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 : ةدناسملا ةينقتلا

ام مهل مدقُت يتلا ةينقتلا تامدخلا نع ةرابع يه ةصاخلا تاجايتحالا يوذل Assistive technology وا ةدناسملا                  ةينقتلا



بساحلا ةزهجأ ىلع اهنم ةدافتسالا و اهتيبثت نكمي تامدخو جمارب ىلإ ةصاخلا تاجايتحالا يوذب ةصاخ و ةلقتسم ةزهجأ                    نيب
Individuals with Disabilities ميلعتلا يف ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نوناق فيرعت بسح و ةيكذلا ةزهجألا و                 يلآلا

in Education Act 

جتنم وأ يراجت جتنم ناك ءاوس لماكتم ماظن وأ زاهج وأ هادأ يأ " هنا ىلع صني يذلا و اكيرمأ يف ميلعتلا ةرازول                         عباتلا
و اهيلع ةظفاحملا وأ ةصاخلا تاجاتيحالا يوذ نم دارفألل ةيفيظولا تاردقلا ةدايزل مدختسي صصخم وأ روطم وأ                   لدعم

IDEA 2004    " اهنيسحت
  

 : ةزهجألا

و قاوسألا يف ةرفوتم ةزهجألا ضعب , مهجايتحا بسح ةصاخلا تاجايتحالا يوذ مدختل لماكلاب تصصُخ ةزهجأ يه                   
 . اهرادصإ و اهذيفنت لجأ نم اهيلع لمعلا متي راكفأ درجم يه ىرخا و , اهريفوت بجي ضعبلا
  

Eyemax 

 

ةباتكلا و روصلا رايتخا و ةشاشلا كيرحتب موقي نأ صخشلا عيطتسي ثيح , هلماك ةيدسج ةقاعإ مهيدل نمل زاهجلا اذه                      مدختسي
 . نيعلا كيرحت قيرط نع  لصاوتلا و
  

xpress 

 

عم لصاوتلل همدختسملا ةقيرطلا يه و ) روصلا رايتخإ لالخ نم لصاوتلا مهنكمي ثيح , دحوتلاب نيباصملل زاهجلا                    مدختسي
موقي و دعوم ةفاضإ هلالخ نم عيطتسي ميوقت ىلع يوتحيو , روصلا لالخ نم لمجلا نيوكت عيطتسيو , ( دحوتلا                      يباصم

 . دعوملا برق لاح يف هريكذتب
 



MyVoice 

 

موقي يتلا ةراشإلا ةغل ليوحت وه هنم يساسألا فدهلا MyVoice هيلع قلطي زاهج ميمصتب نتسوه ةعماج نم بالط                    ماق
زاهجلا . ةراشإلا ةغل ىلإ صخشلا تاملك ليوحت هنكمي ثيح ةيسكع ةقيرطب لمعي ًاضيأ و , توص ىلإ مكبلا و مصلا                       اهب

. هيلع لمعلا متي   prototype   درجم هنأ ثيح قاوسألا يف رفوتم سيل
  

Braille Sense 

 

تاكبشلا ىلع لوخدلاو تنرتنإلا حفصتو بتكلا ةءارق هلالخ نم فيفكلا عيطتسي ،بوساحلاب هبشأ ينورتكلإ رطس                 وهو
لضفأ نم زاهجلا اذه ربتعي و .زاهجلا اذه يف دوجوملا ليارب رطس ىلع ًالماك اًدامتعإ دمتعيو ،ةلوهس لكب                    ةيعامتجالا

 .  هينورتكلالا رطسألا
  

Book Sense 

 

اذه ربتعي و، تارضاحملا لثم تاوصألا ليجست هلالخ نم فيفكلل نكمي ثيح ،اًيتوص بتكلا ةءارق يف نيفوفكملا ديفي                    زاهج
 .ليارب ةقيرطب  ةءارقلا نوفرعي ال نيذلا نيفوفكملا دنع ةريبك ةيمهأ وذ زاهجلا
  

 : تايجمربلا



راشتنا دعاس دق و , ةيكذلا ةزهجألا وأ يلالا بساحلا ةزهجأل تناك ءاوس , هددحم ةمهم يدؤت يتلا جماربلا اهب                      دصقي
 : اهنم ةينقت تازيمم نم هب عتمتت امل كلذ و ةريخالا ةرتفلا يف ةيكذلا ةزهجألا

. لزنملا جراخ اهلمح ةلوهس            

. توصلا ربع لصاوتلا و ةباتكلا            

.يتوصلا ئراقلا            

. ةيفلخلا و ةيمامالا اريماكلا            

GPS           

تنرتنا            

.ةصاخلا تاجايتحالا يوذ مدخت وأ ةصاخ نوكت دق يتلا تاقيبطتلا نم ديدعلا رفوت            

 : ةيكذلا ةزهجالا لمشت و

.دابيألا لثم ةيحوللا ةزهجالا            

.يسكلاجلا وأ نوفيألا لثم ةيكذلا فتاهلا ةزهجأ            

  

 :ًايلاح ةرفوتملا تاقيبطتلا مهأ نم

 : كديب يدي قيبطت

 

حئاول وأ تارايسلا فقاوم تناك ءاوس ةصاخلا تاجايتحالا يوذ لابقتسال ةأيهملا نكامالا ضرع ىلإ فدهي يلعافت                  قيبطت
يه قيبطتلا اهب عتمتي يتلا تازيمملا مهأ نم . هيزيلجنإلا و هيبرعلا نيتغللا قيبطتلا معدي , ليارب ةغلب ةبوتكملا                     ماعطلا

 . يعامتجإلا لصاوتلا تاكبش ىلع نكامألا ةكراشم ةيناكمإ
  

  

  

 كعمسن

 



بلطل ةئراط ةلاسر لاسرإ صخشلا عيطتسي ثيح ةئراطلا تالاحلا يف ةيعمسلا ةقاعإلا يوذ ةدعاسم ىلإ قيبطتلا                  فدهي
لالخ نم مهديدحتب صخشلا موقي نم وأ ةطرشلا لثم ةصتخملا تاهجلا ىلإ هلاسرإ و هعقوم ديدحت متي ًايئاقلت و                     ةدعاسملا

 . قيبطتلا تدادعإ
 يناجم : قيبطتلا

  

 يتوص قيبطت

 

طسولا عم لعافتلاو لصاوتلا ىلع مهدعاسي هنا ثيح مالكلا ىلع ةردقلا اودقف نم و دحوتلا لافطأب صاخ جمانرب وه                     يتوص
 .،يجراخلا

و ةلماكتم لمج قطن و نيوكت يف هتركف زكرتت " . ةيمالسإلا ميلاعتلا عم ًاقفاوتم و هيبرعلا ةغلل معاد هنأ هتازيمم مهأ                        نم
 . "ةباتكلا قيرط نع وأ اهراتخي روصلا نم ةلسلس قيرط نع مدختسملا اهنوكي ةموهفم
  

navigate   قيبطت

 

ضرعي ثيح , نيعم عقوم ىلإ لوصولل ينابملا جراخ لقنتلا ىلع فيفكلا دعاست يتلا تاقيبطتلا مهأ نم جمانربلا اذه                     ربتعي
 . " مامالا ىلإ هجتإ " لثم ًايتوص رماوألا ضرع قيرط نع بولطملا ناكملل هجوتلا ىلع هدعاسي  و طئارخلا
  

Money Reader   قيبطت

 

.لاملا ئراق ,Money Reader قيبطت ،ةيمويلا فيفكلا ةايح نم اًمهم ًاءزج لكشت تحبصأ يتلاو نوفيآلا تاقيبطت مهأ                   نم
موقي ثيح ،اهريوصت نود ةلمعلا ىلع ًةرشابم نوفيآلا اريماك هيجوت لالخ نم تالمعلا ىلع فرعتلا قيبطتلا اذه                   دعاسي

 .ةبولطملا ةلمعلا ةءارقب ًةرشابم قيبطتلا



  

Skype , Line , Tango 

 

نع هباتكلا وا اريماكلا قيرط نع لصاوتلا نكمي ثيح تنرتنالا ةكبش ىلع يعامتجالا لصاوتلا تاقيبطت رهشأ نم                   يه
هذه رفوتت .دعُب نع بيردتلاو تارضاحملا روضح ًاضيا و , تالاوجلا يف يتوصلا ئراقلا مادختسإ و حيتافملا ةحول                    قيرط

. يلالا بساحلا ةزهجال قيبطتك هنم ةخسن رفوتي   Skype   جمانربو , ةيكذلا ةزهجألا يف يناجم لكشب تاقيبطتلا
  

 دعب نع بيردتلا يف ةينقتلا نم ةدافتسالا ةيفيك
روضح و اهنم ةدافتسألا ةصاخلا تاجايتحإلا يوذ عيطتسي ثيح دعب نع بيردتلا ةيلمع يف مهم و ريبك رود                    ةينقتلل

 : يلاتلا قيرط نع ,  دعب نع بيردتلا و تارضاحملا
o تنرتنالا ةكبش ىلع ةرشابم تارضاحملا ذخأ. 

o ةيميلعتلا يعامتجالا لصاوتلا تاكبش قيرط نع سوردلا ذخأ و لصاوتلا . 

/https://www.edmodo.com         § 

https://www.schoology.com/home.php         § 

/http://audioboo.fm         § 

/http://edublogs.org         § 

o ةظحالم عم ) . Skype , Twitter , Facebook لثم يعامتجالا لصاوتلا عقاوم قيرط نع تاربخلا                  لدابت
 . ) بوتكم مالكلا ىلإ عامتسإلل يتوصلا ئراقلا مادختسإ عيطتسي فيفكلا نأ
o .  YouTube   لثم يعامتجإلا لصاوتلا عقاوم ربع هلجسم عطاقم ةدهاشم وأ عامتسإلا

o ثحبلا تاكرحم قيرط نع كلذ و تاينقتلا ثدحأ ضارعتسا . 

 : ةيمهأ تاذ عقاوم

- ةدحتملا ةكلمملا ندنل يتيس ةعماج - ملعتلا تابوعص يوذل ةدناسملا ةينقتلا لئاسولا لوح ةيعالطتسا ةسارد                  
http://www.gulfkids.com/pdf/Areej.pdf 

http://access.edu.sa ةصاخلا تاجايتحالا يوذب ةصاخلا تاقيبطتلا ثدحأو مهأ رفوي : لوصو عقوم            

http://www.fgcaccess.com نيفوفكملا ةزهجأل ىلوألا ةيجيلخلا ةكرشلا عقوم             

IDEA  - http://idea.ed.gov/explore/view/p/,root,statute,I,A,602,1           

 هيلاحلا لكاشملا

. لماك لكشب ةيبرعلا ةغللا معدت ال ةمهملا تاقيبطتلا و ةزهجالا بلغأ            

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.edmodo.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQy378sPPadsSFBw9JltEIyoPj3w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.edmodo.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQy378sPPadsSFBw9JltEIyoPj3w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.edmodo.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQy378sPPadsSFBw9JltEIyoPj3w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.edmodo.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGQy378sPPadsSFBw9JltEIyoPj3w
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.schoology.com%2Fhome.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGocqWF8RKmSJHD54fi9p8_pDqFYw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.schoology.com%2Fhome.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGocqWF8RKmSJHD54fi9p8_pDqFYw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.schoology.com%2Fhome.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGocqWF8RKmSJHD54fi9p8_pDqFYw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.schoology.com%2Fhome.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGocqWF8RKmSJHD54fi9p8_pDqFYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ9zrSKAaMJf0RM03kgzqoq-BvjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ9zrSKAaMJf0RM03kgzqoq-BvjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ9zrSKAaMJf0RM03kgzqoq-BvjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faudioboo.fm%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHJ9zrSKAaMJf0RM03kgzqoq-BvjA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedublogs.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKKpC6BcsFTN8YLKO9l5CwAQJ2Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedublogs.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKKpC6BcsFTN8YLKO9l5CwAQJ2Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedublogs.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKKpC6BcsFTN8YLKO9l5CwAQJ2Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedublogs.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKKpC6BcsFTN8YLKO9l5CwAQJ2Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gulfkids.com%2Fpdf%2FAreej.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpUUu7wUrTW0uJxnzFaVeSVrkJ8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gulfkids.com%2Fpdf%2FAreej.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFpUUu7wUrTW0uJxnzFaVeSVrkJ8A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faccess.edu.sa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyW-cy3X99WB77m8vPOZmUWRwtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faccess.edu.sa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyW-cy3X99WB77m8vPOZmUWRwtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faccess.edu.sa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyW-cy3X99WB77m8vPOZmUWRwtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Faccess.edu.sa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyW-cy3X99WB77m8vPOZmUWRwtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fgcaccess.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKHYxpKJhYiW4cip2GVM4558VypA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fgcaccess.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKHYxpKJhYiW4cip2GVM4558VypA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fgcaccess.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKHYxpKJhYiW4cip2GVM4558VypA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fgcaccess.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKHYxpKJhYiW4cip2GVM4558VypA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fidea.ed.gov%2Fexplore%2Fview%2Fp%2F%2Croot%2Cstatute%2CI%2CA%2C602%2C1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEu3mUvK-e7g1SkX4pKMjOxE_84ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fidea.ed.gov%2Fexplore%2Fview%2Fp%2F%2Croot%2Cstatute%2CI%2CA%2C602%2C1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEu3mUvK-e7g1SkX4pKMjOxE_84ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fidea.ed.gov%2Fexplore%2Fview%2Fp%2F%2Croot%2Cstatute%2CI%2CA%2C602%2C1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEu3mUvK-e7g1SkX4pKMjOxE_84ZQ


. ةزهجألل ةيلاعلا ةفلكتلا            

.ةمعاد ةيمسر ةهج دجوي ال ثيح , يروطم نم ةيصخش تادوهجم اهتيبلاغ هيلاحلا تاقيبطتلا            

.ةينقتلا مادختسا ىلع ةصاخلا تاجايتحإلا يوذ بيردتل ةيلاع تاءافك دجوي ال            

تاجايتحالا يوذل ةدعاسملا ( تايجمرب و ةزهجأ ) تاينقتلا ثدحأ رشنو ضرعب متهت ةيمسر ةينورتكلا عقاوم دجوت ال                    
 . ةصاخلا
 : تايصوتلا   

 .ةصتخملا تاهجلا لبِق نم يمسر لكشب اهدامتعا و ةصاخلا تاجايتحإلا يوذ معدت يتلا ةينورتكلالا جهانملا ريوطت1-

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذب ةصاخ تاقيبطت جاتنإل ةيكذلا فتاوهلا تاقيبطت يروطم معد2-

 .ةحضاو ةينمز لاودجب و فثكم لكشب يعامتجالا لصاوتلا تاكبش قيرط نع ةيبردتلا تارودلا ميدقت3-

 .يبرعلا ىوتحملا زيزعت مهملا نمف , ةيبرعلا ةغللا معدت ال ةزهجألا و تاقيبطتلا مهأ4-

. اهءانتقا نوعيطتسي نيذلل ةصاخ ةزهجألا ريفوت     -5  

 
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fidea.ed.gov%2Fexplore%2Fview%2Fp%2F%2Croot%2Cstatute%2CI%2CA%2C602%2C1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEu3mUvK-e7g1SkX4pKMjOxE_84ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fedublogs.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKKpC6BcsFTN8YLKO9l5CwAQJ2Ag

