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:معخخلص البحث  

كمن الهدف من هرا املوكَو في إيلاح أهميت الخكنولوحياا السمميات فاي  ُا  ي

اااان  اااا  جمكا اااا  :  يا ااااا   السب  ا ااااسح الدظا اااااض يوا اااارا لطا ااااح ها اا ااااسهتا ُو اماااات الةـا ذوي إلُا

امت الةـسهت من اخخياز لحهصة الخِوهليت الخاؿت به ؟ الخكنولوحيا السمميت ذوي الُا

امت أو جقليل آزسها ُليه    ؟و ي  يخ  اطخخدامها من احل ججاوش إلُا

بخوكايذ  إلاحوؿاو  هرا ما ط خ  إلاحابات ُلياف فاي هارا املوكاَو وناج املانفي الوؿا      

ميمتهااا فااي إشالاات مااا  الادوز الااري جلِةااف هاار  لحهااصة فااي جاهياال لناسا  املِااام ن بـااسها و 

ااب ه  و  ، و مداانٌته  ُااح ًو يمكن من الِوابج الت  جدو   ون ايدماحه  في  املجخمّا

خمااا  ُاااح ل ااخاؾ  أ وازهاا  ، و ممازطاات خيااايه  اليومياات باطااخققليت،  و جقلاايف الُا

ي املديو ن به  أل اء مهامه ، و بالخالي إًهاز ما لدوز الخكنولوحيا السمميت من نابدة لرو 

امت الةـسهت و ذلك بهدف كمان ال اُليت الخِليميت له   إلُا

ااااكلمــــــــــاث م خا يـــــــــــت: ا ا ا ا ا ا اااات الخكنولوحيا ا ا ا ا ا ا اااات، السمميا ا ا ا ا ا اما ااااسهت، ،الُا ا ا ا ا ا ا اااات الةـا ا ا ا ا ا ا اما  لحهصةالُا

 الخِوهليت،ذوي الاخخياحاث الخاؿتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ami-zn@hotmail.com


 د/بوشخت يميىت

232 

 

 

Abstract: 

The aim of this topic is to clarify the importance of digital 

technology in supporting people with visual impairment. On this 
basis, we ask the main question: How does digital technology enable 

people with visual impairment to choose their own prosthetic devices? 
How is it used?  

This is what will be answered in this topic according to the 
descriptive approach leading to clarification of the role that these 
devices play in rehabilitating visually impaired individuals, and thus 

demonstrate the benefit of digital technology for people with visual 
impairment in order to ensure educational effectiveness for them. 

digital technology, Disability, visual impairment,  Keywords:

prosthetic devices, people with special needs 

  ملذمت

مليت، وأطاليب هسق  إليجا  حا ة جداو   الِال   و   من الِديد إن       خديثت ُلميت ُو

لكونه  بخـاؿت إلح بر   الاخخياحاث الخاؿت، موالب ذوي  جلب  من خقلها كل ونِالت

اح املجخمّ  أن يساعي هر  ال ئت  ُن  حهو  ايت والِنايت له  ، ُو الجميّ املصهد من الُس

هسهج اطخخدام الخكنولوحيا السمميت في مظايديه ، لكونها حظاُد ُاح اخخياز الوطابل 

اما ث املخنوُت يدخاحون إلح املناطةت له  و ي يت اطخخدامها، ناألنسا  من ذوي إلُا

امت طواء طمِيت أم بـسهت أم ُقليت أم  جكنولوحيا حِليميت جدناطب مّ يَو إلُا

 حظديت، إكانت إلح لحهصة الخِوهليت  الخاؿت بكل يَو إُامتا 

، ُمديا إلح   هسح الدظا  ث آلاجيت:وبغيت إلاملام بهرا املوكَو

 ُامت الةـسهت، نيما جكمن أيوا  ها؟ وما أه  خـابـها؟من ه  ذوي إلُا

  ؟ونيما جخمثل اخخياحاث هر  ال ئت 

  ومااا  ااي لحهااصة الخِوهلاايت املخــاات لااروي  ؟م هااوم الجهاااش الخِوه اا   مااا

امت الةـسهت؟   إلُا

  وفاي الخاجماات يةاا ن كااسوزة الخكنولوحياا السممياات ومظااايديها لااروي الاخخياحاااث

الخكنولوحيااا فاااي  الخاؿاات للاامان ال اُلياات الخِليمياات لهاا  وكااسوزة اطااخخدام

  .مظاُدة املك ون ن ُاح ُ ؽ خيا  يوميت بامل املخاُب
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 أهذاف الوسكت البحثيت: -1

إلح جوكيذ  وز الخكنولوحيا السمميت في  املوكَوهدف يايوقما مما طةج،  

 
ً
امت الةـسهت من خق  جدديد  لحهصة الخِوهليت والت  جلِب  وزا مظايدة ذوي الُا

جاهيل لنسا  املِوم ن بـسها وإشالت ما يمكن من الِوابج هاما في جاهيل وإُا ة 

اب ه   وأُماله   والـِوباث الت  جدو   ون ايدماحه  في املجخمّ ومدانٌته  ُاح ًو

 اوأ وازه 

 م اهيم أظاظيت -2

 حعشيف ؤلاعاكت البصشيت: -2-1

  :هناك حِسه   لغوي و مايون  وحِسه  جسبوي لإلُامت الةـسهت

  :اكـت البصشيـتالخعشيـف اللغـوي لإلع -

حظخخدم في اللغت الِسبيت أل اي  ث رة للد لت ُاح الشخف الري نقد بـس  

مى أؿل ما يها "الِماء خمف واللسهس والك ي ، وكلمت ُأ مى، ول مف، والُا  "كاأُل

والِماء هو اللقلت، وهقا  في نقد الةـس أو ذهابف أؿق وفي نقد الةـ رة مجاشا، أما 

ذة من الكمف، و ي الِمى الري يددر مةل امليق  ويؼاز هنا إلح من كلمت ل مف نماخو 

  .يولد أُمى

خمف "الِخمت" وحِن  ُاح لظان الِسب السخ ر والتر  ،  وأؿل ما ة كلمت ُل

وهقا  الِمف في انخقا  الةـس والةـ رة، ب نما كلمت اللسهس ماخوذة من "اللس" وهو 

اللسازة  ي الِمى، أما كلمت الك ي  ناؿلها طوء الحا  إما في ي ع الشخف أو بديف و 

  بـس  أي ُمى
ُ
" ومِنا  املنّ، والك ي  أو املك وف هو من  

ْ
)إبساهي ،  من "الك 

2002،84)  

 : الخعشيف الطبــــي -

امت الةـسهت من وحهت يٌس الوب  ي الحالت الت  ي قد نيها الكابن الحي  إن إلُا

 ازا كاإلؿابت بالحوا ر أو يولد مّ الشخفالقدزة ُاح الس هت بالِ ن أما لخلل ها

مدم في أخد الِين ن أو  20/200نالك ي  هو الشخف الري   جصهد خدة إبـاز  ُن 

ختى باطخِما  النٌازة الوةيت ، وج ظ ر ذلك أن الجظ  الري يسا  الشخف الِا ي في 

دم ختى م 20الٌسوف الِا يت إبـاز  ُاح مظانت مابت  مدم يجب أن يقسب إلح مظانت 

  .  (73، 2000)الظيد،  يسا  الشخف املِاق بـسها
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 : الخعشيف التربوي  -

إلح أن الشخف الك ي ، هو ذلك الشخف الري   الخِسه اث التربوهت  ؼ ر ح

خظب حِسه  اليونظكو الخابِت لجمِيت أن يقسأ أو يكخب إ  بوسهقت بسايل، و يظخويّ 

ص ُن اطخخدام بـس  في الحـو  لم  املخددة أن املك وف هو الشخف الري يعج

 ا(8552،253)كامل،  ُاح املِسنت 

 :(2087،587)طماح،  أهواع ؤلاعاكت البصشيت  -2-2

ن ) نئت املك ون ن، ونئت كِاف الةـس( وللِاف الةـس الإلُامت الةـسهت نئخ

 :أػكا  مخخل ت منها

 طول الىظش:   

الظتب في هو   خيث يِان  ال س  من ؿِوبت في ز هت لحظام القسهةت، ويِو 

 .النٌس إلح مـس ُمج  سة الِ ن وجكون مدزجف ُاح ز هت لحظام الةِيدة ُا يت

 كصش الىظش:   

يواحف ال س  نيها ؿِوبت في ز هت لحظام الةِيدة بوكوحا وجكمن املؼكلت في 

 
ً
 .أن ُمج  سة الِ ن من املقدمت للخل  يكون  ة را

  )اإلااء ألاصسق ) الجالكوما:  

خج  ُن اش يا  في إنساش الظابل املاة   اخل الِ ن مما يؤ ي إلح  ي خالت جن

 ازج اَ اللغى ُاح الِـب الةـسيا

  الحول : 

لقث اِل ن ينخج ُنف ُدم القدزة ُاح الخدك  في  ُةازة ُن اكوساب فيُ 

ي ت إلابـاز ُن ل اء الوةيعي وهؤزس ُاح مجا  الس هت  .الِ ن مما يِيج ًو

  سؤيتالال: 

ن الس هت والـوزة واضحت حساء ُدم الايخٌام في ايكظاز اللوء بديث   جكو 

وهر  الحالت باإلمكان ُقحها بالجساخت أو الِدطاث  ،الظامى ُاح القسييت والِدطت

 .القؿقت
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  اإلااء ألابيض أو عخامت عذظت العين  :  

 انيتها يؤ ي إلح ُدم القدزة ُاح ػمسق إُخام في ُدطت الِ ن ونقدان هو 

 ألطةاب وزازيت،  ما مد يـ ب الس ها
ً
، يـاب بهرا املسق  ةاز الظن، ومد يددر مةكسا

ؿغاز الظن والؼةاب يديجت كسباث ػديدة ُاح الِ ن أو حِسق الِ ن ملوا  طامت أو 

 .خسازة ػديدة، وباإلمكان ُقحف ُن هسهج الجساخت

  سأسأة العين:   

 ن، مما ينخج ُنف القدزة ُةازة ُن جربرب طسيّ وخسكاث   إزا يت في مقلت الِ

َ املسة ، ومد حظتب الغثيان  .ُاح التر  ز في املوكو

  الشمذ الصذيذي : 

و ي ُةازة ُن أمساق جنخج ُن الخدظع والرباب، وحظتب جقسخاث في مسييت 

الِ ن وجوزم لح ان واخمساز الِين ن والخواء السموغ إلح  اخل الِ ن، مما يظتب 

 والتهاباثا وكِ  في
ً
 .إلابـاز حسوخا

  (8554،200:275)منى،  الخصائص العلوكيت لزوي ؤلاعاكت البصشيت -2-3 

 :الخصائص العلليت. 2.1.3

  إن 
ً
امت الةـسهت   جؤزس ُاح القدزاث الِقليت للمِوم ن بـسها   .إلُا

  : الخصائص اللغويت.2.2.3

لت حؼ ر الدزاطاث الت  أحسهذ في هرا الـد  إلح أيف   جوحد نسوق ذاث   

، خيث اللغت املنوومت إذ يظمّ كل منه وال س  الِا ي،  ب ن هسهقت ا دظاب الك ي ،

 
ً
 ُاح ا دظاب اللغت لدى ال س  املِاق بـسها

ً
 مةاػسا

ً
امت الةـسهت   جؤزس جاز را   .إن إلُا

  :الخصائص ألاكاديميت.2.3.3

 هو أمل منف 
ً
لدى حؼ ر الدزاطاث إلح أن الخدـيل لكا يم  للمِاق بـسها

ال س  الِا ي إذا ما حظاوى كل منهما في الِمس الصمن  والِقاي ، وما يؤهد ذلك ؿِوبت 

 ُند أ اء الامخداياث لمس الري يِقد املوم  ، 
ً
الخِة ر الكخاب  لدى املِاق بـسها

 و  يظخويّ أن يقسأ املا ة املكخوبت بوسهقت بسايل
ً
 وخاؿت إذا كان املمخدن بـسها

 ا(2080،207)بوسض، 
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 ا خياجاث روي ؤلاعاكت البصشيت: .4.2

امت الةـسهت بداحت إلح الاخخياحاث الخِليميت، إلازػا يت،  إن لنسا  ذوي إلُا

 : (2087،208)طماح، الةيئيت، الاحخماُيت والخكنولوحيتا والت  جخمثل نيما ياي

 الا خياجاث الخعليميت:. 1.4.2

 املهازاث اللمظيتا إجقان 

  لظمِيتااملهازة ا  إجقان 

  جنميت خواطف لخسى مثل الؼ  والخروق ا 

  الخلمير كِي  الةـس يدخاج إلح الخدزهب ُاح بقايا لبـاز ا 

 الاجخماعيت:  الا خياجاث. 2.2.4

  امت الةـسهت مثل أي  خف آخس   يخخل  ُنا أي بؼكل يجب مِاملت ذوي إلُا

 ا هةيعي وبدون انخِا 

 لمت "مظك ن"، نهر  الكلمت ججِلف يؼِس ُدم الخِامل مِف بالؼ قت، وخاؿت ك

اا  و ايف ُاحص خقًّ

  امت الةـسهت ُند الخددر مِف  منا اجف، نهو   يسى ختى يخوحب جنتيف ؿاخب إلُا

 .يِسف أيك جخددر إليف

  امت الةـسهت   جداو  زنّ ؿوجك ، بل احِل خديثك مِف ُند الخددر مّ ذوي إلُا

 ذيف وهؤ ي إلح ملايقخف امثل الظوي جماًما ألن ازج اَ الـوث يؤ 

 الا خياجاث البيئيت:. 2.3.4

 أن يخ  جون ر هواج  ُموميت مجهصة بلغت بسايلا 

 يٌام إخقء في الحا ث الوازبت مناطب  طخخدام ل خاؾ املِام ن بـسهاا 

 ججه ز مواُ  مهيئت للمِام ن بـسها وأن جكون مابمت الوِام بلغت بسايلا 

 طخخدام ل خاؾ املِام ن بـسها مثل : أحهصة  ججه ز أ واث وأحهصة مناطةت 

أحهصة إؿداز الخرا س اااا  –كاويتر الاطخِقماث  –أحهصة الكمةيوجس  –الـساف آلالي 

  االخ

 الا خياجاث الخكىولوجيت:. 2.4.4

اش ا ث أهميت اطخخدام الوطابل الخِليميت الخكنولوحيت في الِقو  لخ رة، 

ُمليت جدزيع املِام ن بـسها ،خيث حظاُد الوطابل وأؿةدذ جلِب  وز زب     في 
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الخكنولوحيت ُاح الخغلب ُاح  ث ر من الِقةاث الت  جدو   ون اطخققله ،  ما أنها 

ج ظس ُمليت جواؿله  الاحخماعي وجسنّ من مقدزيه  ُاح اطديِاب وجوةيج مهازاث 

 الحياة اليوميتا

ملِام ن بـسها لها ُديد من إلايجابياث إن اطخخدام الوطابل الخكنولوحيت في خياة ا     

الت  حِو  ُليه  طواء أكان ذلك من الناخيت الن ظيت أم لكا يميت أم الاحخماُيت أم 

نقد أزةدذ  زاطاث  ث رة أن اطخخدام بِم الوطابل الخِليميت  ،الامخـا يت

 لف  وز  ة ر في خ م الخوجس
ً
لبرامج خيث جخونس نيها  ث ر من ا ،كالحاطب آلالي مثق

املظليت وللِاب الجميلت الت  جدخل الةفجت والظسوز في ي وطه ، وبالخالي جخ    ث ًرا 

  من خدة الخوجس والقلج الن     لدى هر  ال ئت من ذوي الاخخياحاث الخاؿتا

ـــــــضة  .3 ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــت ألاجهـــ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ  الخعويضيـ

 :حعشيف 1.3

كل  حظند بِم أو الجهاش الخِوه    هو حهاش( أن 8520،20مظِو  )يسي 

اب  امل قو ة ألحصاء الجظ ، بظتب خلل خلق  أو مكدظب، من خق  حِديل أو  الًو

لاء وخس تها، وهس ب ُاح الجظ  ليدد أو يصهد من الحس ت أو يدُ   جثتيذ أو  ُ  ُل

 حصءا من الجظ  وذلك بهدف:

 مظاُدة الِلقث اللِي تا 

 إؿقح الخق ّ املؼو  إلح خد ماا 

  منّ خدور جق ّ في الِلقث وحؼوهاث أخسىا 

  جدظ ن مدزة املسهم ُاح الوموف واملش  ا 

  ي   لألُلاء املـابتا  حِوهم املسهم ُن القـوز الًو

 : ألاجهضة الخعويضيت اإلاخصصت لإلعاكت البصشيت  2.3

نولوحيا حظاُد يداو  الِل  خاليا الخوؿل لخك( 2082،225طماح )جسي  

املك ون ن في الخِل  آلالي، هرا يِن  أن الخقنيت طدخمكن من مِسنت يَو القهوة امل للت 

للمك ون ن، والخجو  في املةان  ومِسنت املداخل واملخازج وجوحيف املك ون ن إليها، أك  

 لخناطب اطخخدام 
ً
إلح ذلك اطخخدام الوامّ املِصش وجـنيّ يٌازاث أمل حجما

 ا(الخليج اويقين، 2020) املك ون ن

 



 د/بوشخت يميىت

238 

 

 الكخابت أجهضة -3-2-1

 جهاص كخابت )بشايل( اإلاخصصت لزوي ؤلاعاكت البصشيت: -

هسهقت جقوم ُاح جدوهل خدام لغت زمصهت و خبت والقساءة باطهو حهاش للكخاو  

يٌام خ    ملموض من النقان الةازشة الت  حؼكل بديل لخلك  إلحالحسوف الفجابيت 

 خيث الةازشة النقان حؼكيل في الوخدة لطاطيت  ي لخليتا الحسوف الفجابيت وحِخبر

 يقانا طذ من الخليت جخكون 

 الكاجبت : آلاالث  -

 كِ  من يِايون  الرين له ا  مةل من الِا يت الكاجةت آلالت اطخخدام يمكن   

 له ا  جدزهب وهمكن وواضح، مقسوء بؼكل يدوها الكخابت يظخويِون  و  بـسي 

 .للكخابت طخخدامهاا ُاح املك ون ن

 اليدوهت املهازاث جخووز لديف أن وبِد بسايل آلت اطخخدام الك ي  يخقن أن بِد  

 املدزطيت الواحةاث جا يت في زغب إذا وخاؿت الكاجةت، آلالت اطخخدام إلح ينخقل مد الكانيت

 ينق    الري الومذ، اخخـاز ُاح حظاُد بسطابل  خـيت آلاخسهن مخاهةت أزا  إذا أو

 آلالت ُاح الكخابت وحِخبر الِا يت، الكخابت إلح بسايل بوسهقت املكخوب النف جدوهل ُاح

 كليا مك ون ن كايوا طواء بـسها املِاق يخقنها أن يجب الت  لطاطيت املهازاث من الكاجةت

 ا(835 ،2000)الظيد َا،  حصبيا مةـسهن أو

 واللوح: اإلاشكم بشايل آلت-

 اللوح في املثقوبت ال خداث ُاح لللغى حظخخدم ضالسأ  ميقت أ اة هو املسم   

 ُاح بالقل  الكخابت ُمليت الِمليت هر  وحؼ ر بازشة، يقان إلح اللغى ُمليت جؤ ي خيث

 هسهج ُن الكخابت بِمليت يةدأ ز  وهثةتها اللوح  اخل بسايل وزمت الك ي  يلّ إذ الوزمت،

 الـ دت جقلب الكخابت من ايتهاء وبِد إلح ال ظاز، اليم ن من املولوبت النقان ُاح اللغى

 (824 ،2000)الظيد َا،  الةازشة  النقان وجقسأ

 الحعاب أجهضة-3-2-2

 ( : Abacusألابكغ)-

 الحظابيت، إحساء الِملياث في القديمت اليدوهت آلا ث من الحظاب  املِدا  يِخبر

 ومد آلان، ختى ملتوماشالذ مظخِ واليابان والـ ن آطيا ػسق   و   في آلالت هر  ًهسث نقد

 والواسح كاالجمّ الِملياث الحظابيت إحساء ُاح بـسها املِام ن لدظاُد آلالت هر  هوزث
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 2000)الظايد َا، الجارز التربيعي خظااب  ارلك والكظاوز، لألُادا  والقظامت واللاسب

 ا(825،

 جيلش : طشيلت أو لوح-

 ػكل في فاخخق  الكخابت هو في وبسايل الحظاب في جيلس هسهقت ب ن الاخخقف

اح للوسهقت لطاطيت الوخدة  ُاح أما يقان، طخت من الوخدة جخكون  الكخابت هسهقت ُو

 ُاح اللغى هسهج ُن يمكن شوايا زمان  ذاث جخمس من نخخكون  للحظاب جيلس هسهقت

 منها  كل مخخل ت أو جس يةاث جكوهناث ُاح جدـل أن النخةت هر  من مخخل ت مواكّ

 (247، 2000)الظيد َا، طالي  مدلو  

 الىاطم:  الحاظب-

 و ي ُةازة ُن آلت خاطةت مصو ة بجهاش لدسجيل الِملياث الحظابيت ويوقها 

 من إحساء
ً
، وبرلك يخمكن املِاق بـسها

ً
 حميّ الِملياث الحظابيت ُاح هر  آلالت، نوزا

 بمجس  الايتهاء من
ً
و  ومد جص  الحظابيت، إحساء الِمليت والت  جقوم بئُوابف النخابج نوزا

 
ً
ام بِملياث خظابيت القي هر  آلالت بظماُت أذييت حظخخدم إذا أزا  املِاق بـسها

 ا(2087،270)طماح،  آلاخسهن  ون  ،يظمِها هو نقى

 جهضة اللشاءةأ -3-2-3

 (: optacoألاوبخكون )-

 بحج  وحهاش ،ج نؿغ ر  ػاػتو   كام را يخكون من هو ، و  1971ُام الجهاش هرا ًهس       

 الجهاش هرا ومهمت نيف، الظةابت أؿّة بدخو   حظمذ نخدت بف الـغ رة لالدسجي آلت

ُت املوا  مساءة ُاح الك ي  مظاُدة )نازوق،  والجسابد واملجقث والكخب املوةو

ُت الكلمت جدوهل ُاح ل اة هر  جقوم خيث (8554،878  وذلك مل   ، بديل إلح املوةو

 يديف باخد مساءيها يو  الت  املكخوبت ا ةامل املك وف ُاح يدس ها ؿغ رة كام را باطخخدام

 إلح جؤ ي الت  الكهسبابيت بالربرباث يدع خيث آلالت ُاح مدد  مكان في لخسى  يد  وهلّ

 (835:834، 2000)الظيد َا،  الظةابت  ُاح خ ي ت  وخصاث

 كاسئ الكخاب ؤلالكترووي:-

هسث ملظاُدة املك ون ن ُاح ال  ً ةازة حِد من لنكاز لولح الت  قساءة، وهوُ 

 ّ ؿة
ٌ
ُن حهاش زمم  يقسأ لغت بسايل من خق  اللمع، خيث ٌيلتع الجهاش  خاج  في ل

وبخمسهس لؿةّ ُاح خسوف لغت بسايل يقوم الجهاش بنوج لخسف، وجكمن أهميت الجهاش 
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قم، في مظاُدة املك ون ن الرين ل  يخِلموا لغت بسايل ُاح القساءةا  )مؤطظت  ب  لُق

2020) 

 الىاطلت: الكخب-

دا  خاؿت أحهصة هناك       يدخاج الت  املجقث املخخل ت أو الكخب من مسجلت نسخ إُل

 .مساءيها إلح املك ونون  الوقب

 :اإلاغللت الخل ضيوهيت الذائشة- 

 بـسها املِوم ن له ا  حِلي  في واطّ يواق ُاح مظخخدمت الوطيلت هر  أؿةدذ      

ُت املوا  أو املِلوماث ُسق حؼمل و ي ملاكيت،ا القليلت الظنواث ُاح  ػاػت ُاح املوةو

 (855، 2005، )الحديديمساءيها  أحل من الخل صهون 

   :لللشاءة كشصويل جهاص-

للقساءة  ُا ة يظخخدم وهو مظموُت ما ة إلح املكخوبت املا ة يدو   حهاش هو      

 (852، 2005، )الحديدي

  أجهضة الدسجيل: -3-2-4

ّ ن بـس  سواند الظمِيت الت  يظخخدمها املِاممن ال حِخبر      ها في حسجيل املواكي

 ُليهاإلاحابت لح اطخخدامها في حسجيل لطئلت والاطخماَ إليها باإلكانت إالدزاطيت و

 (2000، )ماحدة

 هظاساث اإلاك وفين الزكيت:-

حِمل هر  النٌازاث ُاح جمك ن املك ون ن وكِاف الةـس من الظ ر في  

خما  ُاح الراث أ ثر،املناهج الِا وبما  مت، والخِسف ُاح ما يواحهه  من ُقةاث وإلُا

أن أغلب املك ون ن لديه  بِم الةـس يمكن أن حظاُد هر  النٌازاث املك ون ن في 

، وح روطكوب وبوؿلت OLED منها، خيث جدخوي ُاح ػاػت اطخغق جدقيج أ بر 

مِالي يمكنف مساءة الةياياث وطماُت زأض وبوؿلت وكام رج ن ؿغ رج ن وجي ب  اض، و 

هاز ُمج الظوَو ، وحِل للمك ون ن واطخخدامها بوطابل مخِد ة، خيث يظخخدم إًل

، وبرلك حظاُد املك ون ن في الخمي ز ب ن الِقةاث والناض، ما 
ً
لػياء أ ثر إػساما

ئُواء جوحيهاث ل ئت املك ون ن، وحِمل الكام را مّ وخدة املِالي بيظاُد الجي ب  اض 

 االِـا الةيلاء، اللمظيت الخسابى :إلح إكانتي الخِسف ُاح لزمام والحانقثاف
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 خاجمت   

خما   ُامت الةـسهت نسؿت للخمكن من الُا جمنذ لحهصة الخِوهليت لروي الا

خما  ُاح ل خاؾ  ُاح أي ظه   وممازطت خيايه  اليوميت باطخققليت وجقليل الُا

حظاُده  في جدظ ن ل اء وحو ة الِمل في املهام املديو ن به  أل اء مهامه   ما 

اليوميت نه  جكظب الشخف مهازاث ومِازف وزقانت من خق  إجاخت الوؿو  ملـا ز 

الخِل  والوطابى املخِد ة من خق  حظهيل خـوله   وجديذ له  نسؾ الِمل 

ي    إجاخت مؼاز ته  في لنؼوت السهاكيت ُن هسهجإ ماحه  في املجخمّ و والخًو

 والثقانيت والترنيهيت 

 بـسها واملِام ن ُموما الخاؿت الاخخياحاث ذوي  ومن اللسوزي أن يكون 

 بغيت جون ر والتربوهت والاحخماُيت الامخـا يت الظياطاث في لولوهاث ُاح مابمت خـوؿا

 منها املخخل ت خاؿت والاخخياحاث جخوانج الت  املقبمت والوسق  والوطابل إلامكايياث كل

 .الخاؿت التربيت مجا  في بـسها املِام ن ملظاُدة والاحخماُيت يميتالخِل

نالخقنيت ججِل خياة املك ون ن أطهل في أغلب لخيان، وحغ ر خيايه  لألنلل، لرلك 

نئن هرا الخووز الوةيعي للخكنولوحيا مد يجلب منانّ حمت ل ئت املك ون ن، واطخغق  

 .هاماث املك ون ن ملا نيف نابدة للمجخمّ

ُامت الةـسهت          و بهرا يدة ن  وز الخكنولوحيا السمميت ملظايدة و مظاُدة ذوي الا

 للمان ال اُليت الخِليميت له ا

 . كائمت اإلاشاجع:5

ا بواسض ،خاانٍ بوسضاالخكييا  املناالي للولةات ذوي الاخخياحااث الخاؿاات ، لز ن : 8

 (2080 از املظ رة للنؼس والخوشيّا )

الخويب و منى، ؿةحي الحديديا مدخل إلح التربيت الخاؿت، )الوةِت ا حما  مدمد، 2

 (2005لولح(ا لز ن : موةِت  از ال كسا )

ا الدمس اغ، مدمد طيد أخمد و مجدي، ُصهص إبساهي اآزاز الخدزيع زهاكياث للخقمير 7

، مـس: ُال  الكخب للنؼس والخوشيّا )
ً
 (2002املِوم ن بـسها

طايكولوحيت له ااا  الغ ار الِاا ي ن، مقدماات فاي التربيات الخاؿاات ، ا السوطاان، ناازوقا 0

 (8554) لز ن : از ال كس للوةاُت والنؼس والخوشيّا
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يت والقايوييات لاروي الاخخياحااث الخاؿات     زاطات 5 ا شك ، خظ ن شهداناالحمايت الؼاُس

 (0052مقازيت ب ن ال قف إلاطقم  والقايون الوكعي،مـس:  از الكخاب القايون )

اماااات الةـااااسهت، لز ن :  از ال كااااس للوةاُاااات 2 اااىا مقدماااات فااااي إلُا ا ؿااااةحي الحدياااادي، منا

 (8554والنؼس والخوشيّا )

ماادخل إلاح التربياات –ا ُةياد ماحاادة، الظايدا حِلااي  له اا  ذوي الاخخياحاااث الخاؿات 3

 (2000، لز ن :  از الـ اء للنؼس والخوشيّا)-الخاؿت

االظيد ا مقدا ُةيد ماحدة،4  مت في جاهيل املِاام ن، لز ن :  از الـا اء للنؼاس والخوشيّا

(2000) 

امااات الةـااسهت، لز ن :   از الـااا اء –ا ُةيااد ماحاادة، الظااايد ا املةـااسون باااذانه  5 إلُا

 (2000للنؼس والخوشيّا )

، أهسوخت لنيل 80
ً
ا ُليت ،طماحاجكيي  املنالي التربوهت خظب خاحاث املِوم ن بـسها

 ازا  في ُل  إلاحخماَ، كليت الِلوم الاحخماُيت، بظكسةػها ة الد خو 

ا مدماد ُااي، كاملا خاااب طايكولوحيت ال ئااث الخاؿاات، )الوةِات لولاح ( مـااس:  از 88

 (8552النهلت املـسهتا)

و   الحهاصة الخِوهلاايت والوطااابل املظااُدة لااروي الاخخياحاااث 82 ا وابال مدمااد، مظاِا

 (0852الخاؿت، السهاق :  از الصهساءا )

-املك ون ن-مِاياة-جنه -ذ يت-وجكنولوحيا/يٌازاث-ُلوم (ا ،2020ا)الخليج اويقين -78

 - /https://alkhaleejonline.netالةـس-وكِاف

 2020،يونمبر25جازهخ شهازة املومّ 

 ا،أحهصة الكتروييت ُاح:اليوما ،جكنولوحي إلامازاث(ا2020ا)لإلُقممؤطظت  ب   -08

-07-equipment/2014-https://www.emaratalyoum.com/technology/electronic-

 2020،يونمبر25جازهخ شهازة املومّ   1.693503-14

 مال م:. 6

 اللغت العشبيت بطشيلت بشايل : 1اإلالحم 
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 اللغت ال شوعيت بطشيلت بشايل  :2اإلالحم 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Abacusبكغ)ألا :  3اإلالحم 

 

 

 

 (optacoألاوبخكون ) : 4اإلالحم 
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 جيلش  طشيلت أو لوح :5اإلالحم 

 
 الكاجبت آلاالث :6اإلالحم 

 
 هظاساث اإلاك وفين الزكيت : 7اإلالحم 
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 كاسئ الكخاب ؤلالكترووي 8: اإلالحم

 

 


