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ــال  ــا األطف ــع قضاي ــل م ــي التعام ــة ف ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــود املجل ــع جه ــًا م تواص

ذوي اإلعاقــة منــذ حوالــي ربــع قــرن، مــن خــال العديــد مــن البرامــج واملشــاريع واملؤمتــرات 

والدراســات وورش التدريــب التــي أســهم فيهــا شــركاء علــى املســتوى الدولــي واإلقليمــي 

والوطنــي مبــا فيهــا مشــروع التكنولوجيــا املســاندة لدمــج الطفــل العربــي ذي اإلعاقــة فــي التعليم 

واملجتمــع، تأتــي هــذه الورشــة للتوعيــة باســتخدامات التكنولوجيــا املســاندة بالشــراكة مــع كل 

ــفية  ــة الكش ــد(، واملنظم ــة )أجفن ــي للتنمي ــج العرب ــج اخللي ــة وبرنام ــدول العربي ــة ال ــن جامع م

العربيــة، والصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة، واملنظمــة اإلســامية للتربيــة والعلــوم 

ــة )إيسيســكو(. والثقاف

زة  ه الأج ن  م اذج  م ن ىل  ىلي ع م ع ب  دري ت ب  ان إىل ج ة،  ري ظ ن ة  رف ع م وم ي اه ف م ة  ورش ال دم  ق ت

ة  ي ن ذه ة وال ي رك ح ة وال ي ع م س ة وال رصي ب ات ال اق ع ذوي الإ دة ل ان س م ة ال ي وج ول ن ك ت ج ال ام �ب وال

د. وتوفر أدلة استرشادية وتدريبية في مجال استخدام التكنولوجيا  وحُّ ت ف ال ي راب ط ط وذوي اض

املساندة للطفل ذي اإلعاقة.

ويقوم بالتدريب في هذه الورشة نخبة من املدربني العرب في مجاالت اإلعاقة والدمج التعليمي 

واملجتمعي. 
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الهدف العام للورشة: 
توعيــة وتطويــر معرفــة ومهــارات واجتاهــات املعنيــني بتعليــم األطفــال ذوي اإلعاقــة، فــي مجــال التقنيــات 

ــم واملجتمــع باســتخدام  ــي التعلي ــال ف ــي دمــج هــؤالء األطف ــم بأدوارهــم ف املســاندة مبــا يدعــم قيامه

التكنولوجيــا املســاندة.

محتوى الورشة:
تقدم الورشة توعية باستخدام التكنولوجيا في اجتاهني؛ أحدهما أفقي بالتعرُّض لعدد من اإلعاقات 

»إرلن«،  ومتازمة  د،  التوحُّ طيف  كاضطراب  املساندة،  التكنولوجيا  استعماالت  في  الشائعة  الرئيسة 

م؛  التعلُّ وصعوبات  السمعي،  اإلدراك  وضعف  السمعية،  واإلعاقة  احلركية،  واإلعاقة  الذهنية،  واإلعاقة 

واآلخر رأسي بالتعرُّض للمجاالت التي ُيطالب فيها باإلفادة من دعم التكنولوجيا املساندة؛ من أهمها 

تيسير االتصال والتواصل لذوي اإلعاقة مع غيرهم من غير ذوي اإلعاقة واإلتاحة والتعلم واكتساب 

املهارات األكادميية، إضافًة إلى إعدادهم للعمل واملشاركة وممارسة الرياضة املعدَّلة وقضاء وقت الفراغ 

والترفيه، مع تدرُّج آخر ملستويات التقنيات املساندة في تفاوتها بني تقنيات مساندة منخفضة التقنية؛ 

وثانية متوسطة التقنية؛ وثالثة مرتفعة التقنية.

واستناًدا إلى الهدف العام للورشة، فإن محتواها يتضمن اجلوانب الرئيسة التالية:

- املواثيق الدولية والعربية املتعلقة باستخدام التكنولوجيا املساندة في دمج ذوي اإلعاقة في التعليم 

واملجتمع.

- التجارب األجنبية والعربية الستخدام التكنولوجيا املساندة في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم، 

وأحدث املمارسات في مجال التقنيات املساندة.

- أنواع التكنولوجيا املساندة ومجاالت استخدامها في تسهيل تعليم ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة.

- كيفية التعامل مع وسائل اإلعام للتعريف مبا توفره التكنولوجيا من إمكانات، وما تسهم به في دمج 

الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع. 

النواتج املستهدفة:
استناًدا إلى الهدف العام للورشة، برنامج التدريب، فإن املتدرب في نهاية الورشة سوف يصبح قادرًا 

على أن:

-  يتعرف على أنواع التكنولوجيا املساندة، ومجاالت استخدامها في التعليم الدمجى لذوي اإلعاقات 

د وصعوبات التعلم. البصرية والسمعية واحلركية والذهنية وذوي اضطراب طيف التوحُّ
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-  يدرك أهم املواثيق الدولية والعربية املتعلقة باستخدام التكنولوجيا املساندة لدمج ذوي اإلعاقة في 

واملجتمع. التعليم 

-  يستخلص الدروس املستفادة من التجارب األجنبية والعربية في استخدام التكنولوجيا املساندة للتعليم 

الدمجى لألطفال ذوي اإلعاقة.

ف معرفته ومهاراته في توعية زمائه من املعلمني والعاملني في مؤسسات التعليم ودور رعاية  -  يوظِّ

األطفال ذوي اإلعاقة بأهمية التكنولوجيا املساندة في دمج األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع.

إصدارات مشروع التكنولوجيا املساندة لدمج الطفل ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع:
متَّ تنفيــذ مكونــات هــذا املشــروع؛ حيــث متَّ إصــدار الدليــل االسترشــادي الســتخدام التكنولوجيــا 

املســاندة للطفــل ذي اإلعاقــة فــي التعليــم واملجتمــع )ثاثــة مكونــات(. جــاء الأول عــن اإلطــار املفاهيمــي 

د، ومتازمة  ي عــن صعوبات التعلم، وضعــف اإلدراك الســمعي، والتوحُّ
واملواثيــق والتجــارب الدوليــة. والثــا�ن

إرلــن. أمــا الثالــث فعــن اإلعاقــات البصريــة، واإلعاقــة الســمعية، واإلعاقــة احلركيــة، واإلعاقــة الذهنيــة.

كمــا متَّ إصــدار دليــل الطفــل: التكنولوجيــا املســاندة لألطفــال ذوي اإلعاقــة فــي ضــوء اتفاقيــات 

حقــوق الطفــل.

ي 
�ن دى  ون ىل  ي ول ارس  ف  - ب  ع ص وم  وي ىل  ي ول ارس  ف قصص:  من  سلسلة  مؤخرًا  صدرت  وقد 

د؛ حيث يلتقون مع أطفال من ذوي اإلعاقة، وتنشأ صداقة بني  دي ٌق ج دي ىل وص ي ارس ول ة، ف درس م ال

ا. ّيً ـ وتلقائ ا  عفوّيً الدمج  ويحدث   .. اجلميع 

فعاليات موازية للورشة
١ - معرض أجهزة تكنولوجية:

ذي  الطفل  لدمج  املساندة  التكنولوجية  األجهزة  في مجال صناعة  العاملة  الشركات  لبعض  معرض 

واملجتمع. التعليم  في  اإلعاقة 

٢ - ورشة األطفال:
حيث  سنة؛   ١٦ إلى  سنوات   ٦ سن  من  طفل(   ٢٠( املعاقني  لأليتام  السندس  جمعية  ألطفال  ورشة 

سيتم التحاور معهم وتعريفهم بأهمية التكنولوجيا املساندة في مجال اإلعاقة، وتقدمي مناذج لبعض 

القضايا. آرائهم في هذه  للتعبير عن  لهم  الفرصة  وإتاحة  استخداماتها، 

٣ - معرض إصدارات املجلس العربي للطفولة والتنمية.
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www.arabccd.org

اإلشراف العام: 
أ.د. حسن البيالوي

األمني العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية.

د. سهري عبد الفتاح )مقررة املشروع(
دكتوراه من جامعة السربون عن مجتمع القاهرة من 

ــل  ــة الطف ــر عــام ثقاف خال أغاني سيد درويش. مدي

بالهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة )ســابًقا(. خبيــرة 

ــة. ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب باملجل

أ.د. عبد الحميد كابش )رئيس اللجنة العلمية(
والتأهيل.  والروماتيزم  الطبيعي  الطب  استشاري 

املجتمع.  على  املرتكز  والتأهيل  اإلعاقة  وخبير 

مستشار في مهاّم استشارية ملنظمات األمم املتحدة 

ومؤسسات وجمعيات أهلية دولية وإقليمية ووطنية. 

االجتماعي  التضامن  وزارة  في  اإلعاقة  ومستشار 

سابًقا.

د. أحمد فاروق 
زميل وخريج برنامج الزمالة الدولية - مؤسسة فورد 

الدولية. ماجستير في التربية اخلاصة والتكنولوجيا 

املساعدة - جامعة بيتسبورج. دكتوراه في الصحة 

إدارة  مجلس  حلوان.عضو  جامعة   - النفسية 

كلية   - والبصرية  السمعية  اإلعاقة  )سابًقا( مبركز 

القاهرة. جامعة  واملعلومات  احلاسبات 

أ.د. اماني شلبي 
استاذ طب السمع واالتزان - كلية الطب جامعة عني 

شمس. نائب رئيس اجلمعية املصرية لطب السمع 

واالتزان. عضو املنظمة العاملية لطب السمع واالتزان. 

مدرب معتمد للتكامل السمعى لألطفال على طيف 

د والتأخر اللغوى والدراسى. خبير في مجال  التوحُّ

اإلدراك  وخلل  السمعية  اإلعاقة  وعاج  تشخيص 

املركزى.   السمعى 

أ. أمل عزت 
باحثة - دكتوراه في علم النفس. رئيسة مجلس إدارة 

مؤسسة هوب سيتي للتدريب والتنمية واالستشارات. 

مدرب معتمد ومستشار ملدرسة بيركنز للمكفوفني. 

واستشاري تربوي وتعليمي- اختصاصي تخاطب.

أ. رشا أنور 
مصر.  في  إرلن  ملتازمة  معتمدة  ومدربة  مشخصة 

مصر  إرلن  مركز  ومديرة 

د. سهري عبد الحفيظ
دكتوراه في التربية. شريك متكني األشخاص الصم 

وضعاف السمع والصم املكفوفني وأسرهم. محاضر 

محلية  عمل  وورش  ودورات  مؤمترات  في  ومشارك 

وعربية ودولية في مجال اإلعاقة. خبرة علمية وعملية 

ملا يقرب من ٣٠ عاًما.

اللجنة العلمية للورشة
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أ.عائشة عبد اللطيف
األردن(.   - عمان  )جامعة  الوظيفي  العاج  دبلوم 

مديرة  )بريطانيا(.  الطبيعي  العاج  وبكالوريوس 

د. رئيسة قسم الدعم التربوي  اجلمعية األردنية للتوحُّ

رئيسة  األردن.  عّمان-  اخلاصة-  املتحدة  باملدرسة 

والطبيعي مبؤسسة »الفندر«  الوظيفي  العاج  قسم 

األردن.  - عمان   - الطبية  للخدمات 

أ. د. نادية أديب 
دكتوراه التربية اخلاصة )جامعة فلوريدا - الواليات 

اخلاصة  التربية  بكالوريوس  األمريكية(.  املتحدة 

)جامعة إلينوي(. رئيس مجلس أمناء مؤسسة »ناس« 

لألشخاص ذوي اإلعاقة. ورئيس مجلس أمناء جمعية 

اخلاص«. »الفن 

أ. محاسن محمد السيد
اإلعاقة  ذوي  األفراد  حقوق  مجال  في  ناشطة 

لألشخاص  ناس  ملؤسسة  وأمني صندوق  ومؤسسة 

تعمل في مجاالت  ذوي اإلعاقة. وأخصائية تخاطب 

مجال  في  ماجستير  التعلم.  وصعوبات  التخاطب 

بإجنلترا.  هورنسبي  معهد  من  التعلم  صعوبات 

دبلوم التخاطب من كلية الطب جامعة عني شمس. 

من  منتسوري  كموجهة  العمل  ممارسة  دبلوم 

العلوم  بكالوريوس  للمنتسوري.  األمريكية  اجلمعية 

. األزهر  جامعة  من  الكيمياء  في 

د. داليا فاروق الجيزاوي 
متخصصة في نظم املعلومات وباحثة في شئون 

التنمية املجتمعية.

يتقدم املجلس العربي للطفولة والتنمية بالشكر 

لألستاذ الدكتور صالح الخراشي

األستاذ بكلية التربية - جامعة اإلسكندرية

الذي قام بإعداد الدليل التدريبي "التكنولوجيا املساندة لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع"،

استنادًا إلى األدلة االسترشادية واألوراق املرجعية التي أعدتها اللجنة العلمية املوقرة.
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- م. محمد رضا فوزي

مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة.

- أ. إيمان بهي الدين

مدير إدارة إعام الطفولة.

- أ. كمال الفكي

مدير إدارة املشروعات التنموية املكلف.

- أ. مروة هاشم

منسقة إدارة إعام الطفولة.

- م . معتز صالح الدين

اختصاصي نظم املعلومات.

- أ. محمد أمني إبراهيم

مسئول الطباعة والنشر.

- أ. إيثار جمال الدين

مساعد باحث، ومساعد فني املشروع. 

فريق العمل من املجلس 

- أ. هشام الليثي

محاسب أول ومراجع داخلي. 

- أ. ماري تريز شارل

محاسب أول. 

- أ. محمد عزام

مسئول الدعم الفني. 

- أ. منى سعيد

مساعد اختصاصي شئون إدارية.

- أ.سها توني

مساعد فني بإدارة الشئون املالية واإلدارية. 

- أ. ماجد ممتاز

مسئول العاقات العامة واملراسم. 

- أ. سامي فوزي

مساعد إداري. 



الورشة التدريبية »التكنولوجيا املساندة لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة يف التعليم واملجتمع«8


