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ذوي االحتیاجات  مركز الدمج ودعمفي  دلیل التكنلوجیا المساعدة
 الخاصة

مفصل عن األجھزة والبرامج شرح  علىیحتوي الدلیل على التكنلوجیا المساعدة المتاحة في المركز 
المتواجدة في مركز الدمج ودعم ذوي االحتیاجات الخاصة ومزایا استخدماھا وأنواع اإلعاقة التي 

 االستفادة منھا.من الممكن 
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 األجھزة: .1
 

Jelly bean Twist, Buddy Button 

   

بسیطة على سطحھ. ویوفر  ضغطةویتطلب  الفأرةھو مفتاح یستخدم لسھولة التحكم في  •

 المفتاح "النقر" السمعي وردود الفعل اللمسیة إلبالغ المستخدم أنھ تم الضغط على الزر.

وتفعیل استخدام أجھزة التكنلوجیا یتیح سھولة الوصول لألشخاص من ذوي اإلعاقة الحركیة  •

 المساعدة وأجھزة االتصاالت وأجھزة التحكم البیئیة وبرامج الكمبیوتر والھواتف النقالة.

 إلى الیمین، الیسار، األعلى أو األسفل. الفأرةیتم برمجة المفتاح لمحاكاة نقرة  •

 علیة باستخدام الید، الذراع أو الرأس والضغطیمكن التحكم في المفتاح  •

متوفر باللون (أحمر أو أزرق أو أصفر أو أخضر) بناء على اختیار المستخدم وما یناسب  •

 الرؤیة لألشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة.

Crick USB switch box 

 

 Jelly Bean(لتوصیل المفاتیح مثل ویعتبر الوسیلة المثلى وصندوق تبدیل  USBھو منفذ  •

Twist – Buddy Button( باألجھزة االلكترونیة 

 سواء للیمین والیسار أو األسفل أو األعلى. للضغطمفاتیح المبرمجة  4یمكن توصیل  •

 یستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة الحركیة •
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Optima Trackball USB 

 

إتاحة الوصول لألشخاص من تم تصمیمھا لجعل استخدام الكمبیوتر أكثر راحة وفعالیة و فأرة •

 اإلعاقة الحركیةذوي 

 أو حملھاعلى الطاولة من الوزن فیمكن للمستخدم استخدامھا  ةخفیف الفأرة •

یسارا وأصفر  للضغططلب لمسة بسیطة للحركة وزري أحمر تت ناعمةتتبع حتوي على كرة ی •

 للنقر یمینا إلتاحة الدقة في التحكم

Big keys LX 

 

 BigKeys LXھي لوحات مفاتیح مبسطة وتتمیز لوحة مفاتیح  BigKeysلوحات مفاتیح  •

  مع االحتفاظ بجمیع وظائف لوحة المفاتیح العادیة. مفتاحا كبیر الحجم 60باحتوائھا 

، بدالً من ن بتحدید المفاتیح الفردیةمما یسمح للمستخدمیانش  1المفاتیح على قیاس  تم تصمیم •

للمستخدمین الذین  الطباعة، مما یسرع من عن طریق الخطأ على مفاتیح متعددةالضغط 

 في أیدیھم. رجفةیعانون من 

یسھل قراءة األحرف على المفاتیح: طباعة بخط عریض أسود اللون على مفاتیح بیضاء أو  •

 بیج أو متعددة األلوان أو بأحرف بیضاء اللون على مفاتیح سوداء.

التعلم أو نقص االنتباه  صممت خصیًصا لألشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة أو صعوبات •

 وفرط الحركة أو الذین یواجھون صعوبات في استخدام لوحات المفاتیح العادیة.
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Big track switch adapted (Infogrip) 

 

لجعل استخدام الكمبیوتر أكثر راحة وفعالیة وإتاحة الوصول  تم تصمیمھ Mouse USB ھو •

 لألشخاص من ذوي اإلعاقة الحركیة

تمیز وی متوفر من ھذا النوع. فأرةأكبر  بوصات مما یجعلھ 3التتبع بمقاس  كرةحتوي على ی •

تطلب قدرة عالیة في التحكم عبر الشاشة. كما ال ی فأرةالبسھولة وفعالیة ودفة تحریك مؤشر 

 من قبل المستخدم

قع خلف كرة التتبع لتجنب ویسارا ی ایمینعلى زري كبیرین باللون األزرق للنقر تضمن ی •

 مھارات حركیة بسیطة للتحكم بھ. فأرةطلب التت. النقرات غیر المرغوب فیھا

توافق وی iPadجھزة الكمبیوتر المكتبیة مع معظم أجھزة الكمبیوتر المحمولة وأ فأرةالعمل ت •

 Macintoshوال  Windowsمع نظام ال 

Compact 7 HD 

 

لكلمات أكثر في كل  یوفر رؤیة عامة واضحة ورؤیة جھاز تكبیر محمول عالي الوضوح •

 سطر مع أفضل جودة متاحة للصور.

عریضة عالیة التباین یتیح رؤیة أصغر التفاصیل الخاصة بالصور واألشیاء على الشاشة ال •

 .بوصات 7ذات 

واإلعاقات  نقص االنتباه وفرط الحركةأو  یستخدم من قبل األشخاص ذوي صعوبات التعلم •

 البصریة 

عند لتخلص من انعكاسات الوھج لئز على براءة اختراع الحا LEDنظام اإلضاءة مزود ب •

 والعروض الالمعة.النصوص قراءة من 
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Candy 5 HD II 

 
مع طالء مضاد للتوھج عالیة الوضوح  LCD بالید مع شاشةھو جھاز مكبر فیدیو محمول  •

 .22xالى  2.5x من لتكبیر المستمریتمیز باو

عن طریق حملھ لتكبیر یتمیز ھذا المكبر بكامیرا عالیة الدقة للتركیز التلقائي ویمكن استخدامھ  •

الكتابة أو الصور القریبة في المجالت أو الكتب أو عن طریق وضعھ على حامل لتكبیر 

 .المعلقة ، مثل لوحة اإلعالنات أو قائمة الطعاماألشیاء على مسافة أبعد

، المتجر، المكتبة، لمطعم، العمل، االمنزل(خدامھ في أي مكان ھو سھل الحمل ویمكن است •

 .)الخ

الجھاز عالي الجودة، وجھاز قراءة ملون بالكامل للمستخدمین ذوي اإلعاقات البصریة من  •

 جمیع األعمار

یوجد بالجھاز كامیرا ثانیة لیرى المستخدم نفسھ مع تحكم تلقائي في التركیز. كما یشمل  •

 أوضاع مختلفة لأللوان 5الجھاز على 

 یستفید منھ األشخاص من ذوي اإلعاقات البصریة أو كبار السن أو من ذوي صعوبات التعلم •

 . نقص االنتباه وفرط الحركةأو 

Ergorest Arm rest 

 

مریح للمرفق، والساعد، والمعصم أثناء استخدام الكمبیوتر  دعملتوفیر ھو مسند ذراع صمم  •

 .أو الطباعة علیھ

یخفف من إجھاد . الذراع ویمكنھ توفیر نطاق كامل من الحركة عبر لوحة المفاتیحیدعم  •

والضغط  العضالت والتعب من الكتفین ویخفف الضغط عن المناطق الحساسة في المعصم

 . على منطقة أسفل الظھر
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سھل التركیب حیث یثبت على الطاولة ویضبط على الوضع الذي یوفر راحة للمستخدم للقیام  •

 .م المتعددة على الكمبیوتربالمھا

اقة الحركیة أو الذین یشتكون من آالم العضالت أو یستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلع •

 المفاصل

Super clamp 

    

)، iPad -االلكترونیة (الجوال جھزة أداه تم تصمیمھا لتثبیت وحمل أغراض (أكواب)، ا •

 المتحركة أو الطاوالت.سي ربسھولة في الكالتكنلوجیا المساعدة أجھزة 

ذوي اإلعاقة الحركیة لضمان سھولة الوصول لألغراض التي  من یستخدم من قبل األشخاص •
 .یستخدمونھا

Universal switch mounting system 

 

ذوي  من نظام التثبیت العام ھو جھاز تثبیت لمفاتیح التحكم في أي وضع افتراضیًا لألشخاص •

 .الحركیةاإلعاقات 

) وأجھزة التكنلوجیا Jelly Bean Button & Buddy Buttonمفاتیح (لتثبیت الیستخدم  •

 في الطاوالت أو الكراسي المتحركة iPadالمساعدة وال 

 یستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة الحركیة •
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Evoluent vertical mouse 4 left 

 

 الحركیةذوي اإلعاقات  من ھي فأرة خاصة مصممة لألشخاص 4إیفولونت   الفأرة الرأسیة •

 دھم على استخدام الحاسب الشخصي.لتساع

یحافظ على وضع الید بشكل عمودي في وضع "المصافحة" أثناء تحریك المؤشر والنقر  •

والتصفح. وھذا یمنع التواء الساعد والذراع مما یوفر راحة إضافیة عن استخدام الفأرة لفترات 

 طویلة.

لبرمجة، وحساس بصري قابل للضبط یتیح للمستخدم ضبط یحتوي الجھاز على أزرار قابلة ل •

 سرعة مؤشر الفأرة ومبینات سرعة المؤشر.

 

Humanscale Switch Mouse 

 
حل مبتكر یعزز الراحة ویقلل من خطر اإلصابة في الید، الساعد، الذراع.  ه الفأرةعتبر ھذت •

والساعد في وضعیة ، والتي تضع المعصم Vقاعدة على شكل حرف بتصمیم الفأرة یتمیز 

 لرسغ.مریحة لتخفیف الضغط على ا

أي مستخدم ناسب یل الفأرة تعدیل حجمیمكن أو الیمنى ودعم االستخدام مع الید الیسرى ت •

 لكمبیوتر.ل

یستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة الحركیة والذین یشتكون من آالم المفاصل  •

 .والعضالت
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Cherry Keyboard 
 

 

 الكتابة علیھا.واالستخدام الحمل و لوحة المفاتیح لتكون سھلةتم تصمیم  •

 تجعل األحرف البیضاء على المفاتیح التعرف على الحروف سھل. •

 یمكن توصیل لوحة المفاتیح بأجھزة الكمبیوتر الشخصي. •

 تناسب العدید من اإلعاقات. •

 

 High Contrast Keyboard 

 
على المفاتیح، مما یجعلھا مناسبة جًدا حروف وأرقام كبیرة وواضحة بلوحة مفاتیح  •

 للمستخدمین من ذوي اإلعاقات البصریة.

 تتوفر لوحة المفاتیح بحروف باللون األصفر مع خلفیة سوداء إلتاحة رؤیة أفضل. •
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Gold Touch Keyboard 

 
صممت لوحة المفاتیح ھذه لجعل المستخدمین أكثر راحة وإنتاجیة حیث یمكن ضبط لوحة  •

 المستخدمین. الفردیة حتیاجات اللتتناسب مع االمفاتیح على كل من زاویة الرأسیة واألفقیة 

 یتیح للمستخدم وضع معصمھ بشكل مستقیم بطریقة صحیحة مماالمفاتیح قابلة الضبط  لوحة •

ذرع واألكتاف في وضع طبیعي تخفیف الضغط على األوتار ویحاذي األ ویساعد المستخدم

 ذلك فھي مثالیة لألشخاص من ذوي اإلعاقة الحركیة.ل ومریح

 

Eye-Pal Solo 

 

 جھاز مزود بخاصیة التعرف الضوئي على األحرف لمسح وقراءة النصوص بصوت عاٍل. •

سھل االستخدام حیث یتم تشغیل الجھاز ویوضع مستنًدا أو كتابًا أو جریدة على قاعدة الجھاز،  •

 وبعد ذلك سیقرأ الجھاز الكتابة بصوت عاٍل. 

األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة ومن ذوي صعوبات التعلم تمكین یعمل ھذا الجھاز على  •

قراءة محتوى أي نص مطبوع بسھولة من  نقص االنتباه وفرط الحركةأو  (عسر القراءة)

 .عن طریق االستماع
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Supervario 24 
  

 

ھو جھاز عرض برایل مصمم لالستخدام من قبل األشخاص المكفوفین أو الذین لدیھم ضعف  •

في الرؤیة ویتیح الجھاز المستخدم امكانیة الوصول الى أجھزة الكمبیوتر والالب بتوب 

 والھواتف الذكیة.

 .USBمن خالل البلوتوث أو  الكمبیوتر أو الالب بتوب أو الھواتف الذكیة یتصل بجھاز •

 لتوفیر امكانیة الوصول. یعمل الجھاز مع برامج قراءة الشاشة •

 

Tiger Braille Embosser 

 

ھي طابعة لطباعة النصوص بصیغة برایل وطباعة الرسومات بشكل ملموس وتستخدم من  •

 البصریة.قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة 

 .Windowsتعمل على أجھزة الكمبیوتر بنظام ال  •
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IPad Air 2  

 

 خصائص إمكانیة الوصول لإلعاقة البصریة
وھي عبارة عن قارئ قائم على اإلیماءات یتیح لألشخاص من ذوي  VoiceOverخاصیة ال  •

حتى من دون النظر إلى الشاشة. بعد تفعیل میزة  iPadاإلعاقة البصریة استخدام جھاز 

VoiceOver یستطیع المستخدم االستماع إلى كل ما یحدث على الشاشة بدءاً من عمر ،

. یمكن أیضاً ضبط معدل التحدث یختارهالبطاریة إلى َمن یتصل بھ، وحتى اسم التطبیق الذي 

 عربیة أیضا.. وتعمل ھذه الخاصیة باللغة الالمستخدم ونمطھ بما یناسب

وصف الصور، كما یمكنھ قراءة نص داخل الصورة، سواء أكانت  VoiceOverیستطیع ال  •

صورة فاتورة أو صورة مقال في صحیفة. وفي تطبیق الصور، بإمكان المستخدم لمس 

بوصف  VoiceOverالصور الستكشاف تعابیر وجھ األشخاص الموجودین فیھا حیث یقوم 

 الصورة.

نقاط ضمن كل مستویات النظام، مما یسمح  8نقاط و 6ة برایل ذات لغ VoiceOverیدعم  •

بإدخال لغة برایل مباشرة من دون الحاجة إلى استخدام لوحة مفاتیح برایل فعلیة.  للمستخدم

، iPadوبالتالي یمكن استخدامھا لكتابة نص، أو فتح  iPadتتوفر لوحة مفاتیح برایل في ال 

 أو تشغیل تطبیقات.

• iPad  برایل قابلة للتحدیث. یمكن توصیل شاشة برایل  شاشة-70متوافق بالكامل مع أكثر من

، بما في ذلك لغة برایل VoiceOverالالسلكیة لقراءة مردود  Bluetoothبتكنولوجیا 

تعدیل نص، تعرض الشاشة النص الذي یقوم  والمعادالت. وعندالمختصرة وغیر المختصرة 

التعدیالت بكل سالسة بین لغة برایل والنص المطبوع. كما یمكن ، وتحّول عدیلھالمستخدم بت

 .VoiceOverعند تشغیل  iPadاستخدام شاشات برایل مع مفاتیح اإلدخال للتحكم في جھاز 

مع میزة الوصف الصوتي المفّصل لكل مشھد،  iPadیمكن للمستخدم مشاھدة األفالم على  •

 .iTunes Storeفي  ADتي مع أیقونة حیث تُعرض األفالم المزودة بمیزة الوصف الصو
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القدرة على الوصول إلى میزة الشرح المكتوب  VoiceOverاآلن مستخدمي  iPadكما یمنح  •

 وخیارات عناوین الترجمة باستخدام أصواتھم أو من خالل شاشات برایل. 

القدرة على عكس األلوان أو تقلیل النقطة البیضاء أو تفعیل تدرج الرمادي  iOSیمنح نظام  •

أو االختیار من بین مجموعة من فالتر األلوان لدعم أشكال عمى األلوان المختلفة أو تحدیات 

 الرؤیة األخرى. 

• )Zoom(  ھي میزة تكبیر مدمجة وتعمل مع جمیع التطبیقات الموجودة فيApp Store یمكن .

میزة زووم على كامل الشاشة أو في عرض صورة داخل صورة، ویمكن مشاھدة تشغیل 

المنطقة المختارة وقد تم تكبیرھا في نافذة منفصلة مع الحفاظ على الحجم األصلي لباقي 

، لمشاھدة وسماع ما یحدث على الشاشة VoiceOverالشاشة. كما تعمل میزة التكبیر مع 

 بشكل أفضل.

األكبر، یتحول النص داخل مجموعة من التطبیقات مثل التقویم، عندما تفعیل میزة النص  •

وجھات االتصال، والبرید، والرسائل، والموسیقى، والمالحظات، واإلعدادات، وحتى 

 تطبیقات المطورین اآلخرین إلى خط أكبر وأسھل قراءة. 

ي شيء لزیادة حجم أ iPadتعمل میزة التكبیر مثل عدسة تكبیر رقمیة، إذ تستخدم كامیرا  •

 لرؤیة أوضح. 

، استخدام iPadیمكن للمستخدم أیضا إذا وجد صعوبة في قراءة النص الظاھر على جھاز  •

وصفحات الویب والكتب ویمكن تعدیل لھجة  iMessagesمیزة نُطق الشاشة لقراءة اإلیمیل و

 الصوت ومعدل التحدث، وتظلیل كلمات أو جمل أو كلمات ضمن الجمل التي تُقرأ.

على القیام بمھام كثیرة مثل إرسال الرسائل ورسائل البرید اإللكتروني  Siriم یساعد نظا •

 VoiceOverوإجراء المكالمات الھاتفیة وتحدید مواعید االجتماعات وحتى تشغیل میزات 

 والوصول الموجھ وعكس األلوان وإیقافھا. 

وفون في لوحة المفاتیح تتیح میزة اإلمالء التحدث بدالً من الكتابة. یضغط المستخدم زر المیكر •

بتحویل الكلمات (واألرقام واألحرف) إلى نص.  iPadویقول ما یرید كتابتھ، وسیقوم جھاز 

وبذلك تكون كتابة إیمیل أو مالحظة أو عنوان صفحة ویب أسھل ما یمكن، ومن دون أي 

 كتابة.
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 خصائص إمكانیة الوصول لإلعاقة الحركیة
 على القیام بمھامك الیومیة عن طریق التحدث أو عن طریق الكتابة. Siriتساعد  •

 تتیح میزة اإلمالء التحدث بدالً من الكتابة إلرسال أیمیل أو رسائل أو طلب رقم ھاتف.  •

بما یتناسب مع االحتیاجات البدنیة.  Multi-Touchبتعدیل شاشة  Assistive Touchتسمح  •

ماءات مثل ضم أصابعك للتصغیر، یمكنك الوصول إلیھا فإذا أراد المستخدم تغییر بعض اإلی

 بضغطة

على خاصیة توقع النص حیث یضغط المستخدم الختیار االقتراح المثالي  iPadیحتوي ال  •

للكلمة التالیة وتعمل میزة توقع النص على ضبط النتائج وفقاً للشخص الذي یتم التحدث إلیھ 

 وما تم كتابتھ قبل

. iPadكلمات أو العبارات المستخدمة بشكل متكرر، وسیكتبھا ال یمكن إنشاء اختصارات لل •

 تُسّھل اختصارات لوحة المفاتیح كتابة االسم واالیمیل أو أي نص آخر یكتب بشكل متكرر.

 خصائص إمكانیة الوصول لإلعاقة السمعیة
على إجراء محادثة بصورة  iPadألجھزة یمكن أن تساعد المساعدات السمعیة الُمصممة  •

 iPadأفضل في األماكن الصاخبة من خالل تشغیل میزة االستماع المباشر وتحریك جھاز 

 تجاه من یتم التحدث معھم.

". حیث یمّكن من استخدام لوحة المفاتیح التي Siriعلى نمط "الكتابة إلى  Siriیتیح ضبط  •

 ار األوامر وغیر ذلك. تظھر على الشاشة لطرح األسئلة وضبط التذكیرات وإصد

 ببدء محادثة من دون الحاجة إلى الكالم أو السمع.  iMessageیسمح  •

أیضاً  للمستخدم انة بالشرح المكتوب للعرض. ویمكنمشاھدة األفالم باالستع للمستخدم یمكن •

تخصیص الشرح المكتوب بأنماط وخطوط مختلفة، بما فیھا خطوط أكبر حجماً ونصوص 

 اءة. مخططة لتسھیل القر

من خالل تشغیل القناتین الصوتیتین في كلتا  iOSفي حالة استخدام سماعات، یساعد نظام  •

 األذنین والسماح بضبط االتزان للحصول على حجم صوت أكبر.

وھو اتصال بالفیدیو عالي الجودة یمكن المستخدم من رؤیة اإلیماءات  FaceTimeاستخدام ال  •

 .لألشخاص الذین یستخدمون لغة اإلشارةوھذا حل مثالي . وتعبیرات الوجھ
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 التوحد -نقص االنتباه وفرط الحركة  -خصائص إمكانیة الوصول لصعوبات التعلم 
خاصیة قراءة الشاشة والنصوص المظللة وتصحیح الكتابة وتنبؤ  على iPadي ال یحتو •

 الكلمات والعبارات.

یحتوي أیضا على خاصیة االستجابة الصوتیة للكتابة، فیُنطق كل حرف یكتب لوحة المفاتیح  •

 بصوت واضح أیضاً. 

یمكن كذلك استخدام میزة النص التوقعي التي تقترح عدة خیارات للكلمة یمكنك االستماع  •

  التھجئة.إلیھا واالختیار من بینھا للمساعدة في 

لى الوصول بسرعة إلى التعریفات والعبارات التي یتكرر القاموس یساعد المستخدم ع •

 استخدامھا للمساعدة على التھجئة والنطق وقواعد اللغة.

من  Safariیحتاج بعض الطالب إلى مجھود حسي كبیر لتصفّح االنترنت. یقلّل قارئ  •

یز التشویش البصري، إذ یزیل اإلعالنات واألزرار وعناوین التنقل، وھكذا یسمح لك بالترك

 على المحتوى الذي تریده فقط

تساعد میزة الوصول الموّجھ األشخاص الذین یعانون من التوحد أو غیره من مشكالت  •

التركیز والمشكالت الحسیة في الحفاظ على تركیزھم على المھمة الحالیة (أو التطبیق 

واحد  مقتصر على تطبیق iPadالحالي). مع الوصول الموّجھ یمكن أن یكون استخدام جھاز 

فقط وتحدید الوقت المستغرق في استخدام تطبیق بعینھ. ویمكن أیضاً جعل الوصول إلى لوحة 

المفاتیح أو اإلدخال باللمس یقتصر على مناطق محددة في الشاشة. وھكذا لن تتسبب كثرة 

 النقرات واإلیماءات في تشتیت االنتباه عن التعلم.

بعملیات البحث على االنترنت، أو إرسال الرسائل، أو تتبع المستندات، أو  القیام Siriتساعد  •

 ضبط التذكیرات، أو حتى تشغیل إعدادات إمكانیة الوصول التي تستخدم كثیراً.

 

 Appleالموقع االلكتروني لشركة ، یمكن زیارة iPadللمزید من المعلومات عن إمكانیة الوصول لل 

  

https://www.apple.com/qa-ar/accessibility/iphone/


الدمج ودعم ذوي االحتیاجات الخاصةمركز  –دلیل التكنلوجیا المساعدة   

17 | P a g e  
 

Big grip 
 

 

یساعد في  لكیال یسقط. iPadاسفنجي وكبیر مع قاعدة لتثبیت ال  iPadغطاء وحامل لل  •

 ویجعل حملھ واستخدامھ سھل ومریح. أو الكسور الخدوشمن  iPadال  حمایة

 الستخدام األشخاص من ذوي اإلعاقة الحركیة. مالئم •

 

Braille sense U2 

 

 عبارة عن مفكرة برایل تم تطویرھا وتصنیعھا لألشخاص المكفوفین وضعاف النظرھو  •

یحتوي على معالج للنصوص فیستطیع المستخدم إنشاء، وتحریر وطباعة األنواع المختلفة  •

 .مفاتیح بیركنزمن الوثائق باستخدام لوحة 

یدعم الجھاز االتصال بشبكة االنترنت فیستطیع المستخدم التصفح عبر االنترنت أو استخدام  •

 البرید اإللكتروني إلرسال واستقبال الرسائل االلكترونیة

 برنامج المواعید للتذكیر بالمواعید المھمة یحتوي على •

 الحسابات العلمیةیحتوي على اآللة الحاسبة للقیام بحساب المعادالت الجبریة، بما فیھا  •

 الملفات عن طریق توصیل الجھاز مع الكمبیوتر من خالل كابل تبادلكما یمكن للمستخدمین  •

USB  .أو استخدام البلوتوث 

 .قارئ للنصوص مما یساعد على كتابة النص وسماعھ في نفس الوقتبرنامج یحتوي على  •
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Lenovo Think Center 

 
 العمل باللمس. بشاشة مزودة بخاصیة كمبیوترھو جھاز  •

 یمكن تحریك الشاشة لتناسب وضعیة المستخدم. •

Keys-U-See  

 

تحتوي على مفاتیح كبیرة علیھا الحروف واألرقام بحجم كبیر فیسھل  USBلوحة مفاتیح  •

 رؤیتھا من المستخدم، حتى في اإلضاءة الخافتة.

نقص أو  التعلمتستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة ومن ذوي صعوبات  •

 .االنتباه وفرط الحركة

PACmate BX400 

 

مضّمن  JAWS قارئ النصوص ھو جھاز كمبیوتر محمول متعدد االستخدامات مزود بنظام •

لألشخاص من ذوي  Windowsلتوفیر إمكانیة الوصول إلى تطبیقات الجوال ونظام ال 

 اإلعاقة البصریة. 

الكتب اإللكترونیة واستخدام اإلنترنت وارسال  یستخدم الجھاز في تدوین المالحظات وقراءة •

 رسائل الكترونیة.
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Liberty Solo 

 

 .بالبطاریة یعملبوصة، وھو  12مقاس بباأللوان مع شاشة عالیة السطوع جھاز للتكبیر ھو  •

 الشاشة قابلة لإلمالة فیستطیع المستخدم ضبطھا على وضعیة القراءة األمثل لھ. •

نقص تستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة ومن ذوي صعوبات التعلم أو  •

 .االنتباه وفرط الحركة

Acrobat LCD 

 

ھو جھاز تكبیر یستخدم لتكبیر النصوص والصور فھو یحتوي على كامیرا عالیة الجودة  •

 . كما أنھ مزود بخاصیة التكبیر اإللكترونيألوان أكثر وضوًحا لتوفیر 

 أو الذراع في الجھاز أو الشاشة للحصول على الرؤیة المثلىالكامیرا یمكن للمستخدم أن یدیر  •

نقص تستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة ومن ذوي صعوبات التعلم أو  •

 .االنتباه وفرط الحركة

Perkins Brailler 

 

اإلعاقة البصریة لكتابـة الملحوظـات ھي طابعـة برایـل الیدویـة، یسـتخدمھا الطلبـة من ذوي  •

 .وتلخیـص المحاضـرات
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Optelec ClearView 

 

 LCD عالیــة الجــودة مــزودة بشاشــة یحتوي على كامیــرا لسطح المكتب تكبیر جھاز ــوھ •

تعمــل علــى تكبیــر الصــور والنصــوص الورقیــة بطریقــة ســریعة ومریحــة وبمختلــف 

 .األحجام

 جھاز قراءة ملون بالكامل للمستخدمین ذوي اإلعاقات البصریة من جمیع األعماروھو  •

 .مرة 77یسمح للمستخدم التكبیر المستمر حتى  •

الجھاز بھ محدد النقطة الحمراء الذي یساعد المستخدم على تحدید مكانھ في الصفحة والقدرة  •

 على ضبط شاشة اللوح المسطح عن طریق ذراع إمالة الشاشة القیاسي. 

 .یحتوي الجھاز على تباین عالي كي یستمتع المستخدم بالقراءة •

نقص صعوبات التعلم أو ستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة ومن ذوي ی •

 .االنتباه وفرط الحركة

Beats headphones  

 

 تستخدم لتضخیم الصوتھي سماعات  •

نقص تستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة السمعیة ومن ذوي صعوبات التعلم أو  •

 .االنتباه وفرط الحركة
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Optelec FarView  

 

عالیـة الجـودة، متنقـل ویمكـن اسـتخدامھ ھو جھــاز تكبیــر إلكترونــي مــزود بكامیــرا  •

 .لقـراءة المكتـوب علـى الســبورة فــي قاعــة الــدرس

نقص یستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة ومن ذوي صعوبات التعلم أو  •

 .االنتباه وفرط الحركة
 

BookSense XT 50 

 

 ھو جھاز لتسجیل المحاضرات واالستماع الیھا •

والملفات الصوتیة والملفات النصیة لالستماع  اإللكترونیةالكتب یمكن تحمیل على الجھاز  •

 الیھا

  Gigabytes 4یحتوي على ذاكرة تصل الى  •

نقص یستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة ومن ذوي صعوبات التعلم أو  •

 .االنتباه وفرط الحركة
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 أجھزة تسجیل

 

 فیة واالستماع إلیھم الحقاصلتسجیل المحاضرات والمالحظات الأجھزة تستخدم  •

 التسجیالت في قائمةیمكن البحث بسھولة  •

یستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة ومن ذوي صعوبات التعلم أو نقص  •

 االنتباه وفرط الحركة.
 

Everest-D V4 Braille Embosser 

 

الورقة وتستخدم خاصة عندما یكون ھناك كمیة كبیرة ھي طابعة برایل وتطبع على جانبین  •

 للطباعة (كتب، مراجع، الخ)

  

AKG headphones  

 

 سماعات تستخدم لتضخیم الصوت •

نقص تستخدم من قبل األشخاص من ذوي اإلعاقة السمعیة ومن ذوي صعوبات التعلم أو  •

 .االنتباه وفرط الحركة
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 البرامج: .2
 

Zoom Text 10  

 
ح لألشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة من الوصول یتیھو برنامج تكبیر وقراءة النصوص  •

والتطبیقات والبرامج على  إلى المستندات وجداول البیانات، وصفحات اإلنترنت والبرید

 الكمبیوتر.

 .نقص االنتباه وفرط الحركةیستفید منھ األشخاص من ذوي صعوبات التعلم أو یمكن أیضا أن  •

 

WYNN  

 

ھو برنامج یھدف إلى تعزیز النجاح لألشخاص من ذوي صعوبات التعلم خصوصا في جانب  •

عسر الكتابة) والذین یعانون من اضطراب نقص االنتباه  –القراءة والكتابة (عسر القراءة 

)ADD) أو اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة (ADHD.( 

یحول النص إلى معلومات مفھومة تفید یقوم البرنامج بتظلیل النص وقراءتھ في آن واحد كما  •

 القراء.

یمكن أن یستفید من ھذا البرنامج األشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة أن البرنامج یقوم  •

بقراءة النصوص على جھاز الكمبیوتر ویقوم أیضا بمسح وقراءة النصوص في الكتب 

 والمستندات.
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Read & Write 10 Gold 

 

 كتابةن مھارات القراءة والیھدف ھذا البرنامج إلى تحسی •

 یحتوي على قارئ للنصوص فیستطیع المستخدم ان یستمع إلى قراءة صفحات الویب والوثائق •

یحتوي على خاصیة التنبؤ بالكلمات وتوفیر معاني للكلمات ألنھ یحتوي على قاموس مع  •

 وصف بالصور

والكتابة (عسر یستفید منھ األشخاص من ذوي صعوبات التعلم خصوصا في جانب القراءة  •

 عسر الكتابة). –القراءة 

 

Kurzweil 3000  

 

 ھو برنامج لقراءة النصوص االلكترونیة والمطبوعة بصوت أشبھ بالصوت البشري •

 یحتوي البرنامج على قاموس لتوفیر المعاني •

 یحتوي على مدقق إمالئي عند طباعة النصوص •

 والكتب اإللكترونیة یساعد المستخدم على تصفح االنترنت والبحث على المراجع •

یستفید منھ األشخاص من ذوي صعوبات التعلم خصوصا في جانب القراءة والكتابة (عسر  •

 عسر الكتابة) واألشخاص من ذوي اإلعاقة البصریة –القراءة 
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NVDA 

 

 ھو برنامج قارئ شاشة الحاسب اآللي وھو مجاني ویدعم قراءة اللغة العربیة •

 اإللكترونيتصفح االنترنت وقراءة رسائل البرید یستطیع المستخدم استعمالھ في  •

 .Microsoft Officeیدعم البرنامج تطبیقات  •

 .Braille Displayإذا كان المستخدم یستعمل جھاز النصوص إلى صیغة برایل  بتحویلیقوم  •

 التعلممن ذوي صعوبات واألشخاص  من ذوي اإلعاقة البصریة یستفید منھ األشخاص •
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