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أن اجلزء األكرب من التعليم يتم عـن طريـق حاسـة اإلبـصار لـد  من املعروف
احلاسة هى التى تتوىل عمليـة تنـسيق وتنظـيم االنطباعـات  ن تلكإاإلنسان, حيث 

 .حلواس األخراستقباهلا عن طريق ا واملعلومات األولية التى يتم
א א: 

لدهيم ضعف برص, أو عـدم الرؤيـة  ويطلق مصطلح اإلعاقة البرصية عىل من
 .كلية بشكل جزئى, أو اإلصابة بالعمى وفقد اإلبصار

  لتعريف منظمة الصحة العاملية; فالكفيف وفق معيارها هو من تقل حدةًاوطبق

 فإنه يعنى أن ذلـك الـشخص ًالك وظيفي, ولو حاولنا ترمجة ذ)٣/٦٠(إبصاره عن 
 إال إذا قـرب لـه ًامرت) ٦٠(رؤية ما يراه اإلنسان سليم البرص عن مسافة  ال يستطيع
 .أمتار) ٣(إىل مسافة 
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 אא 
 :Myopia حالة قرص النظر −١

األشياء البعيدة ال القريبة, ويعود السبب  تبدو مظاهر هذه احلالة ىف صعوبة رؤية
املرئية أمام الـشبكية, وذلـك ألن كـرة  ىف مثل هذه احلالة إىل سقوط صورة األشياء

النظـارات الطبيـة ذات  أطـول مـن طوهلـا الطبيعـى, وتـستخدم Eye Ball العـني
هـذه  لتـصحيح رؤيـة األشـياء, بحيـث تـساعد Concave Lens العدسات املقعرة

 .العدسات عىل إسقاط صورة األشياء عىل الشبكية نفسها
  :Hyporopai حالة طول النظر −٢

احلالة ىف صعوبة رؤية األشياء القريبة ال البعيدة, ويعود السبب  تبدو مظاهر هذه
إىل سقوط صورة األشياء املرئية خلف الـشبكية وذلـك ألن كـرة  ىف مثل هذه احلالة

 الطبيعى, وتستخدم النظارات الطبية ذات العدسات املحدبة العني أقرص من طوهلا

Convex Lens األشياء بحيث تساعد هذه العدسـات عـىل إسـقاط  لتصحيح رؤية
 .نفسها صورة األشياء عىل الشبكية

 )::Astigmatism الالبؤرية(حالة صعوبة تركيز النظر  −٣
 (Notion Focus) مركـز تبدو مظاهر هذه احلالة ىف صعوبة رؤية األشياء بشكل

إىل الوضع غـري  مثل هذه احلالةأ صعوبة رؤيتها بشكل واضح, ويعود السبب ىف 
ذات  العاد أو الطبيعـى لقرنيـة العـني أو العدسـة, وتـستخدم النظـارات الطبيـة

العدسات األسطوانية لتصحيح رؤية األشياء, بحيث تساعد مثل هذه العدسة عـىل 
 .األشعة الساقطة من العدسة وجتميعها عىل الشبكية تركيز

 ::Glaucoma اجللوكوما −٤
جلالكوما ىف كثري من األحيان باسم املياه الزرقاء, وهى حالة تنتج يعرف مرض ا

, أو )الرطوبـة املائيـة(املائى املوجود ىف القرنية األماميـة  عن ازدياد ىف إفراز السائل
النسداد القناة اخلاصة بذلك, مما يؤد إىل ارتفاع الضغط داخل  يقل ترصيفه نتيجة
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 الذ ينتج عنـه ضـعف البـرص, ويعـد عىل العصب البرص مقلة العني, والضغط
, ًاالبرصية لد كبار السن مـن املعـاقني بـرصي  من أسباب اإلعاقةًاهذا املرض سبب

 .ًالد صغار السن املعاقني برصي  لإلعاقة البرصيةًا ما يكون سببًاونادر

 :Cataract   الكتاركتالعني عتامة عدسة −٥
, وتنـتج عتامـة عدسـة العـني عـن )يضاءاملياه الب(يشار هلا ىف أحيان كثرية باسم 

شـفافيتها, والغالبيـة العظمـى  تصلب األلياف الربوتينية املكونة للعدسة مما يفقدها
عتامـة العدسـة, بعـدم  من احلاالت حتدث ىف األعامر املتقدمة, وتتلخص أعـراض

الـرمش  وة عـىل العينـني ممـا يـؤد إىلاضوح الرؤية واإلحساس بأن هنـاك غـشو
 . رؤية األشياء وكإهنا متيل إىل اللون األصفراملتكرر أو

 :Strabismus احلول −٦
مها مما يعيق وظيفـة اإلبـصار عـن االعينني أو أحد وهو عبارة عن اختالل وضع

, وإما أن ينتج عن أسباب تتعلـق ًا أو وراثيًاخلقي ويكون احلول إما. األداء الطبيعى
أو ضعف ) طول النظر, قرص النظر(الطفولة  بظهور األخطاء االنكشارية ىف مرحلة

 مـن ًاضـعف عـضالت العـني وأحـد  مـا يكـونًاالرؤية ىف أحد العينني, وكثـري
 .األسباب الرئيسية للحول
 أو شاكلنتيجة لفقد العني لوظيفة مـن وظائفهـا نتيجـة ملـ تأتى اإلعاقة البرصية

: هـذه اإلصـابات التـى تـسبب ضـعف بـرصي اإلصابة بأمراض ىف العني, ومـن
 ىف عـضالت العـني وكـل مشاكل −الزرقاء  املياه–الل ىف الشبكية املياه البيضاء اخت

 .اضطرابات القرنية -ضعف ىف الرؤية: هذا يؤد إىل التداعيات اآلتية

 −:هى جمموعتني رئيسيتني تقسيم أسباب اإلعاقة البرصية إىل ويمكن
 :Pre-natal Causes جمموعة أسباب مرحلة ما قبل امليالد −١

العـصبى  د هبا كل العوامل الوراثية والبيئيـة التـى تـؤثر عـىل نمـو اجلهـازيقص
 .املركز واحلواس بشكل عام
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مـن % ٦٥حيـث متثـل حـواىل  وهى ىف مقدمة العوامل املسببة لإلعاقة البـرصية
التغذيـة, وتعـرض األم  ومنها عىل سبيل املثال العوامـل اجلينيـة, وسـوء. احلاالت

املعدية, واحلصبة األملانيـة,  والعقاقري واألدوية, واألمراضاحلامل لألشعة السينية, 
العامـة املـشرتكة ىف أحـداث  مـن العوامـل , الخ وتعترب هذه العوامل... والزهر

 .أشكال خمتلفة من اإلعاقة ومنها اإلعاقة البرصية
 :Post-natal Causes جمموعة أسباب ما بعد مرحلة امليالد −٢

حاسة العني ووظيفتهـا الرئيـسية   التى تؤثر عىل نموويقصد هبا جمموعة العوامل
التغذيـة, واحلــوادث  اإلبـصار, مثـل العوامـل البيئيـة كالتقـدم ىف العمـر, وسـوء
البرصية, وما يقـرب  واألمراض, التى تؤد بشكل مبارش أو غري مبارش إىل اإلعاقة

 حمددة غري من اإلعاقات البرصية عند األطفال والشباب ترجع إىل عوامل% ١٦من 
 .وحتدث فيام بعد امليالد

אאאW 

ىف بداية القرن العرشين وجد أن الكثريين من األطفال يفقدون بـرصهم بـسبب 
 إىل أن تبني أن هذا النوع من العمى ينشأ عن مواد عضوية , الطفيلية إلتهابات العني

 الطفل بتقطري نرتات الفضة ىف عينيـه رحم األم, ويمكن إنقاذ معدية, توجد ىف عنق
 .مبارشة بعد والدته

 من حاالت فقد البرص التى تصيب صغار التالميـذ% ٥٠ كانت ١٩٥٠وىف عام 

قبل إحلاقهم باملدارس ناشئة تقريبا عن وجود أنسجة ليفية خلف عدسـات العـني, 
) ١٩٥٠ــ ١٩٤٠(املرض شائعا خالل العقد اخلامس من القـرن احلـاىل  وكان هذا

يولدون قبل تسعة شهور من احلمل, وكان من املعتقد إنه راجـع  بني األطفال الذين
ىف اكتامل نمو العني خالل مدة احلمل, وأن هذا العامـل  إىل عامل غري معروف يؤثر
 أن الـسبب ىف فقـد ًاولكن اكتشف العلامء أخـري, املبكرة قد يتسبب أيضا ىف الوالدة

 األكسجني املركز بدرجة كبرية والذ كان يعطـى إىل البرص ىف تلك احلاالت يرجع
 .ناتالألطفال ىف حاالت الوالدة املبكرة, كعالج رتيب أثناء فرتة بقائهم ىف احلاض
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 ممـا أد بعـد ذلـك إىل ١٩٥٢عـام  وقد اكتشف السبب املؤد إىل هذا املـرض
رتـب أو أقـل وت% ٤٠إىل  التحكم ىف كمية األكسجني التى يزود هبا هؤالء األطفال

هلـذا الـسبب  عىل ذلك أن قل عدد األطفال الذين يـصابون بإعاقـة بـرصية نتيجـة
  .)١(بشكل ملحوظ

אאא 
 تبـدو , إىل أن النمط الفمى ىف الرضاعة وأسلوب اإلطعـام) ويلز(  تشري دراسة 

صـة  وبخا,  لد املبـرصين واملكفـوفني معـاللتطبيقأكثر املناطق حساسية وقابلية 
تلك املشكالت املرتبطة باالنتقال من اإلطعـام بالثـد إىل إسـتعامل الزجاجـة ثـم 

 غري أن اجلدير بالذكر إن الطفل املبرص يستطيع أن يتهـرب , امللعقة ثم إطعام الذات
 , من أسلوب إطعام األم ىف بعض األحيان باألشـياء العديـدة التـى يـضعها ىف فمـه

وهو األمر الذ ال حيدث  مطلقا لد األطفال املكفـوفني فاإلطعـام لـدهيم يتـسم 
وتبدو مشكلة مـضغ . بالسلبية والنمطية ىف آن واحد ألنه يرفض األطعمة وأشكاهلا

 ألنـه ًاالطعام كعملية شاقة بالنسبة لألطفال املكفـوفني إذ يبـدو األمـر أكثـر تعقيـد
 وهـو األمـر , ريبة التى تقدم له بدون مقـدماتبمثابة الرفض للبدائل اجلديدة والغ

 . لكى يستطيع أن ينظم خرباتهًاالذ جيعلنا نقتنع بأن الطفل الكفيف جياهد كثري
 بالرضـاعة بالثـد أو ًا شـديدًا  حيث إن مجيع األطفال املكفـوفني يبـدو متـسك

إىل أنـواع  وخالل العام الثانى أو الثالث يتزايد التمسك نتيجة جلوء األم , الزجاجة
فحتى خالل العام الثالث ال يستطيع الطفل الكفيف ,   وأشكال أخر من األطعمة

وتبلـغ األزمـة ذروهتـا نتيجـة الـصعوبات ىف Soft foodإال تناول األطعمة  اخلفيفة 
املضغ التى يعانى منها مجيع األطفال والذ يصاحب بدايات التدريب عـىل عمليـة 

 فتكـون صـعوبات املـضغ ,  الثنائيـة الوجدانيـةاألمرالذ يدعم مـشاعر.اإلخراج
 وهى اللغـة التـى ,  والقذارة الشديدة ىف التعامل مع األطعمة,ءولفظ الطعام والقى

                                                           
 )١( http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=35502 . 
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يعرب من خالهلا الطفل الكفيف عن رفضه للموضوع ولكل أشـكال التواصـل مـع 
 .)١(املوضوعات

אאאאW 
 والتى تشري , الروائح ويصفها ويربطها بأصناف حمسوسةحيتاج إىل أن يميز  −١

 .إىل دالالت معينة وختدره من وجود خطة مثل انتشار النار أو الدخان
 تذوق الكفيف ألنواع األطعمة  املختلفة جيعل الطعام له معنى ونمو فهمـه  −٢

 .يساعد عىل تعلم التمييز بني خصائص األطعمة املختلفة

 واسـتخدام أدوات ,  املقبولة كاألكل بطريقة مهذبة حيتاج إىل تعلم العادات −٣
 والتعرف عىل أدوات , املائدة وتنظيف األسنان واستخدام  التواليت بانتظام

 .احلامم وأماكنها وكيفية استخدامها

 .يفرق بني أشكال وألوان وأحجام وأنواع الفاكهة −٤
 . يفرق بني أشكال وألوان وأحجام وأنواع اخلرضوات −٥

 .ال وألوان وأحجام األسامك يفرق بني أشك −٦

 . يفرق بني أشكال وألوان احلبوب −٧

 :ىف املطبخ
 : كيفية التعرف عىل حمتو املطبخ−١ 

 تساعد األم عىل معرفة االثاث واألجهزة املتوفرة ىف املطبخ مـن ناحيـة الـشكل 
 .واخلامة والوظيفة

 :  كيفية املشاركة ىف غسل أوانى املطبخ وفقا لقدراته وإمكاناته−٢
 خـالل ذلـك يتعـرف ,  تساعد األم واألخت الطفل عىل غسل  بعض األدوات

                                                           
خالد عبد الرازق السيد سيكو لوجية األطفال ذو االحتياجات اخلاصة, االسكندرية للكتاب  )١(

 . ٣٩: ٢٨, القاهرة, ص ٢٠٠١
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, الطفل عىل األشكال واألحجام واخلامات التـى صـنعت منهـا األوانـى النحـاس
 األلومنيوم

 والبالسـتيك وذلــك مــن خـالل اللمــس والــرنني والـشكل والنقــل وكــذلك 
 .األحجام

 ): التذكر املكانى ( وكيفية إدراك الطفل  أماكن األ شياء واألدوات−٣ 
 تساعد األم واألخت الطفل عـىل وضـع األشـياء ىف أماكنهـا, يفـتح الـدوالب 

 .ويضع عىل املنضدة, حيرض بعض األشياء عىل املنضدة إىل آخره
 كيفية إدراك الطفل ألنواع األطعمة  التى تطهيهـا األم مـن خـالل احلـواس −٤ 

 .وأثناء مساعدهتا ىف املطبخ
ت الطفل عىل معرفة أنواع اخلرضوات التى تطيهها من ناحيـة  تساعد األم األخ

 – األوز – ط الـب–الشكل امللمس والرائحة والطعم, وكذلك معرفة أنواع الطيـور 
 األرز, مـن − العـدس – الفاصوليا − اللوبيا −الدجاج وكذلك أنواع البقول الفول

 .ها األمناحية احلجم واللون والطعم, وكذلك أنواع  الفواكه التى حترض
 املـوز مـن ناحيـة اللـون والـشكل والطعـم –ولـة  الفرا– اليوسفى − الربتقال 

 للمستو االقتصاد ًاوهذا يتوقف عىل ما يتوفر ىف املنزل وفق. (والرائحة وامللمس
 ).لألرسة

 : كيفية املشاركة ىف عمل بعض األطعمة البسيطة−٥ 
اء  عمل الكيك بأن يـساعد  تعمل األم واألخت الكرب عىل اشرتاك  الطفل أثن

ىف رضب البيض  ىف اإلناء وعمل السلطة, وعمل بعض العـصري, وكـذلك سـكب 
 .العصري ىف الكوب وعملية ضغط السكر بامللعقة

 : كيفية استخدام بعض اآلالت البسيطة−٦ 
ريقة سـليمة, وكـذلك طريقـة فـتح طتساعد األم الطفل عىل استخدام السكني ب

 .من اخلامسة إىل السادسة من عمره) مراعاة ظروف اإلعاقةمع (الزجاجة بالفتاحة 
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 :  كيفية استخدام بعض األجهزة−٧ 
ريقة صـحيحة وأثنـاء   طتساعد األم عىل استخدام البوتاجاز, وكيفية استخدامه ب

 .وجودها بجواره
אW 

 : كيفية التعرف عىل حمتو غرفة املائدة−١
عرفة األثاث واألدوات وطبيعة اخلامـات عـن تساعد األم األخت واألب عىل م

 .طريقة استخدام احلواس وفقا لكل إعاقة
 : إكسابه العادات السليمة أثناء تناول الطعام−٢

 مساعدة األم واألب عىل اجللوس بطريقة صحية, وكذلك بـذكر اسـم اهللا قبـل 
 ).بالطريقة التى تناسب اإلعاقة(األكل ويقدم الشكر بعد األكل 

 :ه مهارات استخدام أدوات املائدة إكساب−٣
ــشوكة  ــة وال ــصحيحة الســتخدام امللعق ــة ال ــساعد األم واألب عــىل الطريق  ت

 .والسكني ووفقا للمستو االقتصاد واالجتامعى لألرسة
 :إكسابه العادات الصحية أثناء تناول الطعام٤

ات  تساعد األم الطفل عىل كيفية غلق الفم أثناء الطعام, وعـدم إصـدار األصـو
 .ومراعاة النظافة واستخدام الفوطة

 : مشاركة الطفل املعوق ىف إعداد املائدة−٥
 .   وكذلك ىف تنظيف املائدة بعد األكل

تشجيع أرسة الطفل عىل مشاركتهم ىف وضـع األكـواب واألطبـاق واملالعـق أو 
 .)١(محلها عىل املطبخ بعد األكل

                                                           
 −١٣ ص ٢٠٠٠ برنامج وطرق تربية الطفل املعاق قبل املدرسة مكتبة الزهراء −سمرية ابو زيد  )١(

٢٠ . 
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אאא 
لسمعية أشد وأصعب اإلعاقات احلسية التى تـصيب اإلنـسان, وتعترب اإلعاقة ا

وبذلك يـصعب . حيث يرتتب عليها فقد القدرة عىل الكالم بجانب الصمم الكامل
اكتساب اللغة أو الكالم أو تعلم مهـارات خمتلفـة أو ممارسـة نـشاط طبيعـى, هلـذا 

 .يفضل التأهيل ىف السنوات األوىل من العمر
 ىف ًا أحسن الفئات املعاقة قـدرة عـىل التأهيـل ونجاحـويعترب األصم األبكم من

اكتساب اللغة والقدرات وممارسة األنشطة الطبيعيـة املختلفـة, ويـستخدمون لغـة 
 .اإلشارة عن طريق مالحظة حركة الشفاه كبديل أو وسيلة

وحتتاج هذه الفئة إىل تغذية طبيعية ىف صور وجبات متكاملة, مع اإلهتامم بزيـادة 
 املاء والسوائل والعـصائر الطبيعيـة واخلـرض والفاكهـة كأغذيـة وقائيـة املأخوذ من

وأيــضا عالجيــة ىف احلــالت املرضــية, وجيــب اإلشــارة إىل االعتــدال ىف األغذيــة 
بخاصة الـسكريات املبـارشة حيـث إهنـا ) النشويات والسكريات(الكربوهيدراتية 

وكـذلك .  أو طبيعينيًايتسبب ىف زيادة نشاط أو حركة الفرد, سواء ىف املعاقني سمع
 ألمراض القلـب وتـصلب الـرشايني والـضغط ًاانخفاض املأخوذ من الدهون جتنب

 .املرتفع
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א 
– A – 

Antibodies  األجسام املناعية 
Acute inflammatory demulinating 

polyneuropathy   

إلتهــاب األعــصاب احلــاد املزيــل 
 للنخاعني

Albine   أمهق 
Align  احلالة النفسية للمعاق 
Associated   األرتكاسات املرتادفة 
Astigmatism  بؤريةاأل( صعوبة تركيز النظم( 
Autism  التوحد 
Autism child لطفل التوحديا 

– B – 

Bird feeding تغذية الطيور 
– C – 

Congenital myopathy  األعتالل العضىل اخللقى  
Cerbral palsy الشلل الدماغى  
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Cervical spinal segments  املناطق النخاعية العنقية  
Care Dental   العناية باألسنان 
Con care lens   العدسات املقعدة 
Cataract تامة عدسة العنيع 
Casein كازين اللبن 

– D – 

Disability  العجز 
Down syndrome  نمتالزمة داو 

– E – 

Erb's pslsy  شلل االلصغرية العضدية  
Eye Ball كرة العني 
Empathizing  هم العاطفيالتفا 

– F – 

Feeding and nutlition problems and 

alimentary funltion complex and 

multiple disabilities  

التغذيــة ومــشكالت التغذيـــة ىف 
 اإلعاقات املتعددة 

Feeding and Nutritional problems 

and Alimentary fuctions in C.P 

 التغذيـة ىف عمـل مشاكلالتغذية و
اجلهــاز اهلــضمى للطفــل املــصاب 

  بالشلل الدماغى
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– G – 

Guillain – Barre syndrome    متالزمة غيالن باريس 
Gagneflex  األستفراغ 
Glaucoma كومااجللو 
Gluten  جلوتني القمح 
Glutamine  اجللوتامني 

Glutamate اجللوتاميت 
Golden roles  القاعدة الذهبية 

– H – 

Hurler syndrome متالزمة هريلر 
Hydro cephallus غىاالستسقاء الدما  
HENo – scho Enlein puRpuRa  النزف االرجوانى هونج  / النزيف

  شونالين–
Howto assess feeding and nutlition 

bowerl function of a with C.P 

كيف يمكن تقييم التغذية والوجبـة 
 الغذائية لألطفال املصابني 

Hyperopia  طول النظم 
Handicap   اإلعاقة 

– I – 

In fantile Gaucher disease  مرض جوشري الوالد  
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Inflammatory my opathy  إلتهاب العضالت 
– J – 

Juvenile spodly oathropathies  املفصىل اإللتهاب الفقار  
Juvenile idiopathic arthritis  إلتهاب مفاصل األطفال التلقائى  
Juvenile dermatdmyositis  إلتهاب اجللـد والعـضالت لـد 

 األطفال 
Systemiclupus erythema at osus   بـة احلاممـى الـشامل مرض الذئ– 

 الذئبة احلمراء
– L – 

Lumbar spinal segments   املناطق النخاعية القطنية 
Legg – calve perthe's  بريشز– كالف –ليج   

–M – 

Multiple disailites قات املتعددةاالعا 
Moror dis abilities  عاقة احلركيةاإل 
Marfan syndrome متالزمة مارفان 
Metabolic disorders  األمراض االستقاللية 
Multiple sclerosiss التصلب العصبى املتعدد 
Muscular dystrophy ضمور العضالت 
Myoathy الوهن العضيل 
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Mouthing مص اليدين 
Myopia قرص النظم 

– N – 

Nutrition  التغذية 
– O – 

Osteoporosis  الغطام ) ترقق(هشاشة 
Of achild How to Assess feeding 

Nutrition and Bowel with Autism  

ــة  ــة والوجب ــيم التغذي ــة تقي كيفي
الغذائيــــة لألطفــــال املــــصابني 

 .بالتوحد
– P – 

Praderwilli syndrome  متالزمة برادرويىل  
Peripheral Motor Nerves  طة احلركيةصاب املحيإصابة األع 
Peripheral Neuropathy  الطرفية اعتالل األعصاب  
Porhead control  صعوبة التحكم بالرأس 
Pre – natal causes مرحلة ما قبل امليالد 
Post – natal causes  امليالدبعدمرحلة ما  

– R – 

Rickets  لني العظام–الكساح  

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ١٦٠−

Reactive Arthritis ىلإلتهاب املفاصل التفاع  
Reiter syndrome  ريرتمتالزمة 
Rheumatic fever  ـــة ـــوب –احلمـــى الروماتيزمي  عي

 القلب اخللفية 
– S – 

Spina Bifida  لني العظام–الكساح  
Spinal cord  إلتهاب املفاصل التفاعىل  
Sacral and coccygeal spinal segments  متالزمة إسرت
Spinal muscular atrophy ـــة احلمـــى الر ـــوب –وماتيزمي  عي

 القلب اخللفية 
Swallowing reflex اإلنعكايسفعل البلع  
Softpalate احلنك اللني 
Strabismus احلول 
Soft food األطعمة  اخلفيفة 

– T – 

Transfer myelitis اصابات احلبل الشوكي 
Thoracicspinal segments  املناطق النخاعية الصدرية 
Tongue thrust عكسية للسانحركة  
Tonic bitting   إغالق الفم بقوة بمجـرد مالمـسة

 الطعام للشفاه
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T – cells  يت–خاليا  
Training time  وقت التدريب 

– U – 

Urinary peptiedes ببتيدات البول 
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אא 
 
الطفـل التوحـد تـشخيص وعـالج, مكتبـة األنجلـوا  إبراهيم حممـود بـدر, −١

 .ةاملرصي
. فن التعامل مع ذو احلتياجات اخلاصـة, دن إسامعيل عبد الفتاح عبد الكاىف, −٢

 .د ت
 عقليـا, طبعـه األوىل, دار الفكـر تربية األطفال املعـاقني أمل معوض اهلجرس, −٣

 . م٢٠٠٢العربى 
 .م٢٠٠٩اإلكتشاف املبكر لإلعاقة, حورس  أنرشاح املرشىف, −٤
جية األطفـال ذو اإلحتياجـات اخلاصـة, لوسـيكو خالد عبد الرازق الـسيد, −٦

 .م٢٠٠١اإلسكندرية للكتاب, القاهرة, 
الـصحة العامـة واإلسـعافات األوليـة, القـاهرة, املطبعـة  خري متـوىل سـيد, −٧

 .اجلامعية
 .م١٩٩٢رعاية األطفال املعوقني ورشة املوارد العربية,  ديفيد ورنر, −٨
 بـني العـزل والـدمج, ًا للمعاقني عقليالرتبية اخلاصة سهري حممد سالمة شاش, −٩

 .م٢٠٠٢مكتبة زهراء الرشق, 
الـصحية, املكتـب  مـدخل الـصحة العامـة والرعايـة سلو عثامن الصديق, −١٠

 .م١٩٩٩اجلامعى احلديث, 
قليـة واحلـسية, مكتبـة األنجلـوا سـيكولوجية اإلعاقـات الع شاهني رسالن, −١١

 .م٢٠٠٩املرصية القاهرة, 
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متحــدو اإلعاقــة مــن منظــور اخلدمــة مــود حــسن صــالح,  عبــد املحــى حم−١٢
 .م٢٠٠٦اإلجتامعية, دار املعرفة اجلامعية, 

اإلعاقـات الذهنيـة ىف مرحلـة الطفولـه, الطبعـة األوىل,  عثامن لبيـب فـراج, −١٣
 .م٢٠٠٢املجلس العربى للطفولة والتنمية, 

١٤− ,الصفد العربية, دار اإلعاقة احلركية والشلل الدماغى, الطبعة عصام محد 
 ,م٢٠٠٣اليازورد . 

وحليم السعيد بشا, سـيكولوجية األطفـال غـري  فتحى السيد عبد الرحيم, −١٥
العاديني واسرتاجتيات الرتبية اخلاصة, طبعـة ثالثـة جـزء أول الكويـت, دار 

 .م١٩٩٢القلم, 
اإلعاقـة احلركيـة والـشلل الـدماغى, دار الفكـر  حممد عبد الـسالم البـواليز, −١٦

 .لطباعة والنرش, عامنل
واقع املعوقني ىف الوطن العربى, املكتب اجلامعى احلـديث,  حممد سيد فهمى, −١٧

 . م٢٠٠٥
, " املفهـوم واألنـواع وبرنـامج الرعايـة "اإلعاقة العقلية  مدحت أبو النرص, −١٨

 .م٢٠٠٥جمموعة النيل العربية, 
 .م ٢٠٠٥اإلعاقة النفسية, القاهرة,  مدحت أبو النرص, −١٩
 .التخلف العقىلو,  حممد حمروس الشنا−٢٠
التغذيـة وقـوائم الطعـام, دار هبـة النيـل العربيـة,  مصطفى كامل مـصطفى, −٢١

 .م٢٠٠٤
التغذية العالجية, طبعة األوىل, جمموعة النيل  العربية,  منى خليل عبد القادر, −٢٢

 . م٢٠٠١
 .م٢٠٠٥كندرية, تغذية املجموعات, الدار اجلامعية, األس نجو غراب, −٢٣
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 24- www.aawsat.com   
25- www.n3omy.com           
26 -www.namera.ph.com 
27-www.gulf kids.com 
28-www.tzdi.net\vb\show thread 
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