكل مستقيم ومريح. (5

 معرفة كيفية إدخال الورقة بالشكل الصحيح وتثبيتها بالزاوية املناسبة هلا. (1

 معرفة كيفية ترك الفراغات املناسبة على الورقة من مجيع النواحي. (4

 معرفة اآللة ومفاتيحها األساسية ورقم كل مفتاح. (2

واليد اليسرى على  422فاتيح ارقام استخدام األصابع املناسبة للكتابة. إذ تستخدم اليد اليمىن للضغط على امل (2
 .150املفاتيح 

 معرفة كيفية ترقيم الورقة ووضع العنوان يف منتصف الصفحة. (7

  (احملافظة على دفئ اليدين وذلك لضمان توافر القدرات اللمسية والضغط املناسب الالزمني لعملية الكتابة.1

 .( 47 ،5105 ،خالد الرشيدى ) 

 ةجهاز كرزويل للقراء (Kurzweil Reading Machine او ما يسمى بقارىء كورزويل )
 يعمل هذا اجلهاز على حتويل املادة املكتوبة اىل مادة مسموعة.و  الشخصي
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 مفهومه: 

 على الكامريا وتعمل الكتاب يوضع حيث التصوير آلة تشبه وهي .للمكفوفني تعقيدا األكثر التقنيات من تعترب   
 اجلهاز هذا يف احلاسوب ويعمل مسموع، بصوت بقراءهتا احلاسوب ويقوم الصفحات على بمكتو  هو ما تصوير

 القارئ أراد فإذا للقارئ جيدة تعلم فرصة تتيح كبرية بإمكانات اجلهاز ويتمتع الذاكرة يف املخزونة اللغوية القواعد وفق
 .اجلهاز تخداماتاس تعلم طريق عن إليها الوصول يستطيع فإنه معينة صفحة يف كلمة حتديد

 

 طريقة استخدام جهاز كرزويل للقراءة:  •

يضع الشخص املكفوف املادة املراد قراءهتا على سطح القراءة فتقوم اداة مسح من خالل كامريا خاصة بقراءة    
تطيع الصفحة سطرا فسطرا ويتم حتويل الكلمات املكتوبة اىل اشارات الكرتونية فيقوم قارئ الشاشة بقراءهتا ويس

 .مستخدم هذه اآللة التحكم بسرعة الكالم الصادر عنها أو نربة الصوت، وحىت هتجئة الكلمة حرفا حرفاً 
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 مميزات جهاز كرزويل للقراءة: •

 كلمة يف الدقيقة الواحدة تقريباً.  52( يستطيع القراءة مبعدل 0

 ( يستطيع مستخدم هذه اآللة التحكم بسرعة الكالم الصادر عنها. 5

 يستطيع مستخدم اجلهاز ان خيتار نربة الصوت. ( 1

 ( امكانية هتجئة الكلمات حرف حرف.4

 

 عيوب جهاز كرزويل للقراءة:• 

 ( ارتفاع سعره مما جيعله صعبة املنال لبعض املكفوفني. 0

 ( يتطلب استخدام اجلهاز تدريبا كافيا على كل امللحقات واملفاتيح اخلاصة به.5

 (.92 ،5105 ،خالد الرشيدى) 
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 :البرامج :2

احدى برامج قراءة  –شركة الدولفني الربيطانية و  من انتاج شركة الناطق للتكنولوجيا :برنامج الهال العربى -0
 .الشاشة سواء باستخدام ألية نطق النص أو حتويلة إىل برايل مقروء على سطر إلكرتوىن

 
 .نفس مهام اهلال العرىب :برنامج سوبر نوفا العربى -2

 

قام  - rdiشركة و  انتجته شركة دولفني –إلنتاج الكتب الناطقة بنظام ديزى احلديث  :برنامج ايزى بابليشر -3
 .بتعريبه شركة الناطق
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 تب من نظام ديزى احلديثكعربه شركة الناطق مهمته تشغيل ال :برنامج ايزى ريدر -4

سريع التنفيذ يعمل حتت نظام  –خفة على احلاسوب  –تقر قارىء الشاشة ذو األداء املس :برنامج ويندوز آيز -5
 .1وال  7الو  بت لنظم فيستا 24بت او  15

 
قارىء للشاشة بإستخدام ألية تكبري ما يظهر  –انتجته شركة دولفني كمبيوتر اكسيس  :مهمته :برنامج لونار -6

 .عليها ملساعدة ضعاف البصر فقط
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يدعم العديد من  –حيول ملفات النصوص اىل ملفات برموز برايل املناظره  –يل مرتجم برا :برنامج دكسبرى -7

 .اللغات والطابعات

 
 Power Braille – DBT Win – Liber Braille Display برايل مرتمجات برامج أشهر

 .) الناطق للتكنولوجيا (
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 :معينات اإلعاقة السمعية ((اإلعاقة السمعية  :ثانيا

 :األجهزة :1

 :) جهاز السوفاج ) تأهيل القصور السمعى 

هو جهاز وظيفته التأهيل والتدريب الكالمى لألطفال املعاقني مسعيا من خالل تكبري وتنقية األصوات وتنمية القدرة 
 .على التواصل من خالل الكالم فيما يعرف بإسم اللفظ املنغم

 
 :* أنظمتة

 تنقيةو  تضخيم وظيفته ،فردية أو مجاعية بصفة الشديد ممالص ذويو  السمع لضعاف CT10 IR 1 سوفاج -0
 باألشعة اجلهاز هذا يعملالصوت باألشعة حتت احلمراء ف أى حتويل ،مسعية بقايا لألصم فيها يكون اليت الرتددات

 .والتحرر من األسالك املرتبطه هبم الصف يف الطلبة تنقل لتسهيل احلمراء حتت

 أثناء أذن بكل اخلاصة املرحية الرتددات منطقة وتضخيم وتنقية حتديد وظيفته ،فقط ديفر  نظام :S2-2 سوفاج -5
 بيئة إىل باإلضافة ،وخوذة ،رجاج ،ميكروفون ،الفالتر من كبري عدد بواسطة وذلك اللغة أصوات كل مع تعاملها

لجهاز وذالك للعمل مع طفلني أو وىف بعض األحوال يتم تركيب جمموعتني من اهليدفون واهلزازات ل معيارية مسعية
 .ثالثة ىف الوقت نفسه
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وظيفته حتويل الرتددات  ،للمصابني بصمم شديد هو وحدة شخصية حممولة مصممة خصيصا :المينى سوفاج -3
املنخفضة ويستخدم هزازا للطاقة للتحويل اجلسمى احلسى وميكن توصيل هزاز هيدفون تأهيلى أو مستقبل أذىن 

 .وحدةداخلى هبذه ال

جهاز مصمم لإلستخدام ىف حجرة الدراسة يستخدم ىف حتويل وتكبري ترددات الكالم  :CT 10السوفاج  -4
 .16HZوالرتددات املنخفضة األقل من 

 
مستقبل أذىن  –بيئة مسعية معيارية  –خوذة  –فالتر للصوت  –هيدفون  –هزازات  –ميكروفون  :* مكوناتة

 .داخلى

 :* استخداماتة

 .داخل احلجرة الدراسية يستخدم بصورة فردية ومجاعية -0

 .تضخيم األصوات وتنقيتها داخل حجرات الدراسة -5

 .هيل السمعى والتدريب على الكالمللتأدم ىف تعليم الصم )جزئيا وكليا (يستخ -5

 (. 049، 5101) فايزة فايز،
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 Viedeo Phones  :فيديوال هواتفأجهزة 

 يستطيعون فهم ،اليومية حياهتم يف أساسية كلغة اإلشارة للغة يستخدمون الذين ألولئك صاخصي مصممة وهي   
 بعضهم رؤية من متكنهم اهلاتف هبا مزود صغرية شاشة خالل من البعض بعضهم مع احلوار تبادل اجلهاز هذا بواسطة
 .البعض

 .(7 ،5112 ،)لينا عمر                       

 

 جهاز المونوفونيتر للتدريب على السمع والكالم: 

مساعدهتم على تكوين اللغة من خالل قراءة و  يستهدف هذا اجلهاز تدريب ضعيفى السمع على السمع والكالم   
 .الشفاءة وتعبريات الوجة واإلحساس اجللدى بإهتزازات الكالم

  :* مكوناتة

جهاز تكبري الصوت  –سبورة مثبته على املنضدة  -كن حتريكها لألمام واخللف منضدة مثبت عليها مرآه مي -   
مساعات رأسية توضع على  –هزاز يربط على رسغ الطفل او راحة يده  –ميكرفون للمدرب  –يوضع على املنضدة 

 .أذن الطفل

 :* فكرة عملة

آه على مسافة مناسبة متكن من رؤية وجهى جيلس الطفل خلف املنضدة وجيلس املعلم خلفة بقليل مث تفتح املر    
الطفل واملعلم بوضوح هبدف قراءة الشفاه وتعبريات الوجه مع وضع السماعة الرأسية جول رأس الطفل األصم ويتم 

مث يربط اهلزاز على رسغ الطفل لتحويل  ،درجة الفقدان السمعىو  فتح اجلهاز مع ضبط تكبري الصوت مبا يتالئم
زات حيسها الطفل جبلدة ويدركها بعد التدريب عليها مث يتكلم املعلم ىف امليكرفون وعلى الطفل الكالم إىل اهتزا

مالحظة وتعود حركات شفاه املعلم وتعبريات وجهه وميكن استعمال السبورة امللحقة ىف تعليم احلروف والكلمات 
 .لألطفال ضعيفى السمع

 .( 011 ،5101 ،فايزة فايز ( 
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 .( أطفال4ور جهاز البولى فونيتر للتدريب وتحسين اإلدراك السمعى جماعيا كل )ثم يأتى د  

   الصم مكالمة من يمّكنك هاتفجهاز:  

 .الشاشة على كتابة الى المسموع الكالم تحويل على الجهاز هذا يعمل       

 صويت حديث من الكالم حيول جديد هاتف ابتكار kim Suhy كيم سوهاين الصيين العبقري الطالب استطاع   
 بسيطة تكنولوجيا على يعتمد فاهلاتف متاما، عادية هاتفية مكاملة وكأهنا ،عليه ويرد األصم يقرأه مكتوب لكالم
 شاشة عن عبارة فاهلاتف مكتوب، نص إىل احلديث حتويل تكنولوجيا وهي أخرى، أشياء يف بالفعل تستخدم كانت

 .مكاملة أي مثل له املتحدث على يرد يقرأه أن بعد مكتوب نص شكل يف املتكلم حديث األصم عليها يستقبل مرئية

 
 :الهاتف استخدام طريقة *

 على مكتوب كالم اىل املسموع الكالم بتحويل اهلاتف يقوم االصم بالشخص العادي الشخص يتصل عندما •
 .اهلاتف

 .باللمس تعمل شاشة خالل من ايضا بالكتابة عليه بالرد مث الكالم بقراءة االصم يقوم •

 .العادي للشخص مسموع كالم اىل املكتوب الكالم بتحويل اهلاتف يقوم •
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 :الهاتف مميزات *

 .واالصم املتصل بني بالرتمجة يقوم ثالث شخص وجود إىل احلاجة عدم •

 .أكثر وراحة أكرب خصوصية االصم منح •

 . حرج أو دحدو  دون نفسه عن التعبري على أكرب قدرة األصم مينح •

 .عادي كالشخص اجلوال استخدام من األصم مّكن •

 .مكاملة إجراء يعوق ماقد صوت إىل الكتابة حتويل يف وقتاً  يستغرق أنه:الهاتف عيوب *

 ) موقع الكرتوىن(.

 :: البرامج2

 :برنامج وسيط -1

 وبني بينهم للتواصل ىأقو  سبيل توفري أجل من الصم شرحية يستهدف الذي «وسيط» مشروع فكرة ظهرت     
 وأيضا. هلم بالنسبة املألوفة اإلشارة لغة إىل عليهم فهمها يصعب اليت املكتوبة اللغة ترمجة يف أيضا ويساعدهم ،الناس
 ولغة العربية اللغة بني يرتجم احلمل سهل مرتجم بتوفري وذلك والصم السامعني األشخاص بني التواصل من يسهل

 .املوحدة اإلشارة
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 :في تتمثل األساسية وسيط برنامج خصائص أهم

 .حرفا 21 أقصى حبد اإلشارة لغة إىل العريب النص من يرتجم فهو: الرتمجة •

 .اإلشارة بلغة حرفا حرفا ومتثيلها النصوص لكتابة: التهجئة •

 .اإلشارة لغة لتعليم خمصصة وظيفة: القاموس •

 .اإلشارة لغة ومتثيل النص، وترمجة حتليل: سينيرئي جزأين من مكون فالنظام عمله طريقة عن أما   

 الزوائد إزالة أجل من العربية اللغة قواعد بعض واستخدام النص بتجزئة النظام يقوم النص وترمجة حتليل مرحلة يف   
 .حركتها ميثل والذي هلا املميز الرمز مع كلمة كل بربط يقوم مث الكلمات، على املضافة

 لكل املخصصة للحركات وفقا األبعاد ثالثية الشخصية بتحريك النظام يقوم اإلشارة لغة إىل مثيلالت مرحلة يف مث   
 .املوحدة العربية اإلشارة لغة يف ترمجتها طريقة متثل واليت كلمة
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    :للتحميل من العنوان التالى

http://jump.fm/DXWFH 

 (:شارة يمثلها شخصية رقمية متحركةترجمة للغة اإلبرنامج تواصل المترجم اإلشارى العربى) -2

 فيما التواصــل تعزيز يف واملسامهة وذويـه، األصـم ملسـاعدة اإلمكانيات أفضل تقدمي يف املسامهة هدفه برنامج هو    
 تواصــل لخال فمن ،والتعليــم الرتمجــة خدمة بني جيمـع وهو. األبعـاد ثالثية بتأثريات اإلشـارة لغة يعرض تواصــل. بينهم

 حبروف نـص كتابـة وكذلك،الكلمات إشـارات تعلم ميكنك كما ،العربيـة اإلشـارة لغـة إىل النص ترمجــة ميكنك
 .اإلشارة
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 أخذ من متكنك واليت عربية كلمة 411 من أكثر على تشمل واليت تواصل من التجريبية النسخة حتميل وميكن   

 .ويندوز تشغيل بنظام الشخصية األجهزة على تواصل برنامج يعمل ،جـــــالربنام وأداء رةـــفك عن انطباع

 :تواصل خصائص ومن

 العربية اإلشارة لغة إىل ةحتليل بعد املكتوب النص ترمجة إمكانية. 
 إمكانية العمل على احلاسب األىل او اهلاتف. 
 األبعاد ثالثية بتأثريات اإلشارة لغة عرض. 
 الربامج استخدام سهولة. 
 ممتعة بطريقة اإلشارة لغة تعلم كانيةإم. 
 اإلشارة لغة حبروف وإصدارها نصوص كتابة إمكانية. 
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 التالي الرابط زيارة الرجاء أكبر بشكل عليه والتعرف البرنامج ولتحميل

http://tawasoul4arsl.ksu.edu.sa/ 

 :برنامج الفونت اإلشارى -3

 مع التعامل على للمساعدة واالجنليزية العربية باللغتني يكتب الوورد صفحات على االشارة بلغة الكتابة برنامج     
 على يساعد مما االشارة بلغة الوورد صفحات على ويسر بسهولة الكتابة من ميكنك الربنامجف السمع وضعاف الصم
 معهم التعامل اجل من اللغة هذه تعلم نستطيع أيضا ومنه بسهولة معهم والتعامل السمع وضعاف الصم تعليم

  .اخلطوط على مثال ودة ويسر بسهولة

 .(001 ،5105 :) خالد الرشيدى
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 :قاموس لغة اإلشارة العربى لألى فون -4

 للصم اإلشارة للغة قاموس للمستخدم التطبيق هذا يوفر حيث لآليفون جماين برنامج هو اإلشارة لغة قاموس    
 اشارة يطبقون اشخاص تتضمن اليت بالصورة توضيحها يتم حيث ربيةالع الكلمات ملختلف عريب قاموس وهو البكمو 

 يف متوفر الربنامج. يريدها كلمة أي على الكلمات أقسام فهرس خالل من البحث املستخدم يستطيع.كلمه كل
 .)موقع الكرتوىن ( .جماين وهو الستور األب
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 :محرك بحث للغة اإلشارة -5

 للهواتف واملخصصة املصورة االشارة للغة خمصص حبث حمرك أول بريستول امعةج يف الصم احباث مركز طرح    
 تفسر فيديو مقطع 2111 من أكثر بياناته قاعدة يف يضم( Mobilesign) املسمى البحث حمرك. اجلوالة

 .االشارة بلغة املنطوقة للغة العامة املصطلحات
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 االشارة مبعرفة وذلك األصم والسخص الطبيعي الشخص نيب الفعال التواصل يف هذه البيانات قاعدة ستساعد   
 تصفحه جلعل املوقع صمم فقد. الرتمجة على يعمل شخص لوجود احلاجة دون من حولنا من االشياء يف املستخدمة

 .مباشرة اهلاتف على الفيديو مقاطع حتميل وأيضا ميسرا الثالث اجليل هواتف من

 لغة بتعلم واملهتمني للصم مهمة إضافة ستكون العربية باللغة للناطقني صصةوخم هلا مثيلة فكرة عمل أن ونرى   
 )موقع الكرتوىن ( .االشارة

 ) مكان األجهزة التعليمية لذوى اإلحتياجات الخاصة داخل المؤسسة التعليمية )غرفة المصادر. 
جتهز هذه احلجره باألدوات واإلمكانيات حيث  ،كانت هى بداية االجتاه حنو تبىن نظام الدمج ىف تعليم املعاقيني   

واألجهزة واملساعدات التعليمية فيتوجه إليها الطالب من ذوى اإلحتياجات اخلاصة لتدريبهم على بعض املهارات ىف 
وىف نفس الوقت يقومون بتعلم باقى املواد االكادميية مع العاديني داخل الفصول  ،اجلانب الذى يعانون فيه القصور

وتتاح فيها اخلدمات  ،يستطيع الطالب أن يلجأ إليه وقت احلاجه ،ويوجد فيها معلم مداوم بصفة مستمره ،الدراسية
 .الطبية والنفسية إذا إحتاج األمر

 .( 5117،50 ،)أمل سويدان 

 
 

 االحتياجات الخاصة لذوىجهزة التعليمية ألالمعوقات التى تحول دون االستخدام االمثل ل. 

 االحتياجات لذوي املعينة التكنولوجية واألجهزة للوسائل األمثل االستخدام دون حتول اليت املعوقات بعض اكهن     
 الكثري تبلغ قد اإلعاقة نوع ملتطلبات املكيفة التكنولوجية واألدوات األجهزة جتهيز تكاليف ارتفاع أبرزها لعل اخلاصة،
 االحتياجات ذوي فئات بعض حتملها على تقوى ال النفقات وتلك. اجلهاز تكوين ونفقات اخلاصة للربامج بالنسبة
 :يلي مامن هذه املعوقات و  املتقدمة، اجملتمعات داخل حىت اخلاصة
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 .سوء استخدام التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة لألجهزة عند استخدامهم هلا وحدهم -0
اصة واليت حتد من قدرهتم على وجود مشكالت حسية أو بدنية لدى التالميذ من ذوي االحتياجات اخل -5

 .استخدام الوسيلة التعليمية
عدم رغبة التالميذ يف استخدام الوسائل التعليمية، ومن مث جيب البحث عن األسباب املؤدية إىل عزوف  -1

 .التالميذ عن استخدام الوسائل التعليمية
 ينسى التالميذ بسرعة ما تعلموه بواسطة األجهزة التكنولوجية. -4
ميذ صعوبة يف كيفية استخدام الوسائل التعليمية بسبب قصورهم اإلدراكي سواء أكان هذا يواجه التال -2

 .اإلدراك عقلًيا كان أم حسًيا
 .(077 ،5101 ،) حسن الباتع 

 جهزة ذوى االحتياجات الخاصةأخطوات صيانة و  مراحل. 

 .املّصنع كتالوجات مجيع توفر من التأكد -5  .صيانتها املراد واألجهزة اآلالت حتديد .0

 .الصيانة وجداول مناذج عمل -4        .الصيانة عمليات حتديد .1

 .الغيار قطع توفري -2           .الصيانة خطة عمل .2

 .املعلومات تسجيل نظام واستحداث عمل -1             .واألدوات العدد .7

 .الفنية العمالة وتدريب اختيار -01               .اخلطة تنفيذ مراقبة .9

 معوقات عملية صيانة االجهزة لذوى االحتياجات الخاصة. 

 . دورية وصيانة فنية عمليات إىل التعليمية األجهزة حاجة .0

 األجهزة هلذه الصيانة بعمليات للقيام جيدا إعدادا املعدين املتخصصني توافر عدم .5

 وصيانته التعليمية األجهزة الستخدام واملهىن لفىنا القصور .1

 األجهزة مع للتعامل التعليمية البيئة مالءمة عدم .4

 . األجهزة عامل ىف السريع التطور ظل ىف التعليمية األجهزة وصيانة تشغيل على التدريب برامج غياب .2

 .(5101،11 ،)حممد جابر
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 والتكنولوجيا للطالب ذوي االحتياجات الخاصة توجيهات الختيار أحسن األجهزة التعليمية: 

 :ختيار أفضل أمناط التكنولوجيا لذوى االحتياجات اخلاصة هناك عددا من التوجيهات نذكر منهاإل  

 .حندد نوع صعوبة الطالب ودرجتها - 1

 .نتعرف على مراكز القوى لدى الطالب املعاق - 2

 .ولوجيا املعينةندخل الطالب يف عملية اختيار التكن -3

 .وذلك اعتمادا على مناطق القوى لدى الطالب،نقلل أنواع التكنولوجيا اليت ميكن هلا أن تساعد الطالب -4

 .فحص األماكن احملددة اليت ميكن أن تستخدم فيها التكنولوجيا -5

 .األخذ يف االعتبار قابلية الوسيلة التكنولوجية للنقل وذلك عند اختيارها -6

اختيار برنامج التنبؤ بالكلمات املنسجم مع الربنامج  :ختيار أنواع التكنولوجيا اليت تعمل مع بعضها مثلا -7
 .املستخدم

 .اختيار أنواع التكنولوجيا السهلة التعلم واإلدارة -8

 .(044 – 041 ،5119 ،) كوثر مجيل .(5111 ،زيتون ) ختتار املنتجات اليت تعرض دعم فين متطور ونشط -9
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 المراجع: 

تكنولوجيا التعليم لذوى اإلحتياجات اخلاصة.  .(5117مىن حممد اجلزار )  ،أمل عبد الفتاح سويدان -0
 .0جملد ،دار الفكر :عمان.0ط

جملة  .نوان التكنولوجيا التعليمية لذوى اإلحتياجات اخلاصةمقالة بع .(5101حسن الباتع حممد عبد العاطى ) -5
 متاح على الرابط األتى .املعرفة

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=371&Model=M
&SubModel=143&ID=665&ShowAll=On 

ة والوسائل تكنولوجيا تعليم ذوى اإلحتياجات اخلاص .(5104حسن الباتع حممد عبد العاطى ) -1
 .دار اجلامعة اجلديدة .اإلسكندرية.املساعدة

 مغلف جامعى  ،جامعة امللك عبد العزيز ،الرتبية اخلاصة تكنولوجيا التعليم ىف .(5105خالد حممد الرشيدى ) -4

ة للنشر دار املسري  .عمان .تكنولوجيا التعليم لذوى اإلحتياجات اخلاصة .(5101مساح عبد الفتاح مرزوق ) -2
  0ط .والتوزيع

 .عمان .تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لذوى اإلحتياجات اخلاصة .(5111عبد احلافظ حممد سالمة ) -2
 اليازورى .األردن

  .اخلاصة تكنولوجيا االتصال التعليمى لذوى اإلحتياجات مقالة بعنوان .(5100على زهدى شقور ) -7

مراكز مصادر التعلم والتكنولوجيا املساعدة لألطفال ذوى اإلعاقة  .(5101 الفايز )فايزة الفايز عبد اهلل -1
 دار الفكر العرىب .القاهرة .السمعية

هذا الكتاب متاح الكرتونيا  .مناهج وطرق تعليم ذوى اإلحتياجات اخلاصة  .(5119كوثر مجيل سامل بلجون )  -9
  آليتعلى الرابط ا

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4281116/spsial.
pdf  
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منتدى أطفال اخلليج لذوى  ،كلية دار احلكمة  ،تكنولوجيا التأهيل السمعى .(5112لينا عمر بن صديق ) -01
 اإلحتياجات اخلاصة

دار  .عمان.اجات اخلاصةالوسائل التعليمية وانتاجها للعاديني وذوى اإلحتي .( 5100ماجدة السيد عبيد ) -00
  0ط .صفاء للنشر والتوزيع

جامعة  ،كلية الرتبية  ،توظيف املستحدثات التكنولوجيةو  تكنولوجيا التعليم .(5101حممد جابر خلف اهلل ) -05
 مغلف جامعى  ،األزهر

متاح على  .اجات اخلاصةمقالة بعنوان دور التقنيات احلديثة ىف تعليم ذوى اإلحتي .(5101حممود الفرماوى ) -01
 الرابط التاىل 

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

 المواقع اإللكترونية: 

http://uqu.edu.sa/page/ar/58719 

http://www.nattiq.com/ar/products-ar 

http://ttc44.blogspot.com/2012/04/blog-post_2957.html 

http://6ec7.blogspot.com/2013/04/blog-post_26.html 

http://dr-saud-a.com/vb/showthread.php?29131-%C8%DA%D6-
%C7%E1%CA%DE%E4%ED%C7%CA-
%C7%E1%E3%D3%CA%CE%CF%E3%C9-%E1%CA%DA%E1%ED%E3-
%D0%E6%ED-%C7%E1%C7%CD%CA%ED%C7%CC%C7%CA-
%C7%E1%CE%C7%D5%C9  

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art&ArtCat=1&id=6
65 

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/562753 
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http://www.alriyadh.com/np2014/article/494289.html 

 

 
 

 * مت حبمد اهلل *

 


