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خطة العرض
(صيراملدي الق)كوفيداالستجابة السريعة لدعم تعليم ذوي اإلعاقة في ظل جائحة 1.

عليم ذوي لدعم ت(املدي املتوسط)االستجابة من خالل تطوير مالئم ملنظومة التعليم 2.
اإلعاقة 

املرتبطةالعربيةالدول بعض ممارسات ومبادرات وتجارب 3.



الوضع الحالي 

امتحانات غالبية الدول العربية اكتفت بما تدريسه أثناء فترة انتظام الدراسة و ألغت•
النقل باستثناء الشهادات العامة

بدء اإلجازة الصيفية في الكثير من الدول باستثناء السودان•

انت عدم مالئمة العديد من املنصات التعليمية عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة اال اذا ك•
.ها االنترنتو عدم مناسبة وسائل التعلم عن بعد لألسر التي ال يتوافر لدي. مخصصة لهم

الدول استحداث مبادرات جيدة لضمان استمرارية تعليم األطفال ذوي اإلعاقة في بعض•
العربية 

اعات املسلحةتأثر بشكل خاص األطفال و الشباب ذوي اإلعاقة الالجئين و املتأثرين بالنز •



الوضع الحالي

أثيرها أقل بالرغم من اإليجابيات املتعددة ملدارس التربية الخاصة و مراكز التأهيل اال أن ت•
ه الشخص فاعلية علي األسر و البيئة املحيطة، و باألخص من حيث ازالة العوائق التي تواج

.  ذو اإلعاقة و تمنعه من االندماج و االعتماد علي ذاته و كسب العيش في املستقبل

و يتم . سبيانسبة األطفال ذوي اإلعاقة الذين يتلقون أي نوع من التعليم أو التأهيل ضئيل ن•
، ومن خالل هذا (سنة18سنوات حتي 6من عمر )ذلك لفترة محدودة للغاية في حياتهم 

قع علي عاتقها النظام املؤسس ي و الذي يتقلص فيه دور األسر بشكل كبير فحين ان األسرة ت
مساندة و دعم  الشخص ذو اإلعاقة ملواجهة معتركات الحياة و تحدياتها



و لكن فرصة ذهبية.. نعم جائحة

دعم و لتحويل دفة الاألزمة توفر فرصة ذهبية للمتخصصين و املراكز املتخصصة •
 (CBID)و اكتشاف مواطن القوة في منحي التنمية املجتمعية الدامجةاملساندة لألسر 

Community Based Inclusive Development . فان مساندة و تمكين األسر هما السبيل
.  إلحداث أي تغيير إيجابي في حياة أبناؤهم ذوي اإلعاقة أكثر من أي متخصص

ومات و املوارد و االستفادة من الوضع االستثناء الحالي لوضع آليات لتبادل املعل: تبادل الخبرات•
ة الخبرات بين الدول العربية، و ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية و الغير حكومي

لحديثة و الدفع في اتجاه ضرورة استخدام التقنيات ا: تعظيم استخدامات التكنولوجيا•
عبر مثل عقد الندوات)معرفة أهميتها، و استخداماتها املختلفة ، و كيفية استخدامها 

تفادة من املوارد حتي تصبح ممارسات اعتيادية تسهل التواصل و تتيح و تعظم االس( االنترنت
الخ...ت املعينةالتوسع في استخدام التطبيقات التعليمية، األدوا–املتاحة  في كافة األرجاء 



و لكن فرصة ذهبية.. نعم جائحة
لتعليم الدامج االستفادة من الوقت املتاح للمعلمين لكي يتلقوا برامج تدريبية حول ا•

(عادة اكبر مشكلة تواجه جهود التربية الدامجة)أساليبه وتقنياته 

Flipped Learningالتعليم املعكوس او الفصل املقلوب  تطبيق نظام •

إلعاقة تطوير و إصدار مواد توعوية و تربوية و تأهيلية بصيغة متاحة حسب نوع ا•
بحيث يسهل علي األشخاص ذوي اإلعاقة الولوج اليها و االستفادة منها

ئات االعداد و تطبيق آليات تعليم عن بعد ستساعد علي الوصول مستقبال لف•
(الخ. في ظل الصراعات، املناطق النائية، الالجئين)محرومة من التعليم 

https://www.new-educ.com/la-classe-inversee
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D9%85%D8%B9%D9%83%D9%88%D8%B3


استحداث طرق  مبتكرة للتعلم عن بعد 

o فيسبوكالمن خالل موقع انترنت، او قناة يوتيوب، او بث علي )الفيديوهات التعليمية
(الخ.. اليف

oاملتابعة من خالل الهاتف

o (جميعفي حالة توفر اإلمكانيات مع ال)مجموعات الواتساب مع الطالب و أخري مع األسر

o بات و املوارد زووم، تطوير الكتي)الصفوف االفتراضية ، و اللقاءات الفردية االفتراضية
التعليمية



استحداث طرق  مبتكرة للتعلم عن بعد 

o وج تشجيع العمل في مجموعات صغيرة عن بعد، لعمل مشروعات، و حث روح التنافس و الخر
بمنتج متميز مع بيان و تثمين دور كل مشارك في اإلنتاج

oواجبات منزلية و مهام يجب تأديتها و تسليمها عن بعد

oالخ..واتاألخ، من أم الي أم، مجموعات (الصديق املقرب)تطبيق برامج من طفل الي طفل

oخطوط تليفونية لالستشارات الفنية

oديو و تخصيص قنوات تليفزيونية او أوقات مخصصة للبرامج التعليمية في الرا
التليفزيون 

oاستحداث منصات تعليمية

o املعلم الجوال



تجويد التعليم عن بعد
المخاوف، و العمل علي التغلب علي القلق، واألسرة،و للطفلاالهتمام بالصحة النفسية ▪

.  أي برنامج للتعلم عن بعدتسبق تنفيذ الخ كركيزة أساسية ... و االكتئاب

طط اعداد دروس مسجلة من خالل المعلمين المختصين لمساندة األسر في تطبيق الخ▪
تنفيذهاالتربوية الفردية، تتضمن المفاهيم و المهارات المراد اكتسابها و دور األسر في

(قدر المستطاع)ارسال أو بث فيديوهات تعليمية جديدة حسب الخطة الدراسية ▪

رةتعميم المهارات المكتسبة و توظيفها في الحياة اليومية للمتعلم من خالل االس▪

ألبناؤهمتدريب و مساندة األسر علي التعامل مع المشاكل السلوكية ▪



تجويد التعليم عن بعد 

األطفال و توفير مصادر للتعلم الذاتي و البحث عن المعلومات بشكل ميسر و متاح استخدامها من قبل▪
المختلفةالشباب من ذوي االعاقات 

أبناؤهم بما يحتاجونه من معلومات و مهارات للتعامل معأولياء األمور توفير منصات مخصصة لتذويد ▪
يق األبناء كأولياء أمور أوال ثم كمعلمين ألبنائهم ثانيا و كمدافعين عن حقوق أبناؤهم اذا تعذر ذلك عن طر

مباشرة

سلوب علي التعليم عن بعد، كمنحي و أالمعلمينتوفير موارد و مصادر لمساندة و دعم و بناء قدرات ▪
جديد يطبق بدون سابق خبرة و معرفة

د لمساعدة أكبر عداتاحة مواردهم كمصدر مفتوح حث كافة الجهات الحكومية و الغير حكومية على ▪
ي ممكن من األطفال ذوي اإلعاقة واألسر و المعلمين في هذه األزمة ، و تحديد موقع اإللكتروني عرب

ة لتمكين مؤقت لتحميل هذه المواد لجعلها في متناول الجميع حتي موعد اطالق منصة االسكوا االلكتروني
(  جاري االعداد لها)ذوي اإلعاقة  في بداية العام القادم بإذن هللا 



تجويد التعليم عن بعد

إمكانية الوصول / الولوجية/ النفاذية / ضرورة مراعاة معايير اتاحة االستخدام ▪
(Accessibility )في منصات التعليم عن بعد.

ون ، تسهيل إمكانية القراءة من خالل اختالف لبرايلطباعة كبيرة، لغة : ادراك المحتوي•
الخ..المحتويالخلفية، لغة مبسطة، معينات بصرية، االستماع الي 

المحتوي و اتاحة جميع الوظائف من لوحة المفاتيح، توفير وقت كاف لقراءة: تشغيل المحتوي•
توفير وسائل تساعد الطلبة علي التصفح و البحث . استخدامه



تجويد التعليم عن بعد
لمحيطة إلكساب دعم األسر باألفكار و التدريبات التي يمكن القيام بها في المنزل و البيئة ا▪

تصنيف، أبناؤهم مهارات التعلم األساسية مثل اتباع الدور، االنتظار،  التقليد، الفرز، ال
الخ..التطابق

التدريبات النفس حركية -

تنمية مهارات اللغة و الحوار التعبير اللفظي و الغير لفظي -

الخ..التفكير المنطقي و حل المشاكل -

القدرة علي الكتابة و القراءة و استخدام المعينات التكنولوجية-



تجويد التعليم عن بعد
خلق روتين يومي و برنامج عمل منتظم▪

:  منزلتحديد مساحات و أركان صغيرة مخصصة لتعليم الطفل و تنمية الطفل داخل ال▪
، ركن للقراءة ركن للعمل، ركن للعب، ركن للكمبيوتر و التعلم االلكتروني، ركن للرياضة

الخ..للصالةو االستذكار، ركن 

كيةالسماح للطفل بتقضيه أوقات محددة امام التلفاز و استخدام النت أو األجهزة الذ▪

تناوب أفراد األسرة العمل مع الطفل و تقضية وقت معه ▪

تأدية أنشطة رياضية بشكل منتظم▪



تجويد التعليم عن بعد
لي مناقشة الطفل فيما تعلمة و ربط ما تعلمة بالواقع ، و مساعدته علي الحصول ع▪

( مسموعة، مقروءة،  مرئية)المعلومة من مصادر مختلفة و بوسائط مختلفة 

تنمية العمل دائما علي اثارة دافعية الطفل، اثارة الفضول للمعرفة، اثارة حب النجاح و▪
رغبته في القراءة،  التشجيع، التحفيز، الثناء و المدح 

التناوب بين فترات الوقت الحر و األنشطة المنظمة▪

واعيد تجنب فترات القيلولة الطويلة لتجنب االرق ليال و السهر، مع االنتظام في م▪
االستيقاظ و النوم قدر المستطاع



من خالل تطوير مالئم كوفيداالستجابة لجائحة 
(المدي المتوسط)لمنظومة التعليم 

حماية سالمة 

األطفال

استمرار 

التعلم 

التعليم عن )

(بعد

أنظمة 

التعليم

المعلمون

العمل مع 

األسر

التعلم 

السريع

تطوير 

منظومة 

التعليم



بالتعلم السريعسد الفجوات 

ل مع اعادة فتح المدارس قد يكون األطفا

لى هناك حاجة إ. فقدوا أشهًرا من التعليم

اعدة تعزيز طرق االسراع في التعلم لمس

تعويض ما فاتهم وسد األطفال على 

الفجوات بشكل أسرع، بما في ذلك 

بل الفجوات التي كانت موجودة بالفعل ق

Covid-19 .ظام قد تكون فرصه لتبني ن

ال على المدى الطويل يدعم التعلم الفع

.والسريع في المستقبل



الوطنيةالتعليمأنظمةدعم

إدارةمناالنتقالإلىالوزاراتتحتاج
المتوسطالتخطيطإلىالفوريةاألزمات
فينهجوتنفيذوتطوير،األجلوالطويل

مدويعتقبلذيمنأفضلالتعليمتوفير
الجائحةأثناءالمكتسبةالخبراتعلى . 
التيوالعوائقالفجواتإلىالنظريجب
كيفيةودراسةبلدكلفيذلكدونتحول
سريعةحلولإيجاد

.



المعلمينقدراتوتطويربناء
التربويينوالمهنيين

علىالمعلمينقدراتتطويرودعم
طالبهممعبُعدعنالتواصل ومواصلة .

المدارسإغالقأثناءالشخصيتطورهم . 
تطويرلمواصلةمبتكرةطرقًاتحديد

لضماناإلغالقفترةطوالالمعلمين
وتحفيزهمااليجابيةدوافعهمعلىالحفاظ

وتجهيزهمجديدهومابكلوتذويدهم
المدارسفتحلمرحلة .

.



يذ للتالماستمرار التعلم دعم ◦
من خالل التعليم عن بعد 

لضمان التكنولوجيا استخدام ◦
ة إلى التعلم ولكننا بحاجاستمرارية

التأكد من أن كل طفل يمكنه 
.  الوصول إلى مواد عالية الجودة
ات العمل بشكل أفضل مع المجتمع

دعم تعليم ذو جودة، لالمحلية 
ية طرقًا لرصد مدى فعالتطوير

تعلم األطفال خالل فترة إغالق
.المدرسة



حماية سالمة األطفال
تحديد األطفال األكثر عرضة للخطر 

وإعطاء األولوية لدعمهم لفترة قد تطول، 

وهي غير معروفة حاليًا، أثناء فترة اغالق 

البحث عن أفضل الطرق لمساعدة . المدارس

أولياء األمور والمجتمعات المحلية في توفير

تعليم منزلي وسبل الحماية للحفاظ على 

سالمة أطفالهم



العمل مع األسر
فياألسر هم أساس العملية التعليمية 

هذه المرحلة،  و لكن األسر ذاتها 

حتي مساندة و دعم نفسي تحتاج الي 

يستطيعون دعم أبناؤهم



ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية

سح م( الرابط)ت اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغرب آسيا علي موقعها طلقأ

فيروس االحترازية الحكومية وجهود إتاحة املعلومات و املواد التوعوية حول لإلجراءات 

من نتائج املسح ، نستعرض بعض لألشخاص ذوي االعاقة بصيغة ميسرة19-كوفيد

:في الشرائح التالية

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/2000172-ar_1.pdf


(االردن)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 
وي إطالق املجلس األعلى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قناة تربوية للطالب ذ•

، مع(قسم األدب)اإلعاقة السمعية مترجمة بلغة اإلشارة لطالب املرحلة الثانوية 
ول إلى جميع ويمكن الوص. تحميل دروس الكمبيوتر واللغة العربية والتعليم اإلسالمي

يوتيوب  و قناة املجلس على ال( الرابط)املناهج بلغة اإلشارة من خالل موقع املجلس 
(الرابط)

وفر المجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع •
 عىلي م

ن ه المناهج المدرسية للطالب المكفوفير وقع مؤسسة بصير
المجلس

(الرابط)

http://hcd.gov.jo/ar/node/1809/
https://www.youtube.com/channel/UCeKZ0MyUbQzX-E-HNgrXEgg
http://hcd.gov.jo/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86


(االردن)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 
حقوق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس األعىل لتعاون •

ي ضوابط وإجراءات لضمان ت
قديم األشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير و تبنن

ي مؤسسات التعليم العالي لالمتحانات ع
ن
ىل أساس الطالب ذوي اإلعاقة ف
(الرابط.)من المساواة مع اآلخرين

بية والتعليم بالتعاون مع المجلس األعىل ل• حقوق وضعت وزارة الير

ة األشخاص ذوي اإلعاقة ضوابط خاصة بتقييم الطالب ذوي اإلعاق
البرصية والطالب الصم والطالب ذوي صعوبات التعلم 

(الرابط)

http://hcd.gov.jo/ar/news/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9
http://hcd.gov.jo/ar/news/%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9


(االردن)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 
بية الخاصة والـت• ي الير

ن
ن ف أهيل ألرس إتاحة إجراء مكالمات مجانية مع أخصائيير

الرابط)ا األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، بالتعاون مع منصة حبايبن
(2الرابط( )1

YouTubeالمجلس األعىل لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة أطلق منصة •

150لمساعدة األشخاص ذوي اإلعاقات الذهنية وأرسهم، وهي تحتوي عىل 
فيديو موجه لألرس ومقاطع فيديو أخرى توجيهية ومهارتيه  

(الرابط)

https://www.habaybna.net/hcd/
http://www.alanbatnews.net/post.php?id=279497
https://www.youtube.com/channel/UCYll5M72iVaNZb5syF0cmVg/videos


(قطر)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 
ي التعليم عن بعد لوازرة التعليم والتعليم  ا•

ن
لعالي تشمل تجربة رائدة ف

بية الخاصة ومدارس الدمج، 20انتاج حوالي  و ألف درس مصور للير
كز من المدارس كمراكز للتعليم عن بعد إضافة إل مر 4تخصيص عدد 

بوي التدريب والتطوير الير

(1الرابط)

(2الرابط)

(3الرابط)

https://lusailnews.net/article/society/education/04/05/2020/235-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88756-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84?fbclid=IwAR1lJhIcZIVmDLYzVwVRJGWQvMQ2A9y3Pb_U6nZ4HAZPS153EuTPpJA0-Fc
https://www.al-watan.com/Writer/id/14503/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://www.youtube.com/channel/UClWOugQk77IcIdt-F87Xh1A


(قطر)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 

وزارة الصحة تطلق منصة لتدريب األرس حول التوحد

(الرابط)

عد ، مركز مدى صمم منصة قابلة للنفاذ لتكون داعمة للتعليم عن ب

ن قطاع التعليم لضمان شمولية التع ليم لجميع كمبادرة تهدف إل تمكير

الطلبة ومن ضمنهم الطالب من ذوي اإلعاقة 

(الرابط)

https://autismelearning.moph.gov.qa/Pages/Videos.aspx
https://mada.org.qa/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%A7/%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/?lang=ar


(حدةاالمارات املت)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 
ي مدينة الشارقة للخدمات اإلنستطبيق ال•

ن
انيةتعليم عن ُبعد ف

(الرابط)

دد من للطلبة الج" التقييم عن ُبعد"وزارة تنمية المجتمع تعتمد •

أصحاب الهمم

(الرابط)

ي للرعاية الخاصة يتبنن • (التعليم عن بعد) مركز دب 

(الرابط)

https://www.schs.ae/ar/news-detail/sharjah-city-humanitarian-services-ready-distance-education
https://www.mocd.gov.ae/ar/media-centre/news/6/5/2020/news6-5-2020.aspx
https://www.albayan.ae/across-the-uae/education/2020-04-15-1.3831721


(فلسطين)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 

ر برنامج التنمية الشاملة المجتمعية •
ّ
، بالتعاون (التأهيل المجتمعي )يوف

ية، مع السلطات المحلية، التوجيه والدعم من خالل الخدمات الهاتف

نامج األشخا. للوصول إل األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم ص وحدد الي 

لي )ذوي اإلعاقة الذين يحتاجون إل مساعدة ودعم خاص 
ن ، تمريض مين

ها من خالل(أدوية، إعادة تأهيل، ما إل ذلك لجان ، وهو يعمل عىل توفير

.الطوارئ المحلية

(الرابط)

https://www.facebook.com/basr1960/posts/3797316227008347


(مصر)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 
:  املؤسساتاستئناف األنشطة و تقديم الخدمات التربوية و التأهيلية في العديد من•

(الرابط( ) (ADVANCE)الجمعية املصرية لتقدم األشخاص ذوي اإلعاقة والتوحد -

ريةاإلعاقة املزدوجة السمعية البصجمعية نداء لتأهيل األطفال ضعاف السمع وذوي -
(الرابط)

(الرابط)بصيرة لذوي االحتياجات البصرية -

(الرابط)مركز سيتي للتدريب والدراسات في اإلعاقة -

https://www.facebook.com/Advance-Society-for-Autism-and-Other-Disabilities-156995971644404
https://www.facebook.com/NidaSocietyRehabiliation/?ref=page_internal&eid=ARBmAw3Aw7B-AiJ4trCce9tQULKs_zIXwrQwQ_uToRX2RjgQLypb6-IQGip6CXXAqtOAJguTTfsnLSb5&hc_ref=ARTsdoiWi5sqnQ4aHM65GYtTb6D-P3mXYGwLAyvAhVb_21db4M9YZHX_fxhJ6B5hwJ4&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDvu27bc_MvqjnLhU7SUowXBZbRxkDuijZ9rmEuQSLF3efNVgadag7wqtyFV44Em8pfRsyLFvQvyPe1LkFNiovkwR_hLZn6HGOo4J088J1AzFntzTrWEcl6qkztOIOBTGyMiM1k2E8oBJYgA1g_ZFVy4csGDCdCaU03kEuiO8agAT1pwTasqVV7ZGMt773QjFmyxThysgv1Z-qPSP0bQhSQ87LZrcvnPJT3d5q1mtwz9ek1O2zZC0wV5v5i9d2MTskiZReHCwGiGGXyHc49vG_qhJpg_Tb5ilWLk9ZBKxktaTWgFrPuYOGSnIVgyA89qeL5cDvNBq0WnCQmCJPGQhh4dS2u&path=/NidaSocietyRehabiliation/
https://www.facebook.com/BaseeraFoundation/
https://www.facebook.com/seticaritaseg/


(املغرب)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 

بالتعاون تدابير وزارة التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألرسة،•

يكة، لدعم وضمان استمرارية تعليم األطفال ي مع الجمعيات الشر
ن
ف

وضعية إعاقة 

(  الرابط)

(الرابط)

https://covid19.social.gov.ma/wp-content/uploads/2020/04/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-1-2.pdf
https://covid19.social.gov.ma/handicap/


(السعودية)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 

التعلم من( "السعودية)مبادرة هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة •

ي تعليم األطفال ذوي ا" البيت
ن
إلعاقة من تهدف إل تحقيق دور فاعل ف

ة إغالق المراكز التأهيلية الخاصة  منازلهم أثناء فير

(الرابط)

https://drive.google.com/file/d/1L0aaIQiayyme8RsCRs9UXLsC2zk8Ofcj/view


(عمان)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 

بية والتعليم تطلق مبادرة • تعاون مع جريدة بال" التعلم عن ُبعد"وزارة الير

ي تستهدف نشر 
، والنر ي  التعلم الرؤية بدعم ورعاية من بنك عمان العرب 

ونية للطالب ذوي اإلعاقة عي  الوسائل اإللكير

(الرابط)

https://alroya.om/post/260988/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8-%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9


(بحرين)ممارسات ومبادرات وتجارب الدول العربية 

بية والتعليم تفعل التعليم عن بعد الموجه للط• لبة من ذوي وزارة الير

ي  االعاقة من مختلف الفئات عن طريق التواصل مع أولياء أمورهم ع

Class Dojoوكذلك تطبيق WhatsAppالهاتف وتطبيق 

(الرابط)

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1205566


 لكم 
ً
شكرا

أسئلة؟ 


