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 املستخلص باللغة العربية

هدددال حث إدددا تثدددع حثوادددال دمدددع محددددل حث ددداندة حثنالانددد  ثددداد  من دددد ا  حث ددد    م  
، مثدد  و محاهددد يددا اددمب وعدددا   اددب حثدداما حثاا حدد  محثادثنحدد حإلدددد  يددا عدنادد  حثومحددة منإد

 ن ددوم  ثناايدد  حإلددددد   م  نعدددا يددا حثادددنمح  وفحددا  دددا  مدنمحدد  دمنحدد    وددد   حث ددام  منإدمثدد 
و محاهددد، د ددا و يددا ندددوم  دددا  وددمحيا  م د ددما هدد    يددا  دد حا ثهدد  حثنالاندد  حث دداندة  عددما 

موم ددددا حث إددددا تثددددع نعنمددددد  ندددد   ، حث دددد   حث دددداندة حثدددد   حاحددددل دنمحدددد  حثددددوام  مو ددددا  
تدددود،،   دم  إ د   ودا حثناددل ثم دثد   حثن د ا  حث اندة  وميحا حثوم حدة ن   هنهد : ااما 

 حثنود حددد  حث ح ددد  ودددميحا ثم ددد  ، ماددداما  حثن دددد ا  حث ددداندة  ثعدددما  حثامثحددد   دثناددددححا محالثوددد ح 
  دثن دددده    دددم  حثااح دددح  حثن دددده  مو الدددح  دثعدناددد ،  حإلدددددد   م  ثم ددد    محألوداحنحددد , محثوال حددد 
   .ثه  حثن د    حثوااحس آثح  مح و اح ، حث م   تنود حدة  ثو د    حثادثنح 
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Abstract 

The aim of the research is to identify the reality of the services 

provided to support and support students with special needs in Kuwait 

University and try to develop them in the light of the experiences of 

some Arab and international countries, and try to produce scientific and 

practical results that may benefit workers in the field of people with 

special needs to know the quality of services provided to them in order to 

develop them, By avoiding the problem of lack of availability or lack of 

these services, which impedes the process of learning and leakage of 

students, and the research reached a set of recommendations, the most 

important: the need to provide support services for disabled students 

each according to the type of disability, and adherence to international 

standards for the quality of services supporting the Students, and the 

need to provide a spatial and technical environment, and academic for 

students with special needs of the university, and the revision of 

curricula similar to the global curriculum to suit the potential of students, 

and use the appropriate teaching mechanism. 
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 :مقـــــدمـــة

محآلاح  منددد  والدددا   محثف دددم  حثامدددم  يدددا والدددا  نددد   إا وددد، ندددد  ودددا ثمامددد  حث دددداح  وددداح 
 حث دداح ، حثثدام  ميدا نالدانوهد، مثامحوهدد وا تنود دوهدد ح وثندا يا حثنعونادة  يوو د ل، إادا 

 الددا محثو حثوو مثمعحددد دعمدد  يدإل  ددد  هددم ندد  حدداحا، حأل ددا  حثالددم  حأل د ددا ثوددا حثنإددا  يهددا
حثإاحثد  هدم  حأل دنع ثموا حد  حثهدال يدن  ث  من ، حثوالا  موإالحل حإل  د ح  حثإحد  مو محا حثامنا

 تودإ  ياص حثوام  ثمعنحل.
محثوامددح  حثعدددناا حاو ددا ناإمدد  ح والدثحدد  يد ددم  ثنددد وإنمدد، حثعدنادد  ندد  نود دد   وداحنحدد  

  حإددداا تال نددد   ددد ا  مح ددد  ت   يوالدددا  حألنددد  مو ماهدددد ال حنوددد   ، محعونددحددد  احدحددد  حثنادددد ا
و محا حثانمح  حثوامحنح  مو محا  اندة اد  من د ا  حث د   يدا عنحدل حثناحإدا ميدا حثناإمد  

 . حثعدناح   دوا  دص 
دداحا  حثوامدح  هدا ث ثد  ا ح دح   دثعدنا  مظد ل مح د    حثامندا محث إدا  حث دداح  حثالدم  مح 

 مووددرثا وددؤثا حثوددا حالعونددحدد  حثنؤ  دددة   هدد  حثعدنادد  مودد ث  واددا  .حثنعونددل  اندد  تثددع تادددي 
  احود، هدا   دا   دإحد  مند ,   دإح  ن  حثنعونل   ل ن  يها,  هد حثنإح  حالعونددا  دثعم
 .محثفواح  محث حد ح  محثنه ح  حثف ح  دحداو،   ل يا

 حإلددددددد   م  حث ددد    تو دددد   يدددا حثعدناددددة  اما  هنحددد  حواددد  حث دددد ل حث ددداا  منددد 
ددداحاه  موددرهحمه  ونوحدد ه  تثددع  دإلادددي  د  ددحدوه  م  دددب محثنادددال حثنهددداحة   ناددما ثحوم ددمح مح 

محثالدد نح  دمدع اددحد  موامدح  حث م د   مدمدع حث ددإثح  محثن د مثح ، نعوناددوه  ماددا والدا  يدا   دب
محثعدناددددة حثاح دددا  يدددا والددداح   حأل دددا  حثددداما  م  حإلدددددد  يدددا حثوامدددح  حثعددددناا حث ظدددا ثوعددددا  

عدددناحح  ندد   م  حإلددددد  محال ددوفدا  ن هددد  اددا ااح ددوهد مونإح ددهد مناايدد  حث دداندة ثم م دد  حث
 .نا  تنود ح  و  حالهد يا نعونادو د حثنإمح 

 ثمعنحدددل محثدددوام  حثوامدددح  يددداص  ودددميحا يدددا حثن ددددما   هددداحيهد وإالحدددل عدنادو دددد  احاة  مح  ح
 ندد   ددا  يدد  مثدد ح ثعدد ،حثناد يددا حثوالمحاحدد  حأل دددثح    دو ددد  ح ددوناة  نددد ت ح  ثدد  و ددو حل ثدد  ين هددد
 مووعدم هد. حثنامددة  وم  وو  ع حثوامح  يا عاحا    ند  د  حث إا 
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 ة:ــــــــة الدراســــــــمشكل

حاددددد ا حث دددد    م  حإلددددددد  يددددا حثعدنادددد  ندددد   اددددب حثنامددددددة مد ددددماح يددددا وددددمحيا 
مهد ح  د  دد  ، حث اندة حثن د ا  محثوح حاح  حثنالان  ثه  نند حدوا د  د تاديحد ثإلددد  محثاع 

حثعدناد  يدا  يوند  دداة ااح د  احثداداأ     د   ، حاحل حثانمح  حثوامحنح  حثن د     دث     ثه 
امثدد  حثومحددة ندد   م  حإلددددد  حمحعهددم   ددام دة منامددددة ن هددد دددا  وددميا  دداندة حثدداد  محثن ددد ا   

   م    ثم م دد    اندة حثاحدندد  و ددمحا حث دد    هنحدد    وظهددا   ه ددد   مندد  ،  حثنو ددما  محثإاحثدد  حثوددا حإودعهددد حث م دد  
 .  و محاهد، يا ظا وعدا  حثاما حأل ا      ا    إا  مو ث   حثومحة   عدنا    حإلددد  

 :ــــةة الدراســـــأسئل

    حثودثا: حثا حس حث ؤحا يا حثااح      م   حدغ  حنو  ندوم  حثااح   امب ميا
 " اإل  قفف  ذري  مفف  الج معفف  لففا و رمنفف ااط الطفف   المقامفف  الخففام   تطففري  يمكفف  كيفف 

 تج    الارل األخ ى؟ ضرء في الكري  بارل 

 اآلتي : الف  ي  األنئل  م   اا النؤال هذا م  ريتف ع
  حثومحة؟ امث  يا حإلددد   م  حثعدنا  ث     حثنالان  حث اندة  محدل ند -1
 ؟  دثعدنا  حإلددد  ث م  حثنالان  حث اندة  نعدا يا حثادثنح  حثوعدا    ند -2
 ؟ حثعدناا    دثوامح   حالثوإدل   يا   حإلددد     م   ثم     حثفا      نودإ    وند  حاله  ن ااحة   ند  -3

 :ــةة الدراســــأهمي

 محنودد ، حإلددددد  حثعدددناا ثدد م  حثوامددح  دمددع حثاددمب ومالددا   هددد يددا حثااح دد   هنحدد  و ددا 
 :حثودثح  حث الد  يا حثااح    هنح  وإاحا 
 ن  مدمحه  حثإالمل ودنا ثه  م نمح   وم ه  حإلددد   م  حث م   ثداحإ  نهن  حثااح   ▪

  وندند. حث م   حثاداحح  وند حثمحع دة 
 محثن دد ا  حثاحدند  حث داندة  و دمحا نمام   ادة  حثوا حثامنح  محأل إدا  حثااح دة  دم  ▪

 .حإلددد   م  حث م   ثف   حثامحد محثنادها  محثعدنادة  حثامث  والانهد حثوا
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 ثناايدد  حإلددددد   م  نعدددا يددا حثادددنمح  وفحددا  دددا  مدنمحدد  دمنحدد    وددد   حث ددام  نإدمثدد  ▪
 .و محاهد منإدمث  ثه  حثنالان  حث اندة  عما  ن وم 

 :ــــــةداف الدراســـــأه

حثعهددما محثوعدددا  حث دعإدد  ثمدداما محثعدنادددة حأل ددا  يددا والدداح  حث دداندة  دمددع حثواددال ▪
 . حإلددد  حثاحدن  ثم م    م 

  حإلدددد     م    ثف د    محثن دد ا    حثداد    ندة  ا   وميحا   يا   حثومحة   عدنا     عدح   نا    د    حثودل  ▪
 . و محاهد  منإدمث   حث اندة   ه     يا   حثال ما  عمح     د   حثودل  منإدمث      هد،   ن  

  م  حثعددددناحح  ثم ددد    حثاحدنددد  حث ددداندة  ثو ددمحا وم دددحدة  ثمادددل حثم دددما نإدمثدد  ▪
 .وعدا  حثاما حأل ا  امب يا حثومحة   امث  حإلددد 

 ة:ـــــمصطلحات الدراس

 يددا مور دد   حإلددددد   م  ثألددد دص  والددا  حثوددا محثن ددد ا  حثدداد   دداندة  هددا : الخففام  ▪
 حث دداندة  تثددع حإلددددد   م  حألددد دص  م ددما تنود حدد  منددا  حإلددددد ، دددوا حالدو دددا

  .دد   مع، حث ود  تثع حثنالان  حثنعوناح  محثو هح ة 
 محثن ددد ا  د حثدا   دداندة "   ر هدد حث دإدا  حاايهددد: الاا مفف  للخفام   اإلج ائففي رالتع يف  ▪

  وددرهحمه  موهددو  حإلددددد   م  ند  ثم م دد  حثعدنادد  ندد  والدا  محثوددا حثوا محدد  مغحددا حثوا محد 
 حإلددددد  وعدددم  دمددع مو دددداه  حثفدداص، ووددديؤ ن ددا  ميددل حثواحندد  حثإحددد  ندد  مونوحدد ه 
 حثحمنحددد  حثإحدددد  يدددا حث  حادددا إالددد، نندا ددد  دمدددع دددددااح حثناددددل موعادددا حثاعددد ، مو فدددل
 ندددد  حددددونو  إوددددع ناهدددد ، محثوددددددا  إمثدددد، ندددد  نددددل حثومح ددددا دمددددع اا ددددد   وثددددا محوددددم 

 ." ن د    وامحنح   ح   يا   حاا  دوا حثامنا حثوإ حا
   دداح ه    نوم د    دد    حثد  دح    ند     وثدا    م   عد د    يدا    احؤهد    ح إال   ن    ه  :  اإل  ق    ذري  ▪

   د د      ماددحد   د دحد    نظدها    م    اندة   والاح    ااما    نا،   حم     حث     حثإا   تثع   حثاداحح    ن  
   . حث ف ح     م   حالعونددح     م  حثورهحمح     م   حث  ح     م  حثوا مح   ودث اندة   ثه  

 ة:ـــــوات الدراســـــخط

 حثادثا م م  حإلددد  حثوامح  :أرال
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 حثنمحثحل حثامثح  حإلددد  ن    ا   م  حثامثا حالهوند  ث اي :
 حإلددد   م  عدنا حث      دمع مح اود دوهد حثنوغحاحة حثامثح  محثنإمح  ث لث :
 حإلددد     م   حث م     تثع  ثم اندة  حثعدنادة   والاح    نعدا   يا  محثعدنادة  حثاما    اب  وعدا   :  ابع  

  مع، حال وفدا  ن  وعدا  حثاما حأل ا  يا عدنا  حثومحة  :خ من 
 حثوم حدة  ن ان :

 .رفيم  يلي ترضيح لهذه الخطرا 

 اإلعاقة وذوي العالي التعليم: أوال

 وؤهمددد، وفددددب  الوو دددد   حدددوام  ير ددد، حثعددددناا  ددددثوامح  حموإدددل إدددح  حإلدددددد   م ت  حثفددداا 
 يدا حثاا حد  حألند  وامدح " والاحدا حؤودا  وندد يدثوامح ، حآل اح  نل مثموادحش ن ومف  نمحدل ثنمحعه 
 حثنعونل. ه ح يا حثإدون   دثامحنا محورثا حؤثا ت  د ا  دد   "محثاداح  حثإدا  حثالا 

 تثدع ودادمح حثودا حثإاحثد   دالوعدهددة  وهدو     حثاما دمع   ، ح ومحثحم  ن ظن  م واة  
 وودددديؤ موإالحددل ثمعنحددل حثوامددح   ددددا تثددع و دداع م  ، حثعدددناا حثوامدددح  م د دد ، حثوامددح  و ددمحا
 . حثنمح  ح  عنحل  ند  حثوامحنح  حثفاص 

  دهداحة محثنا   حثنمحثحدل   عنحدل   وفمدة   مددا   حأل د دح ،   حثإالمل   ن    هم   حثوامح    يا   وند    حثإل 
   م   ، 1948  ثادد    حإل  دد    ثإالدمل   حثاددثنا   حإلدد     يا    ث    ود     محب   حثإل،   ه ح   محإلدمحنح   حثامثح  
  محالعونددحددد    حالدو دددداح    ثمإالدددمل   حثدددامثا   .  ندددد حثاهدددا 1966  ثادددد    ثمإالدددمل   حثدددامثحح    حثاهددداح    يدددا 

  نوفالدد    ا مهدد ،  محثوامددح    حثوا حدد    يددا   يدداا   وددا   إددل   دمددع أ  13ا حثندددا     يددا   يدد ص ،  1966  دددد    محثثالديحدد  
  حثدددادح    ت      ودددل   م دد ث    حإل  ددد ح ،   ثمد  ددح    حثودنددا   حإل ندددب   تثددع   محثوامددح    حثوا حدد    ومعحدد،   دمددع 

 .  حإلددد   ث م   حثعدناا   حثوامح    إل   يح،    ند  ثمعنحل   حثوامح    يا  حثإل    ظنة  دا  حثامثح  

   الدولية اإلعاقة من خالل المواثيق بذوي الدولي ثانيا: االهتمام

  إالددددمل حث دددددص  حإلددددد  " حثنوإددددا  ثألندددد  حثادندددد  حثعناحدددد  ة حدونددددا  1971 دددددد  يددددا ▪
 حإلددد .  م  إالمل إندح  مادة تثع حثناددح "،

 ثنددد  حإل  دددد ح  حثإالدددمل نحثددددل حثنوإدددا  ثألنددد  حثادنددد  حثعناحددد   دددداة  1981 ددددد  ميدددا ▪
"  حثنادنمد  يدا محثن ددمح  حثنددداو  يدا حثإدل ثهد "  در  حالاع محث   تددددة  ن  حاد م 
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   دد   وديد  يدا حثودنمد  حثنددداو  يدا حثنادددح   إدل ددثنحدد   حدواحيد حثنحثدل  حه محاو ا
 دالددا  هددمأ 1992 تثددع 1983 دددد  ندد ا حثفوددا  حدو دددا نددل، تثحدد، ح ونددم  حثدد   حثنعونددل

 حإلددد . ث م  حثنوإا  حألن 

 هنحددد  نادنمددد  حثنادددددح  ت  دددد حد محإوددداح   حثنوإدددا  حألنددد   دم دددة  ،1991 اح دددن ا ميدددا ▪
   .واحنوه

 ثألند  حثادند  حثعناح  ن  حثناددح  حألد دص  ثإالمل حأل د ح  حثالمحدا   اما ود  وند ▪
 .حإلددد  ث م  حثوامح  ياص  تودإ  ااما  دمع وروحاح   1993 دد  حثنوإا 

 حثنو دددم  حثودددداحادة "   ا دددمح  مثحالددد  حثحم  دددوم ن ظنددد   دددداة  1996 ددددد  ي اححدددا ميدددا ▪
 .حإلددد   م   وامح 

 .حإلددد  ث م  حثادثنا  دثحم  دد  وا ن   ما اح ن ا ن  حثثدثا  اي حثادث  محإوفا ▪

 حثوامدح ، يدا حثنادددح  إالدمل دمدع اود ة  حثودا محإلدمحنحد  حثادثنحد  حثندؤوناحة  واااة  مدا  ▪
 حثحم  دددوم مندددؤونا ،2000 ددددد  احوددددا من ودددا  ،1994 ددددد   ددد ن ود ندددؤونا من هدددد

 ندد  حإلددددد   م  تانددد  ، إددما2001 يددا  حددامة  حثاا حدد  حثدداما يددا ثموا حدد  حإلدمحنددا
 .حثوامح  يا حث    

 وديد  دمدع حثنادمل حثفاا  إ ما دمعأ 2004ا ثمنامدح  حثاا ا حثاالا  ندام   ص  مدا  ▪
  ددص  حثوامددح  نعدددا حثاال دددة، ميددا عنحددل مح  حثدد   داح دد، نددل  دثو دددم  محث دداندة  حثإالددمل
 .حثنامدح  د دص حأل ثعنحل محثوامح  ثموا ح  نوودي   ياص  اند  دمع حثاالا  ندام 

 اإلعاقة ذوي الجامعة طالب على وانعكاساتها الدولية والمحلية المتغيرات: ثالثا

 ح اود دددوهد محثوددا ثهددد محثنإمحدد  حثادثنحدد  حثنوغحدداحة  ندد  نعنمددد  حثحددم  حثادددث  اما ومحعدد،
 يالدددا   د دد ،   ددف  حإلددددد   م  حث دد    مدمددع ددنددد    ددف  حثعدددناا حثوامددح  دمددع حثمحاددإ 
 حثادثا. حثوامح  نؤ  دة  ودي  ن  وعدم د و وم   حثنوغحاحة    ه    إة 

 :العالمية المتغيرات  -1

 يددا   د دحد اماح حثوامدح  يحهدد حمادد   حثودا حثنوغحداحة  ند  حثااحددا  حثناد دا حثنعوندل حمحعد،
 يدا محثندؤثاح  حثفدددمح  حأليداحا  هدؤالب مند  حثنوغحداحة  ه   نل حثووحل دمع حثالدااح  حألياحا  تداحا 
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 دنمحدددد  يددددا حأل د دددح  حثا د ددددا نددد  د  دددداح  ددو دددداه  حإلددددددد   م  ي ددد  حثنعوناحدددد  حددداحة حثوغ
 :حثنوغحاحة  ه   من  حثو نح ،

 حألدد دص  ثإالمل حثامثح  حالوفددحدة  مو ث  محثوداحادة  حثالمح ح  مودنا:  تش يعي  متغي ا  ▪
 ووددديؤ من ددا  ح حثن دددم  موإالحددل حثوامددح  محثدد    دددا    دددا حإلددددد  نثددا والاحددا حثحم ح ددوم  م 

 ثإالدمل حثاددثنا حثعددناا، محإلدد   حثوامدح  يحهدد  ندد حثندمح  ح  عنحدل  ند  حثوامحنح  حثفاص 
ددد   ،1966 ثاددد  ثمإالددمل حثددامثحح  محثاهدداح ، 1948 ثاددد  حإل  ددد   حثدد   حث فددا إالددمل مح 

 .1989 حث فا إالمل محوفددح ، 20/11/1959 يا حثنوإا  حألن  و  و،

   إددا   محثامنحدد    حثثالديحدد    محثإاودد  ،  محثو ددما   حثوغحددا    دداحل   ددددث    يددا    اددحش   يدد إ  :    ثق فيفف    متغيفف ا   ▪
  ي د    م د د    حثنوإادا    حثددام    ثدا    حثالحندا   حثمدا   ح احا   يإح ند ،  حثادث    يا   حثنوغحاحة   ه      مع، 

   م    من دددددا    ماددحددد    حثنعوندددل   م انددد    حثو دددم    نددددداحل   يدددا   حهوندددم    م ددداحه  ،  حثعددددناا   حثدددد د  
   . حثنعونل   مإادا    مادا   ثوالا    عد ا تح  نؤدا  يه ح ، حإلددد  

 ونوددح  يددا حثن ددددا  حثوو مثمعحددد ندد  حثهددال حونثددا: "رالتكارلرجيفف  العلميفف  الثففر ط متغيفف ا  ▪
   ددما  حثن ومفدد   دألدندددا محثالحددد  ثدداحه  حمعددا  حثدد   حثاعدد  دمددع حثوغمدد   ندد  حإلددددد   م 
 حألدندا.   فس حأل إدب حثف   ه    داح  دحد  وندثا

  حث حد ددح    حأل ظندد    وددا   دمددع   :  ثدداة ثددما  حثناممندددة محالو دددالة راالتصفف ال    مفف   المعلر   ثففر ط  ▪
  ي د    هد    حثثدما    هد     ند    حثن دوفحاح      دا    مند    حثنعونادة،   وا   يا   محثثالديح    محالعونددح    محثوا مح  

 إحدوه .   د م    ودي    يا  حال وال ثح    ن    وثحا   ن إه    إحا ، حإلددد     م  

  نددد    حثعددددة   حوفددحددد    دددد     دددو    مندددد   حثاددددث    دمدددع    دددا    حثددد     حثو دددما   : ندددل اإل  قففف    رذري   العرلمففف   ▪
  حثوالدددا    ندد    عاحددا   دهددا   مهدم ،  حثامثندد    دهددا   دمددع   حآل    ُحال ددا   حثاددث          دداا    ين  ددد     ددا    حوفددحددة 
  مندددد    وثحدددا ،     دددداا    دمدددع   حثددداما    ددددح    موو دددددع حثإددداما ،  ح ددداندعد    حودددم    حودددددا   حثددد     محثوددداح ا 
 حنموهد.   ثن     اح     ووم   ندوح  حثنامم  محثالاا   حثامنح   حثالاا         حث  حاا 

 المحلية: المتغيرات  -2

  حثوامددح    دمدع   ودؤثا   محثودا   حثوددمحوا   حثنعوندل   حمحعههدد   حثودا   حثنإمحدد    حثنوغحداحة   ند    حثااحدا   ه دد  
 :  حثودثا   حث إم   دمع  و دمثهد   محنو   ثم   ،  محثن ددا   حث اندة   والاح    دمع  مدااو،  حثعدناا 

 حثومحدة  عدنا  يا حإلددد   م  ن  حث     داا  ود  الا ي حثادثا، حثوامح  دمع حإلد دا  حدا  ▪
 2015/ 2014 حثعددناا حثادد  يدا حثاداا  هد ح ح احا  يالا   دث دأ  212ا  2013/2014 يا
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 حث دددد    ثادددداا  حث دددد م  حثو ححددددا  حؤوددددا   دث ددددد، نندددددأ 274ا حإلددددددد   م  حث م دددد  ددددداا  ثح مدددد 
 .دد  وا يا حثنال مثح 

  دد ا ندد  حإلددددد ،   دد م  حثإومنحدد  محثعهدددة  حواحثوددم  حثنددا ا حثنعونددل نؤ  دددة  حهونددد  ▪
 حثودا  م  هدد والم  حثوا  م دمحهد، ودال حثوا محثاماحة  محث امحة  محثفادثحدة  محأل د   حث احن 
  إالدددددمل حهوندنهدددددد  ددددد ا نددددد  حالعونددحددددد  حثو نحددددد  يدددددا و ددددده  مهدددددا تددنوهدددددد يدددددا ودددددددا 
 .محإلددد  حإل  د 

  يدا   عددب :  ن هدد   حث د     ح دوفدا    مندا    حإلدددد     م     ف د    حث د د    محثودداحاح    حثالد م حد    حألماد   ▪
  حثادداا   7  ندددا    حثوددمحوا   ثمنعونددل   حأل د ددح    حثنالمندددة   ندد    حثثددد ا   حث ددد    يددا   حثومحددة   امثدد    ا ددوما 
  13  منددا  ،  ثمندمح  ح    حثفداص   حثامثد  وودديؤ   ووفدا   8  منددا     حثنعوندل،   اددنددة   محثن دمح    محثإاح  

  حث دددس    29  ندددا  "  حثادندد    محثمحع دددة   حثإالددمل "   حثثدثددا    ددد  حث   يددا   معدددب ،  ووفددا حثامثدد  إددل حثوامددح  
 حثادندددد ،   محثمحع دددددة   حثإالددددمل   يددددا   حثالددددد م    ثددددا    نو دددددمم    مهدددد    حإل  ددددد ح ،   حثواحندددد    يددددا    مح ددددح  

  ح ه .   ونحح    ال 

 مجــال تقــديم الجامعــات للخــدمات  لــى والجامعــات فــي بعض الــدول تجارب: رابعا
  اإلعاقة ذوي الطلبة

 :األمريكية حدةالمت  الواليات  تجربة

   دددااة  مددددا  يدددا حثمالحددددة حثنوإدددا  حألناحوحددد ، عددددناا  ا ددددن   ثدددل نددد   وثدددا ه دددد 
   1973 ث دد   112-93 اددد  حثفحددااحثا حثالددد م  حألناحوحدد  حثنوإددا  ثممالحدددة  حثفحااحثحدد  حثإومندد 

 .حثعدناح  حثناإم  يا  م  حإلددد  حث     ورهحا تددا  ثااما  ودحا حثواأ 504ا يالا 
  د د  حادال      محث   1975ث    142/94 اد  حثالد م   اا يالا  حث حدل ه ح ميا

  ندل ع د   تثدع ع  دد   حثنادددح  حث د    وامدح  يداص  تودإد  تثدع ادد حث  "  ثمعنحل حثوامح  دد م " 
 نعددا يدا حإلدددد   م  حث د    ثإندح  حثالد م    اا 1982 دد  ميا حثناددح ، غحا  ن  ه 
 نحوددددغد  مالحددد  عدناددد  مه دددد  وعا ددد  . محثنادنمددد  محال وحددددا حثال دددما إحدددا  نددد  حثاددددثا حثوامدددح 

Michigan State University  إحا  ن  حإلددد   م  إدع  ثحم ا حثعدناا حثإا   ن  يالا 
 حثدد ص  وو حدا ح ددو اح  والددا  حثعدناددة  حثناددددح ، وندد حث م د  ثن ددددا  من دددا  من د حدد، نناحود،
  د د   انعحددة    ا ن  حث  ا ثاادل حثنوو دة   اب  اي نالان   ان  مهع حثددد  دمع
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 حث اندد  ومدد   والدداح  والددم  حثوددا حأل ددا  حث دداحن  ندد  حثااحددا  مه ددد  . zoom text  ا دددن  نثددا
 ”.super nova“ و ا دن 

  :تجربة بريطانيا

ندد   حثااحددا  موالددا  حثعدددناا، حثإددا  م حثن ددد ا إددما حثنوإددا  حثوا ددا ثو الددا نهحددر   ددال ▪
 .  دثوا ا تثح، حثم ما ح ها  و  يا ددن حإل حثعدنادة 

 حثنالااحة  ااح   يا   مومحيا، حالنوإد دة    ا تاديا مدة  يا حثإل تد دب حث دث   ▪
 حثوالمحدددا  إمالددد   ظددد   حادددد   حثوامدددح ، موودددمحيا مو دددعح ة  حث  دددمص  ثالددداحب   اححدددا   احالددد 

  هدادددن منددد ، ن دددددا  م دددد ا مودددميحا حثن  مدددد ، حثنإداددداحة  دددد  ياددد    حث دددموح ،
  حث دددددما ، مودددددمحيا والاحددددد   م ددددداحن  حث  ددددد  م دددداندة   ظدددددد   دددددموا تثدددددع حثددددد ص  وإمحددددا

 .حإلددا  ثغ 

 ثمورودا  حال دو حد دة  محدم   حثعدما  ح و دداحة  حإلدددد   م  حثدم  ا ثم د    حعا  حالوإدا  ▪
  محثدددداد  حثندددددما  محالددددانم  تثحهددددد، حإودددددعم  حثوددددا حثو ددددهح ة  ثدددداحه  حث دددد       ندددد 

 .حث     ثعنحل
  السعودية العربية بالمملكة سعود  الملك  جامعة تجربة

 يالدددا  حإلدددددد   م  ندددل حث ددداماح  حثاا حددد   دثننموددد   ددداما  حثنمددد  عدناددد  ثوعا ددد   دث  ددد  
 ثووددددم  حإلددددددد   م  ثم دددد    حثن ددددد ا  حث دددداندة  وديدددد  و ددددمحا حددددو   ددددر  حثعدنادددد  تاحا  معهددددة 
 حإلدددددد   م   ددداندة   دددمحاو نددددام  ور دددحس وددد  يالدددا  م دثوددددثا دددددثنا، ن دددوم  دمدددع حثعدناددد 
 حثن د دد   حثعدناحدد  حث ح دد  وددميحا تثددع حثندددام  حهددال إحددا  ه، 1429 دددد  ن مددل يددا  دثعدنادد 
 : احن  دا    ا ن  م ث ، حإلددد   م  ثم    
 نددد  حثعدناحددد  ثمااح دد  حثنود حددد  حث ح دد   و نحددد  حث ا دددن  محهدددو : حثددددنا حثم دددما  ا دددن  ▪

  ثهددددددد  موإالدددددددل حث ددددددد  ، ندددددددل ثوو د ددددددد   ثعدناحددددددد ح محثناحيدددددددل حثن دددددددد ا وعهحددددددد  إحدددددددا 
 .محث  ن  حألن 

  نددددددددددد   نعنمدددددددددددد  حث ددددددددددد    ثو محدددددددددددا  م ثددددددددددد  حثن دددددددددددددا  حثوال حددددددددددد  و محدددددددددددل  ا ددددددددددددن  ▪
 .حثوو مثمعح  حثنهداحة 
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 حألوداحنحددددد  حث ح دددد  وهح دددد  حث ا ددددددن  مح ددددوهال: محثوامحنددددا حألودددددداحنا حثو ددددمحا  ا دددددن  ▪
 وديد  موميحا  ه ، حث د    د   حثوامحنح محثنالااحة محأل حثن ده  و نح  نثا محثوامحنح 
 .حثناح   محثم د ا حثوامحنح ، حثن داا

 .حثوااحس هح   ألدادب حث داح  حثوهح   حث ا دن  مح وهال: حثنه ا حثو محا  ا دن  ▪
 المتحدة: العربية اإلمارات  من تجربة

 :العلي  التقاي  كلي  ▪
 حألوداحنحدد  حثإحددد  يددا حثفددمدد  داو حثنددد  يددا حإلددددد   م  حث م دد  ثن ددددا  حثومحدد  و دداع
أ 29ا ادد  حالوإددا  محثالدد م  حثناددح  إالمل  الد م  حثومحدة  مومو   حثومح ، إا  يا محالعونددح 

 محثوامحنحدد  حث ددإح  حث دداندة  موددميحا حإلددددد   م  إالددمل وفدثدد  تثددع حهددال حثدد   2006 ث دد  
 .ثه  محثادن  محثنه ح 
 .حث   ا حثنؤها وميحا حثنادا  ▪
 نددد  حادددد م  حثددد ح  حث م ددد  حإوحدعددددة  حثامحددد حثوال حددد  ومحددددة  وم دددا:  حثنودددميا  حثددداد   ددمح   ▪

 حث ف ددح  محثإدددالة  حثع ددنح  حإلددددددة  تثددع  دإلادددي  م ددناح ، م  الحدد    دداح  تددددددة 
 . حثواوح  يا حث ام    م حثوامحنح  محإلددددة 

 : العربية  مصر  جمهورية تجربة

 ثموا حدد  د دد  ثدد  ودد  ت ددددب، 1992حإل ددو ااح  دددد    دددم ناودد  ااح دددة حثناددمدح  يددا  ▪
 عدناددددد  يددددا حثوا حدددد  ومحدددد  نثدددددا حثنعدددددا هدددد ح يددددا حث وددددددثماحمس ااعدددد  حندددد   حث د دددد 

 .ي دوه   عنحل حإلددد   م  نل حثوادنا ح و حل نام  ثو اح  حإل و ااح 
 .   هد عدنا  يا حث د   ثموا ح  نه ح  ا ممندة  ت ددب ▪
 . حإلددد    إدالة   ن   إدث    ثوا   ن  ن   ااح دة    نعاحب   حالم    فمث  محث  حثامحد  حثااح دة  ناها  ▪
 حث فمثد  نامدددة  ناو احثنثدا   حا دمع حثناددح  ثاددح  ناحو  حثعدنادة   اب  ت ددب ▪

أ حإل دو ااح  عدناد  حثنادمدح  ااح ددة  ناود , 1979حأل هدا   ددم يدا ددد   عدناد  يا
 . دص   مع، حث  اح  د حإلدد نعدا يا اح اح اماح حأل ها ثعدنا  ود  مثالا 

  عنحدل حالثوإددل يدا حإلدددد  نوإدا  ثم د     دث دندح ثمعدناددة  حألدمدع حثنعمس محيل ▪
 هددؤالب دددودم  ميإددص  ثموظمندددة  ثع دد  حثنعمددس م  ددص , حثن دداح  حثعدنادددة  ومحدددة 

 %50    دد   محثإالددمل حثوعدددا   ومحدددة  حالثوإدددل يددا حثإددل تد ددد ه  دمددع ددد م  حث د   
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 محثإ دما حثعدناحد   دثندا  حالثوإددل يدا ثهد  حثوح دحاحة  وديد  موالداح , حثفامدا حثاداا  يمل
 .حثااح ح  حثوو   دمع

 ثم د    حثااح دح  حثند   ند  دداا  ودميحا دمدع محألهمحد  حث د د  حثعدنادة  نعمس نمحيال  ▪
 .حث د    دثعدنادة  ثمااح   حإلددد   م  ن 

 محثنعمدددس حثامندددا  إدددا حث م وداحنحددد  إمدددمح  عدناددد   دددح  ث ثدددا واددددم  حوفددحددد  ومدحدددل وددد  ▪
 مو فحدد   ثو ددمحا حثامنحدد  حث إددما  تعدداحب نعدددا يددا حثوادددم   هددال حإلددددد  ثددد م  حثالددمنا
 من ددددا  ثونوددح  حثوو مثمعحدد  محث دداحن  محثو  حالدددة  حثوامحاددح  محثنادداحة  حألعهدد    اددب 
 .حإلددد   م 

ــ اهــالق ةــــامع ــج   :رةـــ

  دثناددح  حث د   حثعدنا  ا حس داحاحة 
 . هد حد حثااح ح  حثن اميدة  ن   دثعدنا  حإلددد   م  حث     بتدفد -1
 موددميحا, نددااعدوه  تثددع حثعدنادد   مح دددة  ندد  حإلددددد   م  حث دد    و الددا  ددحداحة  وددميحا -2

 .حثومحدة  وا يا  اححا   احال  ثمنوفميح  حثوو  
 :شمس عين جامعة

 ح ددو حل نامدد  و دداح ث حثنعدددا هدد ح يددا حث ودددثماحمس ااعدد  حندد   حث د دد  ثموا حدد  د دد  معددما  ▪
 .ي دوه   عنحل حإلددد   م  نل حثوادنا

  حث ف ا. حإلاددا  ناو  ت ددب ▪
 تثع: حهال حإلددد   م  ثاددح  ناو  ت ددب ▪

 .محثورهحمح  محثا عح  حث  ح  حث اندة  وا دمع حثنادل حث دث   إ ما -1
 .حإلددد  نعدا يا  حثنوالان  حثامنح  حث إما  حعاحب -2
 اح محددد حثنندثمدد  حثناحودد  نددل محثوادددم  حإلددددد  نعدددا يددا مثحدد ا  م نإمحدد  نددؤوناحة  ودد ظ  -3

 .حثنونح   حألع  ح  حث  احة  ن  حال وفدا  نل حثنوالان  حثاما ميا
 :وانــــحل ةــــامع ـــج 

 .حث ودثماحمس ااع  حن   حث د   ثموا ح  د   معما  ▪
 .حث د   ثموا ح  نه ح  ا ممندة  ت ددب ▪
 .ددد حإل  م  حث      ان  ناو  ت ددب ▪
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 إنمد  حثايد  ثم حا  حثود ل حثا وا  حالو دا ناو  نل إممح   عدنا  حثونح  ناو  ح ظ 
 مثادند  دمدحه  ثموح دحا ثهد  ننحد    اند  والاح   هال حإلددد   م  حث     دمع حث  ا ثمودل

  والددددددم  عدنادددددد   ما إمددددددمح  عدنادددددد  واو ددددددا إحددددددا ،  دثعدنادددددد  ننحدددددد    دددددداندة  دمددددددع إ ددددددمثه 
 . حثن داا   ه  
 الكري  ج مع  تج ب  -1

 ي د  ند  حث م د  دد م  ثاددحد   ددص  د د   ن دددب 1995  د   يدا حثومحدة  عدنا  ددنة 
 مااح ددد  حإوحدعددددوه  ثنود اددد  حث م ددد  دددد م   انددددا  حالعونددحددد  حثاددحددد  إلاحا  ودددد ل حإلدددددد   م 

 حأل دد   ح موالدا  ثهد ، حثن د د   حثإمما محدواحح ومحعهه  حثوا حث ام دة  دمع محثواال ندو وه 
 .محث داعح  حثاح مح 

 :اإل  ق  ذري قنو أهاا  أهو
 .تدددوه  وعدم  دمع حإلددد ، موميحاهد ثن دداوه   م   م    دإوحدعدة  حثومدح  ▪
 .من وعح  ددنمح  ورياحا  حثنعونل يا حإلددد   م  حث م   ان  ▪
 . ف ح   م حعونددح   م دمنح  ود ة   محب ومحعهه  حثوا حثاال دة  و ثحا ▪
 حث دثدد   حإودعهددد حثوددا حث دداندة  وددميحا و ددهحا  عددا ندد  حثن و دد  حثعهدددة  نددل و  ددحلحث ▪

  حثعدناا.
 :اإل  ق  ذري قنو مه و
 حثنددوا  ه  دمع ثمواال حثااح ح   حإوحدعدوه   منود ا   نمفدة ثم     م  حإلددد   يو  ▪

 .إمهد دمع محثانا ومحعهه  دا  حثوا
 م دث ددد ،  دثددد   ثودددا حإلدددددد   م  همحددد  ال دددو اح  محث ددد ن  حألنددد  تاحا  ندددل حثواددددم  ▪

 . ه  حث د   حثنمحدل ثا ما  حدا  نم ل مو ث 
 ثم م د  حثومحددة   دح  حثو الدا مود ث  محثاودس حثومح  تثع حث حة  ن  نمح  ة  م حم  وميحا ▪

 .حإلددد   م   م   ث الا نعه    د دة  وميحا حو  إحا 
 .نددومه  ثإا حثعدنا  د م د  تاحاحة  معنحل حث م    ح  حثم ا إمال  حثال   حنثا ▪
 .ثه  حث اندة   ياا ثوالاح  حثعدنا   دا   م اح ا  محب حثن ومف  حثعهدة  نل حثوادم  ▪
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 حإلددد   م  حث م    اب  إدث  د  نف ا والاحا تا دا حو  ااح ا ي ا وا  احح  نل ▪
 حث ددإح  حث دثدد    إدثدد  ااححدد  دمددع حوم ددمح إوددع  وااح دده  حالمنددم  حثدد ح  حأل دددو   تثددع
 .ثن دداو، حثنإداا  ددد  اح ا حدعدو،محإو

  م  م دث ددة   م     ندب  ودل حثال   ثو محا  حث د   حثوا ح  ناحاس تاحا  نل حثوادم  ▪
 . دثعدنا  حثوإدده  د ا  نود اوه  ثمال   ثحو  ع م ث  و اعه  حثنومدل حإلددد 

 ندد  ح ددح حثاا  حثالدددددة   اددب  ثوغححددا حثومحدددة  يددا محإلاددددا  حثومعحدد، نودودد   نددل حثو  ددحل ▪
 .حإلددد   م  حث م   ث اب  حألااا حثاما تثع حثاممح  حألامحا

 .حثف    ه   حثنعونل ومدح   حدا   هال م  د    احن  دنا ▪
  اححدا  احالد  دمدع حثنوفدميح  وود     ددد  ووددثحل ثدايل حثندثح  حثد م  تاحا  نل حثوادم  ▪

 . نااأ C.Dا دمع وإمحمهد  م
 ثددم إوددع محثندثحدد  حالعونددحدد  حثنوديددر  دمددع ثمإ ددما حإلددددد   م  ندد  حث م دد  ح ددوث دب ▪

 .  ا  عه  ن  ندثح  ن دث  حوالداع  م حانا حث دث   ود 
 .حالنوإد دة   ث دب حثوود   دمع حثالدااح  غحا ثم م   د ص حالم   دثوود   وميحا ▪
 .حثومحدة  يا حثنوفميح  ثم م   آثا إد     عه   ثوميحا حثن و   حثعهدة  نل حثو  حل ▪
 .حثومح  نا ا ن  داح   ووم   د   نمحدل و  حص  ▪
 .ثه  من د    ناحإ  ثووم  حثنحد  اماحة  وعهح  ▪
 .ثه  حثن د ا مناح ا محثن ددا  حثنناحة  وعهح  ▪

خامسا: أوجه االستفادة من تجارب الدول والجامعات العربيــة واألجنبيــة فــي مجــال 
 الخدمات المقدمة للطالب ذوي اإلعاقة في جامعة الكويت:

   ثهدددد نددد  حنوددد  حثودددا حث الدددد   ادددب    دددو مص  ،حث دددد ال  حثوعددددا   ااح ددد  ا ددد  نددد 
 حمدا ندد ميا حثومحة  عدنا  يا حإلددد   م  ثم     حثنالان  حث اندة  نعدا يا ن هد حال وفدا 
  ث : داب 

 انعدد حث دثد   ماند  حثنادددح  ثودا حثوامدح  م دما تثع  ا  حث   ثمعنحل حثوامح  ن ا  وواحس -1
 أ. حألناحوح  حثنوإا  حثمالحدة  وعا  ا  حثوامحنح  حثنؤ  دة  يا ودن 

 أ اوعا    اح د حد محإلنداحة   تدددو،    م    إ     وا   حثنادل   ثم دث    حثن د ا    حث اندة   وميحا   ااما   -2
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 أ.حإلنداحة  وعا  ا ثم     حثن د ا  حث اندة  ثعما  حثامثح   دثنادححا حالثو ح  -3
 أ. حث اماح    وعا   ا    دثعدنا    حإلددد     م    ثم      احنح  محألود ,  حثنود ح  محثوال ح    حث ح     وميحا   ااما   -4
إحا ت   اح د حدد ودميا ، حثان  نعدا يا حث دعإ  حثوعدا   ن   اح د حد وعا   حدو دا حنو  -5

ث م   حثعدنادة ن   م  حإلددد   ح   ح ووداح  ودعل دمع حال ووداحة محال واحدددة مو دوغا 
 إحا   ، حثوامحنح  ثم احن  حثو  ح  د ا  الدو داح  اح   حإلددد   م  ي دة  مور   ،  دددوه 
د دددد ه ، حثعددددناا ن د ددد   ثهددد  حثإدددا  ن دددد ا  حالنوإد ددددة   ددد ا تادددديا مددددة  يدددا حثإدددل مح 
  ظد   موا، موميا حثومحدة  تثع حث ص  موميحا  عه   وإما  اححا،   احال  حثنالااحة  مااح  
 اوعا    اح د حدأحإلددد  محث   حالا  حث اندة محال ودداحة ثم م  . ن وددا

 أ. ن ا   وعا   ا     محدهد    دوع   حإلددد     م    حثعدنا    حث      ثاد    ثمعدنا    ود ا    ناحو    ت ددب  -6
 أ. اح د حد وعا  ا حثونحح  ن  حإلددد   م  ن  حث دث   وإنا دمح ح     -7
 أ. ن ا   وعا   ا   حث د     حثوا ح    نام    إلداحا    دثعدنادة   حث د     ثموا ح    ا ممندة   ميو     د د    ت ددب  -8

  حثمالحدددددددة   وعا دددددد  ا   حإلددددددددد     م    حث م دددددد    دددددددااحة   إ دددددد    حثددددددوام    م  دددددددثح    حثنالددددددااحة   وإاحددددددا  -9
 أ. حألناحوح   حثنوإا  

 أ. اح د حد وعا  ا  دثومح  حإلددد   م  ثم م    دإلددد  ن وددا نو  ص  وميحا -10

 :اتــــــــــــــسادسا: التوصي

و دمحا حث داندة  يدا و ده  ثوم حدة  حثم ما م غاب  حث دإا  ين    ل ند دمع م  دب
حثنالان  ثاد  من د ا  حث     م  حإلددد  يا عدنا  حثومحة يا ادمب وعددا  حثداما حثادثنحد  

 مها: حثهال ه ح وإالل   هد حا  حثوا حثوم حدة   اب  حال محثاا ح ،
دنا  حداحة نحاح ح  ثماما حثنوالان  محثاح ا  محثعدنادة  حة حثوعدا  حث دعإد  يدا والداح   -1

 .  م  حإلددد  محال    دمع وعدا هد محال وفدا  ن هد حث اندة ثم    
 ثم م  . حثنالان  حثوا مح  حث اندة   عما  حثنو م  حثادثنح  معما حثنادححا -2

 . حثادثنح  ثو د   تنود حدة حث م    دثن ده    م  حثااح ح  حثن ده  و الح  -3
 ثه . حثن د    حثوااحس آثح  ح و اح   -4

 مآن   ثم م  . من د    هحر ن ووم  حثن دآة     دمع حثإاص  -5
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 دمدع حواايدمح إودع حثادداحح  محث م د  حثودااحس هح د  م دادب محإلاحاحح  ورهحا حثنمظفح   -6
 ناه . حثوادنا موحفح  حإلددد   م  حث م   محإوحدعدة  حإلددددة    حا 

 ن  حثامنح  محثااح دة  محث إما  حثامنا محثوالا  حثوو مثمعحد تثح، وم مة  ند  إاا  نود ا  -7
 محألعهددددد   حثودددددااح   من ددددددداحة  حثوامحنحددددد  حثم دددددد ا يدددددا مح وودددددداحة  مح واحدددددددة  د   وددددد 

 وو مثمعحدددددد حثودددددااحس. مح دددددوغ ا من دددددده   دددددال يدددددا حثإاحثددددد  محأل ددددددثح   حثوامحادددددح ،
 ح دووندا دمدع ثواحد ه  حإلدددد   م  ند  حثعدناد   د    ث اند  محالو دالة  حثناممندة 
   عدح. حثوامحنح  ن حاوه 

 حثامنح . محث إما  محثندداحل   حثااح دة حثن حا ن تعاحب -8
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 عــــراجـــــامل

 حثوددددااحس هح دددد  داددددم اما وفاحددددا:   إنددددا  حد ددددح   ددددهد  ، حث ددددندام ا حثاحيددددل د ددددا  ت ددداحهح  -1
 ،حأل هدا عدنا  ،حثوا ح  ومح  ،الت بي  مجل  ، حثنعونل  ان  نعدا يا حثن اح   دثعدنادة 

 17ص  2005  ووم ا   ما ع ب 127 

   10ص      . ا   حثنادال   ن در    ،   حإل و ااح    ،   الع بي   الج معي   التعليو   تطري  :  حثاح م    حثاإن    د ا  -2
   محثن ددوال ا، حثمحدددل: الع بففي الففرط  فففي بعففا  فف  رالففتعلو المفتففر  التعلففيو :غاحدد     ددم ددحددا  -3

 2004 حألاا ،  اا، د  محثوامح  حثنفومح ثموامح  حثاا ح  حثد و 
 ح   ددهددد مندا  ثمنادددح  حثنه دا ثمورهحدا حثامثحد  ادددححاثمن  ندم     ددب: حثدادا د داحه  إندا  -4

                        ومحدددددددد  ،اكتففففففففر اه  نفففففففف ل  حثومحددددددددة،  امثدددددددد  ثمناددددددددددح  حثنه ددددددددا حثورهحددددددددا ناحودددددددد   دمددددددددع
 2008حألاا ،. حألاا ح  حثعدنا  حثامحد، حثااح دة 

 حألدددد دص  إالدددمل  حثنا حددد  حثمع ددد  حإلدددددد ،  م  حألدددد دص  إالدددمل حوفددحددد : حثنوإدددا  حألنددد  -5
 28 ص ،  2011 ي اححاCRPD/C/AZE/1 ،16  حإلددد ،  م 

  حثاا دا، حثفودا احا، رتف بيتهو الخ صف  االحتي ج   ذري نيكرلرجي : حثالاح ا حثن م   د ا  -6
 20ص ، 1996حثالدها ،

    حثوداثددد  ،رالعشفف ي  الحففف اي القففف   فففي الع بيففف  األمفف  تعلفففيو نإددااح،: ت ددداحهح  حثدداح   دداا  -7
 21 ص  ، ة . ا  دند ، حثاا ا، حثفوا  ن وا  محألنا،

8- UNESCO: Right to Education, Scope and Implementation General 

Comment 13 on the right to education (Art. 13 of the International 

Covenant On Economic, Social and Cultural Rights UNESCO, Paris, 

2003, pp. 3-13.) 
 ومحد  ،الفلنفطياي  رالتشف يع   الارليف  المراثيفق بفي  التعلفيو ففي الطفل حق  محدا: دد   -9

 13 ص  ،2006،  حا حة  عدنا ، حإل  د  مإالمل حثاحنالاح ح   ا دن ، حثامحد حثااح دة 
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حثدداحا  حإل د نح   ندل نالدا د  ااح د /  حثوامح  يا حث فا إل: حث فدعا عد ا نها    اد  -10
 ،22 حثنعمددا  حإل  ددد ح ، حثامدم  ،ب بففل ج معفف  مجلف  ،حثناد ددا  حثااحدحد  حثوددداحادة  م ادب 
 270 ص  ،2014 ،2 حثااا 

                              ثمو نحدددد  حثامثدددد  م حا  ،الخ صفففف  االحتي جفففف   ذري    يفففف :  ث  ددددوا ندة  حثادندددد  حثهح دددد  -11
                                              ناممندددددددددددددددة                        مح دددددددددددددد  ندددددددددددددد  2017 ندددددددددددددددحم 3  وددددددددددددددداح  حال ددددددددددددددواعد  ودددددددددددددد ، حإلاحاحدددددددددددددد 

 حثنمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل دمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع حثالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددها  نإديظددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
http://www.cairo.gov.eg/information/elmosneenwazweel7tygat/Lists/List/AllIt 

12- UNESCO: Right to Education, Scope and Implementation General 

Comment 13 on the right to education (Art. 13 of the International 

Covenant On Economic, Social and Cultural Rights UNESCO, 

Paris, 2003, pp. 3-13. 
 ن اا  د ل:   محا دد   -13
  احا، دندددد ، الخ صففف  االحتي جففف   لفففذري التعلفففيو تكارلرجيففف :  ندددا مل د ددداحثفودح  دددندح -14

 112 ص ، 2010، ثم دا ححثنح ا 
15- Stoner, J., Parette, H., Wattsm E., & Wojcik, B., (2008). Pre-school 

teacher perception of assistive technology and professional 

development responses. Education and training in development 

disabilities, 43(1), 77-91 

                         ددد نح ،حإل حثددداما يدددا حث دددإح  محثاددحددد  حثو نحددد  دمدددع م ثاهدددد حثامثنددد :  حثهدددمحا  نإندددا  -16
 حإل دد نح  حثدداحا ،ال ائففا مجلفف  حث  حدد : ثمامددم  حإل دد نح  ثمن ظندد  حث ددد ل حثادددثنا حثنددؤونا
 3 ص  ،5/2002   ،236 حثااا:  ثند حد، ثإلد  ،

                            م 2013/2014. حثومحددددددة  عدنادددددد  حث م دددددد ، ددددددد م  دندددددددا : حالعونددحدددددد  حثاددحدددددد  تاحا  -17
2014/2015 

  اا،  حث  دح حث دث   د احه  حثدح  حثومحة  امث    نحا  دمح،  دال:  حثومحة  امث   ا وما -18
 1962  مين ا 11  وداح  حث حل، د ا يا

  مثحدددب نموالددع يددا نالاندد  دنددا ماددد  ،"حثددوام   ددام دة   م  ندد  حث دددثغم : "حثاعنددا  حددد   -19
"   ا دددمح  حث ددددد ،  ميدددا   و دددد حال موددددوة  حثدددوام   دددام دة  ثددد م  حثثدددد ا حثوا دددم  حألندددما
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 حثومحددة. ،2015  ددمين ا 28 حثددوام ،حثوددمحوا  حثعناحدد  حثثد محدد "، حثناإمدد   اددا  نددد    دؤ ددد
 .4 ص 

   محث ددددا ثم  ددددد  حثفودددا احا. الخ صففف  الت بيففف  ففففي رمشفففك   قضففف ي :  حثام دددد  يددددامل -20
 .1998 حألاا ، محثوم حل،

 م حالو ددددالة  ثوو مثمعحدددد حألنثدددا  دددو اح حال:   ددددث  نإندددا  م  ددددداا نددداح  ، إ دددح  احاح -21
 حالو دددالة  م حا  حثناممندددة، وو مثمعحددد ناهددا  ثمناددمدح ، حث دداندة  وددميحا يددا حثناممندددة 
 2007 حثاا ح ، ن ا عنهماح   حثناممندة، موو مثمعحد

 حال واعد  و  حث د  ، حثوامحنح  محالإوحدعدة  حإلددددة  حث اح د ا: حثثالديا حثنعمس -22

 2/11/2016  ودددددددددددددددددددددددددددددددددداح  ثمنعمدددددددددددددددددددددددددددددددددس  دددددددددددددددددددددددددددددددددناحثا  نددددددددددددددددددددددددددددددددد  حثنمددددددددددددددددددددددددددددددددددل
http://m.educationuk.org/saudiarabia/articles/disabilities 

  عاحددددا  حث د دددد ، حالإوحدعدددددة  م مم  دددداما  حثنمدددد  عدنادددد : حثإنددددا  د دددداحثا ح   دددد   دثددددا  -23
 15212 حثااا –  2010 ي اححا 16 - هد1431 حألما ا حل 2 حثاحدب، حثث ثدب

     حإلندددداحة ، حثاددددثا حثوامدددح ، حث د ددد  حالإوحدعددددة   م   م ددد   ددداندة :  حثامحدددد حثوال حددد  ومحددد  -24
 2016/  11/  2  وددددداح  ثمومحدددد  حثا ددددنا حثنمدددددل ندددد  حال ددددواعد  ودددد  حثنوإددددا ، حثاا حدددد 

http://www.hct.ac.ae/ar/student-life/special-needs 
 حثنمددددددل نددددد  4/2017/ 11  ودددددداح  حال دددددواعد  وددددد  حإلثووام دددددا، حثاا حددددد  ن دددددا نمددددددل -25

 /http://www.masralarabia.com ثووام احإل
، حإلدددددد  ثندددددوا ثمو دددا  حثالمنحددد  حال دددواحوحعح  ثنود اددد  حثو  دددح : ادددحل ت ددداحهح  ن دددع -26

 ،2008، حثاا حدددددد   ن ددددددا عنهماحدددددد ،   هددددددد عدنادددددد ، حثوا حدددددد  ومحدددددد ، اكتففففففر اه  نفففففف ل 
 .72-71 ص  ص 

                              حث دددمدا الوإددددا ح حثالددددها ، حأل هدددا،  عدناددد  حث فمثددد  نامدددددة  ناوددد   ددددال: نإندددا  يدددامل -27
 .24-23 ص  ص  ،1994

 حث دددمدا حالوإددددا ، حثالددددها ،  دإل دددو ااح  حثنادددمدح  ااح ددددة  ناوددد : ددددإدو   إندددا  ن ددد فع -28
 .34-30 ص  ص  ،1994 حث داس، حثنؤونا محثنامدح ، حث د   حثف دة  اددح  ثهح دة 

 .2015 حث م  ، م د  دندا  حالعونددح ، حثاددح  تاحا : حثومحة  عدنا   -29


