قائمة التقنيات واألجهزة المساندة

التعديل األخيربتاريخ :الخميس المو افق  30من أكتوبر 9302

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

جهازمعين لضعاف السمع System Personal FM
التوصيف:

6

أجهزة  ( FMاإلرسـ ـ ـ ــا بالدبدبات المع لة ) تعتبر من األدوات المسـ ـ ـ ــاع ة ع السـ ـ ـ ــمع  ، ALDويعمل هدا النظام ع توفير - Assesstive stening Devices
ال يئة الصـ ــوتية ال ـ ــلورية لفه ال الم بشـ ــول جي  ،ونظام الدبدبات يزيل الخلفيات المزعجة والص ـ ـ بشـ ــول م و  ،والنظام يسـ ــتطيع ت ـ ـ الت يرات
ويعمل بش ــول ممنامن ع المنوي بتم ــخي عالي النوعية لص ــوت المعل ألي ع د من الطل ة فهو ينعل ال الم من المعل إل المس ــتع ل عن الطل ة ،وفي هدا
النظام المعل يس ــتطيع أن ي تعل داخل الص ــش ب ون خش ــية او افظة ع تواً ــل بص ــلي وجها لوج مع ل الطل ة ،فنظام الدبدبات المع لة الموجود مع
المعل ال يلت بس ــلا مع األجهزة الموجودة مع الطل ة ،لدلا فمن المعل يس ــتطيع أن ي تعل بحلية داخل الص ــش أو أن ي يل وجه إل اللوا أ نار الش ــلا أو
ال تابة كما أن أي ا يتجاوز مشولة المسافة بين المعل والطالب
خاص بط ــالب
 FM / Assistive Listening Systems : Frequency Modulation is the use of wireless technology that transmits sound directly to an assistiveاإلعاق ـ ـ ـ ـة السمعية  /مع معين سمعي
عادي
listening system allowing for better hearing and optimal clarity. People who use a FM system find it can be a lot easier to hear someone
Hearing impaired with
speaking because the sound is transmitted wirelessly to the their device while reducing background noise.
Hearing aids
Benefits of Assistive Listening Systems: The benefits of Assistive listening systems allow for improved clarity of speech for those that are
 hard of hearing. These benefits include: Reduced background noise/ Improved hearing from a distance / Reduced listening fatigue /متوافق مع جميع أنواع المعينات
السمعية
Improved clarity.
يتيح للطالب س ــماع أف ــل في محي يص ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ  03ممر ،متوافق مع طالب ت ــعش س ــمع ( س ــماعات عادية  ،) BTEومتوافق مع نظام  M programللع ي من
مار ات المعينات الس ــمعية المش ــهورة ،ي ع خاً ــية ال لوتوي ،وي ع خاً ــية التوً ــيل مع األجهزة اإللي مرونية والهاتش ،يعمل ع أك ر من قناةً ،ـ ـ ير
الحج
تتعه الشـ ــلكة الموردة بتوفير بعت المسـ ــتلزمات اوجانية ،ملل (:ةعي ة العناية بالمعين السـ ــمعي ،سـ ــتاتو ليبً ،ـ ــن وق بطاريات ،جهاز معايلة ال طاريات،
وبون ت يير قوالــب المعين الس ـ ـ ـ ــمعي ،مجموعــة أنــابيــب ،فال ميموري  61جيجــا محمــل علي ـ مــادة علميــة وكتــالوح إنجليني  /علخر ،ةعي ــة جل ـ يــة فــاخلة
ل مـايـة الجهـاز ،س ـ ـ ـ ـمـاعـة رأز متوافعـة مع الجهـاز ،مي لوفون خاراي ،) ،هدا باإلت ـ ـ ـ ــافة إل الموارمة والت ريب وال ـ ـ ـ ــيافة والمطويات ووس ـ ـ ـ ــا ل ال عاية
والمتابعة ،ال مان والصيانة لم ة سنة من تاريخ تش يل وموارمة الجهاز

00333
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قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

جهازمعين لضعاف السمع System Personal FM
التوصيف:

2

أجهزة  ( FMاإلرسـ ـ ـ ــا بالدبدبات المع لة ) تعتبر من األدوات المسـ ـ ـ ــاع ة ع السـ ـ ـ ــمع  ، ALDويعمل هدا النظام ع توفير - Assesstive stening Devices
ال يئة الص ـ ــوتية ال ـ ــلورية لفه ال الم بش ـ ــول جي  ،ونظام الدبدبات يزيل الخلفيات المزعجة والص ـ ـ بش ـ ــول م و  ،والنظام يس ـ ــتطيع ت ـ ـ الت يرات
ويعمل بش ــول ممنامن ع المنوي بتم ــخي عالي النوعية لص ــوت المعل ألي ع د من الطل ة فهو ينعل ال الم من المعل إل المس ــتع ل عن الطل ة ،وفي هدا
النظام المعل يس ــتطيع أن ي تعل داخل الص ــش ب ون خش ــية او افظة ع تواً ــل بص ــلي وجها لوج مع ل الطل ة ،فنظام الدبدبات المع لة الموجود مع
المعل ال يلت بسـ ــلا مع األجهزة الموجودة مع الطل ة ،لدلا فمن المعل يسـ ــتطيع أن ي تعل بحلية داخل الصـ ــش أو أن ي يل وجه إل اللوا أ نار الشـ ــلا أو
ال تابة كما أن أي ا يتجاوز مشولة المسافة بين المعل والطالب
خاص بط ــالب
FM / Assistive Listening Systems : Frequency Modulation is the use of wireless technology that transmits sound directly to an assistive
اإلعاق ـ ـ ـ ـة السمعية  /زراعة العوقعة
listening system allowing for better hearing and optimal clarity. People who use a FM system find it can be a lot easier to hear someone
Hearing impaired with
speaking because the sound is transmitted wirelessly to the their device while reducing background noise.
Cochlear implants
 Benefits of Assistive Listening Systems: The benefits of Assistive listening systems allow for improved clarity of speech for those that areمتوافق مع جميع أنواع المعينات
hard of hearing. These benefits include: Reduced background noise/ Improved hearing from a distance / Reduced listening fatigue /
السمعية
Improved clarity.
يتيح للطالب س ــماع أف ـ ــل في محي يصـ ــل ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ  03ممر ،متوافق مع طالب تـ ــعش سـ ــمع زار ي العوقعة ( سـ ــماعات موصـ ـصـ ــة لزار ي العوقعة ) ،ومتوافق مع
نظام  M programللع ي من المعينات الســمعية المشــهورة ،ي ع خاًــية ال لوتوي ،وي ع خاًــية التوًــيل مع األجهزة اإللي مرونية والهاتش ،يعمل ع
أك ر من قناة ً ،ير الحج
تتعه الشـ ــلكة الموردة بتوفير بعت المسـ ــتلزمات اوجانية ،ملل (:ةعي ة العناية بالمعين السـ ــمعي ،سـ ــتاتو ليبً ،ـ ــن وق بطاريات ،جهاز معايلة ال طاريات،
وبون ت يير قوالــب المعين الس ـ ـ ـ ــمعي ،مجموعــة أنــابيــب ،فال ميموري  61جيجــا محمــل علي ـ مــادة علميــة وكتــالوح إنجليني  /علخر ،ةعي ــة جل ـ يــة فــاخلة
ل مـايـة الجهـاز ،س ـ ـ ـ ـمـاعـة رأز متوافعـة مع الجهـاز ،مي لوفون خاراي ،) ،هدا باإلت ـ ـ ـ ــافة إل الموارمة والت ريب وال ـ ـ ـ ــيافة والمطويات ووس ـ ـ ـ ـا ل ال عاية
والمتابعة ،ال مان والصيانة لم ة سنة من تاريخ تش يل وموارمة الجهاز
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9

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

اسم الجهاز /الوسيلة

الفـئ ـة المستهدفة

0

مجموعة وسائل وأدوات اللغة العربية التعليمية
التوصيف:
مجموعة من الوسا ل واألدوات وال تي ات وال طاقات التي تساه في تبسي مهارات ومفاهي الل ة العلبية وال لوف الهجا ية ( ع سبيل الملا
) :تعل األةلوف األبج ية منفصـ ـ ــلة وفي الموات ـ ـ ــع اوختلفة من الولمة ،تلكيب الولمات ،متاهة ال لوف ،لمات وً ـ ـ ــور ،مطابعة وقلارة ،تووين
الولمات الممرابطة ،تووين الجمل ،مجموعة ال لوف الم ناطيسية ،مجموعة ال لوف الخشبية

خاص بطالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

4

مجموعة وسائل وأدوات الرياضيات التعليمية
التوصيف:
مجموعة من الوسـا ل واألدوات التي تسـاه في تبسـي المفاهي اللياتية واأللوا الهن سية واألرقام واألع اد والعمليات ال سابية ( ع سبيل
الملـا ) :مجموعة ج و ال ـ ـ ـ ــلب ،مجموعة األع اد واألرقام ،مجموعة المفاهي الليات ـ ـ ـ ــية ،األرقام وال لعات ،المينان ،األل ـ ـ ـ ــوا الهن س ـ ـ ـ ــية
اوجسمة ،كتي ات التلوين وال شاطات ،بطاقات األرقام ،متاهات األرقام الم ناطيسية ،الس ورة الم ناطيسية واألرقام ،قطار األرقام

خاص بطالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

0033

5

حقيبة الحروف واألرقام والكلمات واألشكال المغناطيسية مع  0سبورات مغناطيسية A3
التوصيف:
وسيلة ممتعة وليعة لتعل ال لوف العلبية واألرقام وتووين الولمات والجمل والت ريب ع العمليات ال سابية البسيطة األساسية
مجموعة من األلوا المم نطة تملل ل ألوا ال لوف في الل ة العلبية ( منفصل ومتصل  /أو  /وس  /آخل )  ،كما تملل الم ود الطويلة (
ألش  /يار  /واو ) ،كما تشتمل ع األرقام من (  5 ) 9 : 3مجموعات ،مع  0س ورات خاًة ( ،ت تر اوجموعة املة في ًن وق خاص )

خاص بطالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة وقصور االنت اه وفلط
ال لكة واإلعاقة الدهنية واإلعاقة
السمعية والتوة
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م

0033
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قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

مجموعة تنمية المهارات وأدوات منتسوري
التوصيف:

تلكز منتس ـ ـ ـ ــوري ع المربيـة ال س ـ ـ ـ ـيـة للطفل وتلكز ع المالةظة النوعية لل افع ،ال عي ة ع ا ة عن ع د  ً 2ـ ـ ـ ــن وق كلتون

1

ر
خاص بطالب
تحتوي ع مــا يعــارب من  03 : 53وس ـ ـ ـ ــيلــة تعليميــة موتلفــة تعــالو جميع المهــارات المطلوبــة بفص ـ ـ ـ ــل المربيــة الخــاً ـ ـ ـ ــة و لف ًعوبات التعل واإلعاقة الجس ية
والشلل ال ماغي واتطلاب التوة
المصادر ( ،ع سبيل الملا ال ال صل ):
واإلعاقة الدهنية واإلعاقة السمعية
 م ع ات ال نار  /الم ع ات المت اخلة  /تص يش األلوان بالم ع ات  /مجسمات الفواك  /مجسمات ال يوانات  /أدوات فا وتلكيب متنوعة
ورياض األطفا

0033

ً /ن وق األوزان  /األًوات ً /ن وق المطابعة ً /ن وق األلوا ً /ن وق تص يش األلوا  /بالونات  /معجون  /رمل  /لوةات خشبية
متنوعة  /لوةات متاهات م ناطيسية متنوعة
وسا ل ذات جودة عالية ،السعل يوتلش ةسب او تو  ،ةيث ي أ من  6533إل  63333دره

0

مجموعة وسائل وأدات مهارات اللغة األساسية
التوصيف:
تحتوي ع أك ر من  53مجموعـة موتلفـة الشـ ـ ـ ـ ـوـل والحج والنوع من ال طـاقات مع بعت اوجس ـ ـ ـ ــمات للب اللمز بالم لو وال ـ ـ ـ ـ ـ ي باوجلد
وزيادة ال صـيلة الل وية وتنمية المهارات الل وية ويسـتعملها معل المربية الخاًـة واختصـايـ ي النطق والل ة والمعل المسـاع وسيلة لتعلي
الطفل الولمات والجمل ورواية العص ـ ـ ـ ــه ،ومن أه هده اوجموعات :الخ ـ ـ ـ ـ ـلاوات  ،الفاكهة ،ال يوانات ،وس ـ ـ ـ ــا ل النعل ،الم رس ـ ـ ـ ــة ،ال ي ،
العا لة ،األلوان ،األلـ ــوا  ،الطعام ،المهن ،ال لوف ،األرقام ،أدوات العناية الداتية ،إلـ ــارات الملور ،وال ي والم رسـ ــة ،ومجموعات بطاقات
نطق األًوات ،وبطاقات بنار الجمل ،وبطاقات المتشاب واوختلش ،وبطاقات
ت تر اوجموعة املة في ًن وق خاص

خاص بطالب
رياض األطفا و لف المصادر
وًعوبات التعل

9033

5

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

8

9

مجموعة الحروف العربية المغناطيسية  /خشبية
التوصيف:
وسـ ــيلة ممتعة ولـ ــيعة لتعل ال لوف العلبية ،ع ارة عن قوالب متع دة ل قالب يملل لـ ــول ةلف منفصـ ــل من ةلوف الل ة العلبية ،ومع ل
قالب قل م ناطي ي لتعل كتابة ال لف
ت تر اوجموعة املة في عل ة خشبية خاًة ذات جودة عالية

الفـئ ـة المستهدفة
خاص بطالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

حقيبة مهارات اللغة العربية الشاملة الناطقة المرئية
التوصيف:
ته ف ةعي الل ة العلبية الناطع المل ية إل إع اد طالب قادر ع العلارة وتنمية مهارات الل وية وزيادة ةصيلت المعلفية وق رت ع التع ير
والنطق السلي  ،وتتماش ى ال عي ة مع عمل دماغ الطالب ،وتتطابق اسمراتيجيات ال عي ة مع خصا ه الطفل وقوانين نموه وةاجات النفسية في
سـ ـ ــنوات طفولت الم لة فيتعل الطالب من خال ال لكة واللعب فيعمل بول ةواسـ ـ ـ وععل ووج ان باألةلف والولمات والجمل :فيوتبرها
خاص بطالب
ويلفظها وبدلا يتعل العلارة بنفسـ ،وهو مسـتمتع بما يعوم ب  ،وتزداد معلومات في لـتى اوجاالت معتم ا ع نفس إن التعلي يت ل باالنفعاالت
ًعوبات التعل واتطلابات النطق
وعلي فمن ال عي ة التعليمية الناطعة تلا ي هدا األمل بحيث يوون الطفل متعلما نشطا ومشار ا في العملية التعليمية ومستمتعا يعمل بش ش
والل ة اإلعاقة الجس ية والشلل
المكونات:








مجموعة مختارة من الكتب واللوحات التي تغطي مهارات اللغة العربية من عمر 0إلى  09سنوات.
عدد قلمين ناطقة مع  0بطاقات تسجيل ،وعدد  9وصالت شاحن إضافية ،وعدد  9سماعة أذن إضافية.
عدد  9اسطوانة تعليمية لمهارات اللغة العربية مستوى أول (  0 : 0سنوات ) مستوى ثاني (  2 : 0سنوات ).
عدد  0مجموعات استيكرات تعزيزوتحفيزناطقة.
عدد  0كتالوج تشغيل.
تأتي املجموعة كاملة في صندوق خاص داخل صندوق كرتون للحماية.
الضمان والصيانة لألقالم لمدة سنة من تاريخ االستالم.

السعر
التقديري

0503
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ال ماغي واتطلاب التوة واإلعاقة
الدهنية واإلعاقة السمعية

0

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

63

الحقيبة التعليمية الشاملة للمهارات العامة الناطقة المرئية
التوصيف:
تهـ ف ةعي ة الل االنجليني التعليمي الناطعة المل ية إل إع اد طالب قادر ع العلارة وتنمية مهارات الل وية وزيادة ةصـ ـ ـ ــيلت المعلفية
وق رت ع التع ير والنطق السلي  ،و تتماش ى ال عي ة مع عمل دماغ الطالب ،وتتطابق اسمراتيجيات ال عي ة مع خصا ه الطالب وقوانين نموه
وةاجات النفس ــية في س ــنوات طفولت الم لة فيتعل الطالب من خال ال لكة واللعب فيعمل بول ةواسـ ـ وععل ووج ان باألةلف والولمات
والجمل :فيوتبرها ويلفظها وبدلا يتعل الل االنجليني بنفس ـ ،وهو مســتمتع بما يعوم ب  ،وتزداد معلومات في لــتى اوجاالت معتم ا ع نفس ـ
إن التعلي يت ل باالنفعاالت وعلي فمن ال عي ة التعليمية الناطعة تلا ي هدا األمل بحيث يوون الطفل متعلما نشطا ومشار ا في العملية التعليمية
ومستمتعا يعمل بش ش








مجموعة مختارة من الكتب واللوحات التي تغطي مهارات اللغة اإلنجليزية من عمر 0إلى  09سنوات.
عدد قلمين ناطقة مع  0بطاقات تسجيل ،وعدد  9وصالت شاحن إضافية ،وعدد  9سماعة أذن إضافية.
عدد  9اسطوانة تعليمية لمهارات اللغة اإلنجليزية مستوى أول (  0 : 0سنوات ) مستوى ثاني (  2 : 0سنوات ).
عدد  0مجموعات استيكرات تعزيزوتحفيزناطقة.
عدد  0كتالوج تشغيل.
تأتي املجموعة كاملة في صندوق خاص داخل صندوق كرتون للحماية.
الضمان والصيانة لألقالم لمدة سنة من تاريخ االستالم.

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بطالب
ًعوبات التعل
اإلعاقة الجس ية والشلل ال ماغي
واتطلاب التوة واإلعاقة الدهنية
واإلعاقة السمعية

السعر
التقديري

9033

6

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

املجموعة القصصية التعليمية الناطقة
التوصيف:
مجموعة متنوعة من العص ــه المل ية المس ــموعة التي تش ــلا بش ــول مفص ــل ومبسـ ـ مهارات الل ة العلبية والنحو العلخر للملةلة األول  ،تعتبر
وسيلة ليعة وجدابة لتعل مهارات النحو العلخر ،تتيح للطالب التفاعل والمركين
66








مجموعة من القصص التي تغطي مهارات اللغة العربية والنحو العربي للمرحلة األولى.
عدد  9أقالم ناطقة مع  0بطاقات تسجيل ،وعدد  9وصالت شاحن إضافية ،وعدد  9سماعة أذن إضافية.
عدد  0مجموعات استيكرات تعزيزوتحفيزناطقة.
عدد  0كتالوج تشغيل.
تأتي املجموعة كاملة في صندوق بالستيكي داخل صندوق كرتون للحماية.
الضمان والصيانة لألقالم لمدة سنة من تاريخ االستالم.

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بطالب
ًعوبات التعل
اإلعاقة الجس ية والشلل ال ماغي
واتطلاب التوة واإلعاقة الدهنية
واإلعاقة السمعية

62

مجموعة وسائل وأدوات تعليم برايل ( عربي  /إنجليزي  /أرقام  /كلمات )
التوصيف:
مجموعة من الوس ــا ل واأللـ ــوا التي تسـ ــاه ع توً ــيل وتبسـ ــي المعلومة للطالب ال فيش بما يو م المنهو الم ر ـ ـ ي ،ع س ــبيل الملا ال
ال ص ـ ــل :مجموعة أدوات هن س ـ ــية بلايل ،خاليا بلايل خش ـ ــبية متنوعة األحجام ،بطاقات بلايل ( علخر  /إنجليني  /أرقام  /لمات  ،) /أل ـ ــوا
بارزة ،خلا ) ،

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

60

مجموعة أدوات ملمس المواد وتنمية المهارات إعاقة بصرية
التوصيف:
تحتوي ع مجموعة موتلفة من وس ـ ـ ــا ل وأدوات ت ري ات ململ المواد ،عل س ـ ـ ــبيل الملا ال ال ص ـ ـ ــل :الخش ـ ـ ــن واألملل ،األوزان ،األً ـ ـ ــوات،
األحجام ،األلوا اوجسمة ،األلوا الهن سية خامات موتلفة ،ال تعل ال عي ة عن  23مجموعة موتلفة ت طر جميع مهارات ململ المواد
ت تر اوجموعة املة في ًن وق بالستيور ذو جودة عالية م توب علي اس الصنش

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

السعر
التقديري

0003

0033

9733

7

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

الفـئ ـة المستهدفة

64

مجموعة أدوات تنمية المهارات الحركية وملمس المواد واألقالم الخاصة إعاقة جسدية
التوصيف:
تحتوي ع مجموعة موتلفة من وسا ل ت ري ات الي واألًابع وال ش 5 ،أنواع ع األقل من األقالم الخاًة 23 ،مجموعة موتلفة من ماسوات
األقالم ،أقالم رًاص حج عادي ،أقالم رًاص حج ك ير ،معجون عادي ،معجون فوم ،معجون طبي موتلش العوة 8 ،أنواع موتلفة من كلات
ت ليا الي ب حجام متنوعة ،مجموعة متنوعة من وسا ل تنمية المهارات ال لكية Motor skillsخشبية أو بالستي ية
ت تر اوجموعة املة في ًن وق خاص ذو جودة عالية م ون علي اس الصنش

خاص بطالب
اإلعاقة الجس ية
وًعوبات التعل و لف المصادر

65

مجموعة تطبيقات خاصة بالتكبيروالقراءة لإلعاقة البصرية يتم تحميلها على جهازلوحي
التوصيف:
مجموعة تط يعات ( من  05إل  633تط يق ) خاً ــة بالت ير والتعليب وقلارة الش ــال ــة والتص ــويل والم ــا ال ــوةر وت ــجيل المعاطع الص ــوتية
ومعاطع الفي يو ومعلفة األليار واأللوان ملبتة ع جهاز لوحي
مجموعة من التط يعات الخاًة بتعيي وتشخيه وعالح وت ريب طالب اإلعاقة ال صلية ( تعش بصل )

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

م

السعر
التقديري

9233

0803

مجموعة تطبيقات خاصة باإلعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة يتم تحميلها على جهازلوحي
61

خاص بط ــالب
التوصيف:
اإلعاقة السمعية واتطلابات النطق
مجموعة تط يعات ( من  05إل  633تط يق ) خاً ـ ـ ـ ــة بتعيي وتش ـ ـ ـ ــخيه وعالح وت ريب طالب ات ـ ـ ـ ــطلاب اإلعاقة الس ـ ـ ـ ــمعية واتـ ـ ـ ــطلابات نطق
والل ة

60

مجموعة تطبيقات خاصة باإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون يتم تحميلها على جهازلوحي
التوصيف:
مجموعة تط يعات ( من  05إل  633تط يق ) خاً ـ ـ ــة بتعيي وتش ـ ـ ــخيه وعالح وت ريب طالب اإلعاقة الدهنية ومتالزمة داون وات ـ ـ ــطلابات نطق
األًوات والت خل الل وي واتطلابات الطالقة والداكلة واالنت اه ومهارات الل ة ملبتة ع جهاز لوحي

0803

األًوات والت خل الل وي واتطلابات الطالقة ملبتة ع جهاز لوحي

خاص بط ــالب
اإلعاقة الدهنية ومتالزمة داون

0803

8

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

68

مجموعة تطبيقات خاصة باضطراب طيف التوحد يتم تحميلها على جهازلوحي
التوصيف:
مجموعة تط يعات ( من  05إل  633تط يق ) خاًة بتعيي وتشخيه وعالح وت ريب طالب اتطلاب التوة واتطلابات نطق األًوات والت خل
الل وي والداكلة واالنت اه ومهارات الل ة ملبتة ع جهاز لوحي

خاص بطالب
اتطلاب طيش التوة والتشت
وقصور االنت اه وفلط ال لكة

0803

69

مجموعة تطبيقات خاصة باضطراب  ADHDيتم تحميلها على جهازلوحي
التوصيف:
مجموعة تط يعات ( من  05إل  633تط يق ) خاًة بتعيي وتشخيه وعالح وت ريب طالب اتطلاب  ADHDواتطلابات نطق األًوات والت خل
الل وي والداكلة واالنت اه ومهارات الل ة ملبتة ع جهاز لوحي

خاص بطالب
اتطلاب ADHD

م

طاوالت شخصية مجهزة الضطراب ADHD
التوصيف:
Features:

23

Single Seat / Length: 28 Inches / Width: 40 Inches / Height: 35-45 Inches / Age Range: 6-12 Years Old

خاص بطالب
التوة والتشت وقصور االنت اه
وفلط ال لكة

0803

0233

تتعه الشلكة بمركيب الطاولة وتجهينها لالستو ام مع توفير الصيانة الالزمة لم ة عام

2

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م
ADHDوسيلة مريحة لالستخدام مع طالب التوحد و
:التوصيف

803

خاص بطالب
التوة والتشت وقصور االنت اه
وفلط ال لكة

help children with Autism (and other disorders) stay seated for longer periods of time, particularly during school hours and at home while
working on homework.
 The Wiggle Cushion is a perfect solution for children who have a tough time sitting still. The Wiggle Cushion is a cross between a ball chair and a
seat cushion. You can inflate the Wiggle Cushion to the max to stimulate balance and core work, or deflate to use as a seat cushion
which encourages movement.
 One side of the cushion is a smooth surface, the other side has slightly raised "bumps." can choose between receiving tactile input or sitting on a
smooth surface. Includes FREE hand pump Ages 3 : 64
 Provides balance therapy and tactile input Great for kids with sensory processing and focus challenges to improve focus

26

 قطع في ًن وق خاص0  ت تر مجموعة من/ تتعه الشلكة بتجهين الوسيلة لالستو ام
طاوالت شخصية مجهزة لإلعاقات الحركية
:التوصيف
0233

خاص بطالب
اإلعاقة ال لكية والشلل ال ماغي

Length: 40" Book storage bin 8" *14" *14" Width: 24" / Height range: 23" - 33" Adjustable legs with indexing plunger
Wheels with brakes Cut hole of diameter 8cm for pen/pencil holders
 Edges alongside to prevent things from falling Patient cut out: 3" * 18"


22

تتعه الشلكة بمركيب الطاولة وتجهينها لالستو ام مع توفير الصيانة الالزمة لم ة عام

9603

03

خاص بطالب
التوة والتشت وقصور االنت اه
وفلط ال لكة

طاولة خاصة بطالب اضطراب التوحد وفرط الحركة
:التوصيف
طاولة متوصصة لت ريب وتعلي الطالب ذوي اتطلاب التوة
 سنة62 : 1 العياسات ًال ة للطالب من
تتعه الشلكة بمركيب الطاولة وتجهينها لالستو ام مع توفير الصيانة الالزمة لم ة عام

20

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

كرس ي خاص بطالب اضطراب التوحد وفرط الحركة
التوصيف:
كل ي خاص متع د العياسات لتفليغ الطاقة واللاةة المتواملة والتوازن واالستعلار
”Modern chair design for heights 5’ to 5’11
55 cm Balance Ball with anti-burst construction
Ball removes easily for exercise use
Lockable easy-glide caster wheels
Sturdy five-wheel base is stable and mobile
Durable nylon and steel fabrication that is built to last
Ideal for the home or office
Comes with an easy-inflation pump
Includes a guide illustrating stretching and strength moves
Helps engage core, align spine, and increase energy

24
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خاص بطالب
التوة والتشت وقصور االنت اه
وفلط ال لكة

0233






تتعه الشلكة بمركيب وتجهين ال ل ي لالستو ام مع توفير الصيانة الالزمة لم ة عام

جهازتكبيرمكتبي للقراءة والكتابة  /ثابت  93بوصة
التوصيف:
م بر يع م أف ـ ــل جودة للص ـ ــور ب لوان ةادة و إت ـ ــارة س ـ ــاطعة مس ـ ــاةة العلض ال يرة تس ـ ــمح بل ية أك ر وأوسـ ــع ،يوفل ال ل األملل للعلارة،
ال تابة وت ير الصور
 ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
 فال ميموري  61GB USBمحمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية
 باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية والمتابعة
 ال مان والصيانة لم ة عامين

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

90333

00

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

جهازتكبيرمكتبي للقراءة والكتابة  /متنقل
التوصيف:
Specifications
Monitor: Full-colour 12.1" (31 cm) 16:10 format TFT wide screen with LED-backlight technology.
Camera: 1280 x 720 pixel (720p) HD camera for both close range and distance views.
Settings: Magnification, dynamic contrast adjustment and picture optimising control.
)Folded: 340 x 310 x 54 mm, (13.4 x 12.2 x 2.1 in.
خاص بط ــالب
)In operation: 400 x 310 x 480 mm, (15.7 x 12.2 x 18.9 in.
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Weight: 3.5 kg (7.7 lbs.) including power adapter.
Low Vision
Built-in Lithium-ion battery, operating time more than 4 hrs.
External power adapter/battery charger 100-240V AC 50-60Hz.
Power consumption in operation: 60W in standby: < 1W.

21
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90333

ةعي ة جل ية فاخلة  /جلار موصصة ل جهاز
فال ميموري  61GB USBمحمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية والمتابعة
ال مان والصيانة لم ة عامين

مجموعة أجهزة ووسائل للتكبيروالقراءة
التوصيف:
مجموعة متنوعة من األجهزة واألدوات والوسـ ــا ل الخاًـ ــة بالت ير والتعليب وقلارة الشـ ــالـ ــة والتصـ ــويل والم ـ ــا ال ـ ــوةر وت ـ ــجيل المعاطع
الصوتية ومعاطع الفي يو بعياسات وأحجام موتلفة
( ت تر اوجموعة املة في ةعي ة خاًة ذات عجالت جل )

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

90333

09

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
م

اسم الجهاز /الوسيلة

الفـئ ـة المستهدفة

28

جهازالرسومات الحرارية البارزة
التوصيف:
جهاز اللسومات ال لارية ال ارزة عالية الجودة مفي في تعلي ال فيش اللموز اللياتية واأللوا الهن سية والمعادالت واأللوا العلمية ورس
الخلا الج لافية و
 يم ن استو ام حج الورقA3 ، A4 :
 سلعة فا عة في إنتاح اللسوم ال ارزة ،تتوفل إلارات ًوتية وتو ية خال عمل الجهاز ت ع سير العمل
 تصيمي يلا ي إةتياطات السالمة أ نار اإلستو ام
 جهاز يسهل التنعل ب من موان آلخل مع ةعي ة خاًة و طار جل ي
 ع د  2قل ةبر خاص عليت لل تابة ،ع د  2قل ةبر خاص رفيع لل تابة
 ع د  5مجموعات ورقية خاًة بالطابعة (  533ورقة ) ،ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
 فال ميموري  61GB USBمحمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية
 باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
 ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

29

العصا البيضاء قياسات مختلفة
التوصيف:
العص ــا ال ي ــار وس ــيلة تعوي ــية يعتم عل ها الم فوفون ،وال لض منها تحس ــل الطليق واتعار االً ــط ام باألجس ــام أ نار ال لكة بتحلي ها إل
األم ــام والج ــان ين ،ك ــدل ــا توون وس ـ ـ ـ ــيل ــة للفـ ـ انت ــاه الن ــاز إل أن ة ــام ــل ه ــده العصـ ـ ـ ـ ـ ــا كفيش لمن يليـ ـ أن يتطوع لمس ـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ تـ ـ ولتنبيـ ـ
قادة الملك ات لتوخي ال در بع م االًط ام بحاملها
 المع ن خفيش الوزن ،يسهل ط ها ،جميعها بي ار ما ع ا قطعة واة ة في األسفل
 الي جل وليل بالستيا ،قياسات موتلفة  ، 623 ، 663 ، 633دهان وليل استي ل

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

السعر
التقديري

8033
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قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

03

كرة الهدف  /الجرس
التوصيف:
 كلة اله ف الجلز الخاًة بالم فوفين  8عوب
 حج ك ير وحج ً ير

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

803

06

آلة بيركنزالعادية  /الكالسيكية لتعليم وكتابة برايل Perkins Braillers
التوصيف:
The Standard Perkins Brailler will meet the needs of most people. It is sturdy and portable and can emboss 25 lines with 42 cells
on an 11″ x 11 1/2″ sheet of paper. Includes dust cover and wooden eraser. The Standard Perkins Brailler comes in three colors,
Gray, Blue and Green. When ordering online please specify which color you would prefer in the comments section.
2 year warranty on parts and labor /10 Braille paper box
 ع د  63مجموعات ورقية خاًة بالطابعة (  6333ورقة ) قياز  ،A4ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
 فال ميموري  61GB USBمحمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية
 باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
 ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

اسم الجهاز /الوسيلة

م

5033

05

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م
جهازبرايل للمكفوفين
:التوصيف

Technical Specifications

03333

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

Size and Weight Height: 2.06 cm (0.8”) Width: 24.4 cm (9.5”) Depth: 16.2 cm (6.3”) Weight: 900 g (2 lbs.)
Major Capabilities: Texas Instruments OMAP4460 1.2GHz Mobile Processor, Dual-core ARM® Cortex™-A9/ 628 GB internal SD card for firmware and
storage/ 2GB Low Power DDR2 SDRAM / 22.86 cm x 7.62 cm (9” x 3.8”) Multi-touch capacitive touch screen over a 1024 x 600 / 18 cm (7”) diagonal
LCD screen/ HDMI output for external display (no audio)/ 18 or 32 Braille display cells with cursor routing buttons (1 button per cell)/ 8MP camera with
LED based lighting./ Wi-Fi 802.11 b/g/n / Bluetooth 4.0 (dual mode: BLE and classic)

 محمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية61GB USB ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز فال ميموري
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

02



أجهزة متخصصة في التواصل وتنمية المهارات اللغوية
:التوصيف

95333

خاص بطالب اتطلاب التوة
وقصور االنت اه وال شاط الزا
واإلعاقة الدهنية واإلعاقة السمعية

Students will be ready to start communicating in minutes. features a modern design – ideal for girls or boys of any age in the classroom
– yet rugged enough for everyday use.The variety of message locations - and five available levels - 7, 12, and 23 provide the flexibility
you need to customize the learning outcomes for each student.


Easy-to-use, Durable construction, Available in 7, 12, and 23 locations,Built-in handle for easy portability, Built-in symbols storage,
Static Messages, Message Locations: 4 / 9 / 20, Levels: 5, Recording Time: 6 / 12 / 20 Minutes

، محمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية61GB USB  فال ميموري،ةعي ة جل ية فاخلة موصصة
 ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عام،باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية

00

00



قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

طابعة برايل للمكفوفين  /مكتبية
التوصيف:
طابعة لل فيش والم صل في ٍآن واة  ،تتيج ط اعة مواد البرايل باإلتافة للنه العادي للم صل

04






 ط اعة النصوص بالبرايل 50 :ةلف باللانية
 ط اعة النصوص بالبرايل وال بر معا 40 :ةلف باللانية
 نوع الورقA4 :
 دقة رس البرايل 20 :نعطة لول بوًة
 ط اعة البرايل باألبعاد اللال ية
 األبعاد 6.7 :بوًة ×  20 4بوًة × 61 8بوًة
 الوزن 24.4 :رطل
 التوًيل :منفد يو از خر
 متوافق مع جميع إً ارات وين وز
ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
فال ميموري  61GB USBمحمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

09333

06

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

ماكينة تكبيرمناهج الطالب ضعاف البصر
التوصيف:
ســلعة الط اعة والتصــويل  53-43 :ن ــخة ألوان في ال قيعة ،جهاز ت دية المســتن ات التلعاةر ســعة 100أًــل قالب ( في ر ) ،الداكلة GB RAM 160GB 6
 ،HDDتصـويل ،طابعة ،ماحـا تـوةر ألوان ( اسـوانل ) ،الط اعة ع الوجهين والهارد ديسـا ،دقة الوتـوا  : 600 dpiللتصويل 1200 x 1200 dpiللط اعة،
درح الورق :ع د  2درح سعة  533ورقة  +رف التلعي الي وي ،الفلز االل مرونر :لتوزيع ال خ ةتى  999ن خة ،التوًيل بال م يوتل USB + LAN
مع التونل:
ال بر األسود ً 23000فحة ،ال بر األزرق ً 60333فحة ،ال بر األةمل ً 60333فحة ،ال بر األًفل ً 60333فحة
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خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

90333

ال مان والصيانة واألة ار والمتابعة لم ة عامين

آلة بيركينزالذكية لكتابة وتعليم برايل
التوصيف:
تعرض األحرف والطباعة الكبيرة بطريقة برايل بجانب شـ ـ ــاشـ ـ ــة مبصـ ـ ــرأو الب توب ،تتيح تجربة تعليمية متعددة الحواس ،تتيح خاصـ ـ ــية تحريروحفظ
ونقل المستندات اإللكترونية عبر  ، USBبطارية قابلة للشحن.
01







ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
ع د  63مجموعات ورقية خاًة بالطابعة (  6333ورقة ) قياز  ،A4ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
فال ميموري  61GB USBمحمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

2333

07

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م
طابعة برايل متعددة األغراض
التوصيف:
00



طابعة متع دة اال لاض للط اعة بل ة بلايل والل ة الم توبة ( ت ع العلبية واالنجلينية )



تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية
م ة ال مان والصيانة الي سنوات
تتعه الجهة الموردة بالتدريب على كيفية التشغيل واالستخدام.




الفـئ ـة المستهدفة

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

السعر
التقديري

03333

حقيبة حواس للطلبة المكفوفين
التوصيف:
عبارة عن حقيبة تعليمية تتضمن مجموعة من الوسائل التعليمية لتنمية حواس الكفيف كما يلي-:
08

-

أدوات تنمية ةاسة السمع
أدوات تنمية ةاسة اللمل
أدوات تنمية ةاسة الش
أدوات تنمية ةاسة التدوق
أدوات تنمية الع الت ال قيعة للطالب ال فيش
تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

حقيبة رياضيات للطلبة المكفوفين
التوصيف:
 09عبارة عن حقيبة تعليمية تتضمن مجموعة من الوسائل التعليمية لتنمية حواس الكفيف كما يلي-:

 أدوات هن سية لل فيش  /أدوات ع لل فيش  /أرقام وعالمات رياتية لل فيش -تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness

9333

9333

08

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

43

مجموعة الحروف العربية  /خشبية ـ حجم صغير
التوصيف:
 ف لة ج ي ة لتعلي ةلوف الل ة العلبية والت ريب ع تووين وتهجئة الولمات بطليعة أسهل
 ت تر اوجموعة املة في ًن وق خشبي

خاص بطالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

0003

46

مجموعة الحروف العربية  /خشبية ـ حجم كبير
التوصيف:
 ف لة ج ي ة لتعلي ةلوف الل ة العلبية والت ريب ع تووين وتهجئة الولمات بطليعة أسهل
 ت تر اوجموعة املة في ًن وق خشبي

خاص بطالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

9033

اسم الجهاز /الوسيلة

م

لوحة المفاتيح الكبيرة
التوصيف:
42

BigKeys Keyboard has 60 oversized keys, Native usb keyboard, no adapter required, Extra-long, non-coiled cable
BigKeys has a USB connector, Top quality click-style key switches, High-impact injection-molded ABS case and keycaps, Wear-resistant
UV coated keycap printing, BigKeys works with PC windows computers and Apple iMac computers, Full-size keyboard: 7" x 19", Arabic
/ English





خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

803

علخر  /إنجليني

02

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م
 مسحي/ جهازقياس سمع محمول
:التوصيف

the perfect combination of audiometry and tympanometry in one powerful device. offers all the diagnostic middle ear analyzer
and audiometry tests needed in the clinic. the clinic with limited desk space, and for the mobile clinic.

35000

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة
واإلعاقة السمعية

automatic, portable impedance audiometer for both screening and clinical applications
automatic Tympanometry test - pass/fail limits on screen - 4 acoustic reflex tests per ear - actual reflex response is recorded - reflexes tested at
correct pressure - automatic reflex search - audiometric screening - memory for 20 patients - calculates gradient - many printing options rechargeable batteries - large high resolution display Technical Specifications Tests - Tympanometry Normal: +200 to - 300 / Acoustic Reflex Test
4 reflexes per ear Automatic Intensity Search or Fixed Stimulus Intensity Intensities: up to 110 dBHL (l00 dBHL at 3-4 kHz) / Frequencies: 0.5 kHz,
1 kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz. Actual reflex recorded and displayed / Screening Audiometry Intensity: 10 dBHL to 50 dBHL Frequency: 0.5 kHz, 1 kHz,
2 kHz, 3 kHz, 4 kHz. Probe Tone - Frequency: 226 Hz ± 3% - Amplitude: 85 dB SPL ± 3 dB
Pressure Direction of Sweep: - positive to negative - Pump Speed: 250 - 350 daPa/sec.
Internal Memory - Tympanometry, 4 reflex recordings and Audiogram for Left as well as Right ear. 20 patients full testing scheme. Power supply 3
High quality rechargeable NiMH batteries included.

ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
 محمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية61GB USB فال ميموري
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

93

40






قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م
 المدرس ي/ جهازالتغذية السمعية المرتدة
:التوصيف

: جهاز يش الوسا ل المساع ة للسمعdelayed auditory feedback جهاز الت دية السمعية الملت ة

5333

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة
 ت ت ة- الطالقة ال المية

Technical Specifications
DAF range 30 milliseconds to 200 milliseconds. User-adjustable.
Binaural (two ear) or monaural (one ear) sound. Binaural sound is 25% more effective than monaural sound and is recommended for severe
stutterers; mild stutterers may be able to use monaural sound.
35-7500 Hz frequency range clearly reproduces all vocal frequencies of adults and children.
9-volt battery last about 30 hours. AC adapter (included) doesn’t charge the battery.
Beige case, with belt clip.
Two 3.5mm jacks for any standard microphone and headphones. One 2.5mm jack for any standard cellphone earset.
4.5" x 2.7" x 0.9" (11.5 cm x 7 cm x 2 cm); about the size of an iPod.
4.1 ounces (118 grams).

ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
 محمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية61GB USB فال ميموري
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

90
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قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م
جهاز تكبيرحجم صغيريدوي
:التوصيف

handheld electronic magnifier



7333

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

The first 8-inch handheld magnifier on the market / Magnification up to 30X with HD stunning image quality / Fully customizable
functions / Touchscreen to navigate easily through menus / Twin Ultra HD cameras for desktop or distance viewing / Large physical
buttons to adjust magnification and contrast / Can be connected easily to a large screen TV / Battery life : 4.5 hours

ةعي ة جل ية موصصة ل جهاز
 محمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية61GB USB فال ميموري
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

45





جهاز كاشف األلوان
:التوصيف


9333

99

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش ال صل
Blindness



Speech output of the color detected / Detects more than 150 different colors / Light probe function detects sources of light /
Differentiate between natural and artificial sources of light / 3 volume levels
Plug in earphones / Connect to other electronic devices (helpful for deaf-blind users)

 ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
 محمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية61GB USB  فال ميموري
 باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية والمتابعة
ال مان والصيانة لم ة عامين

41

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م

 يأتي مع جهازحاسوب محمول متو افقScreen Reader برنامج قاريء شاشة
:التوصيف
is a full screen reader offering magnification, speech AND Braille support, giving people with visual impairment the freedom to access Windows in
the way that suits them best.has been developed for all visually impaired users, from low vision to blind. It is ideal for both individual users, who
experience varying or deteriorating eye conditions during a working day or for institutional settings, such as in school or w ork, that need to provide
solutions for visually impaired groups with a range of sight diff iculties. Key Features:

8333

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

1. Magnifier:Magnification from 1.2x to 64x/ Fractional Magnification/True Font Text Smoothing/Multiple Monitor Support/7 Magnifier Views/Line View/Doc Reader/Hooked Areas(grab a particular
section of the screen or application and permanently display that information in a small magnified window)
2. Visual:24 Preset Colour Schemes or Create your Own/Colour Replacement/Highlighting Options (Mouse, Cursor, Focus, Read From Here, Dolphin Cursor)/Big Mouse Pointers/Item Finder
3. Speech:High Quality Human Voices Included/Control what is spoken when you are entering text into a document ( each character /word/ both/ none) / Adjust voice speed and volume/Text Style
Announcements /Announce Text Under Mouse Read From Here (read your document aloud with the press of a button)/Click and Read From Here(for mouse users)/Speech when Form Filling on
webpages/Speech at Logon/Doc Reader(optimize the text, background and highlight settings)
4. Screen Reader:Dolphin Cursor (allows keyboard access to areas of the screen where no live focus exists)/Quick Navigation Keys/Item Finder/Preset Verbosity Schemes Create Bespoke Verbosity
Settings
5. Braille:Supports more than 60 Braille Displays/ Computer & Literary Braille, Grades 1 & 2/ Supports Physical & Logical Braille/ Literary Braille input/ Braille Verbosity Schemes/ Show Braille on
Screen/
6. General:Supported Applications/ Fully accessible control panel/ Save & Restore Settings/ Application Settings/ Situation Settings/ Setup Wizard/ Updates available via the Internet/ Supports
Dolphin Scripts/ CAPS LOCK + F1 Dolphin Help/ Launch Pad(quickly and easily launch a selection of popular services)/ Scan and Read Aloud / Scan and read paper documents & letters
7. Advanced Magnifier:o Magnification at Logon/ Overview Mode(allows you to see where your magnified area is in relation to the "real" screen)/ Margin Release/ Advanced Mouse, Cursor, Focus
Tracking Options/ Panning(allows you to move your magnified view around the screen using only the keyboard)/ Change Colour and Thickness of Magnifier View Border.

ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
 محمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية61GB USB فال ميموري
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين
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قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م
A5 ألبوم الصور الناطق قياس
:التوصيف





650

خاص بطالب اتطلاب التوة
وًعوبات التعل وقصور االنت اه
وال شاط الزا واإلعاقة الدهنية
واإلعاقة السمعية والجس ية












750

خاص بطالب اتطلاب التوة
وًعوبات التعل وقصور االنت اه
وال شاط الزا واإلعاقة الدهنية
واإلعاقة السمعية والجس ية

48

A4 ألبوم الصور الناطق قياس
:التوصيف





95

Record a separate voice message on each page. Re-record them as often as you wish.
Each of the 20 pages will hold a single 5"x7" photo or image, (125mm x175mm).
Total recording time: 200 minutes, across 20 pages, (e.g. approx 10 minutes per page!)
Top quality recording in High Definition.
Playback Formats: WAV and MP3.
Each page has an individual PLAY/STOP Button.
Earphone Socket for personal listening, (3.5mm Phono). / Built-in Speaker with adjustable volume.
256MB of Internal Flash Memory.
Micro USB Socket for file transfers.
Insert a 6"x4" Photo into the Front Cover. / 3 x AAA replaceable batteries included.
USB Cable included for file transfer.
Recordings are preserved forever, even when batteries are replaced.
Dimensions: 225mm x 175mm x 35mm Approx.

Recordings accessed via thirty finger sized buttons on the attached ChatterBox.
10 seconds recording time per message (30 messages).
380mm x 275mm x 45mm.
2 x AAA batteries included.

49

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
م

اسم الجهاز /الوسيلة

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

53

حقيبة وسائل التعلم باللعب مع االعتماد على النفس
خاص بطالب اتطلاب التوة
التوصيف:
وًعوبات التعل وقصور االنت اه
التعل باللعب مع الملاق ة الداتية لملةلة رياض األطفا  ،المفاهي العامة والمفاهي اللياتية من  1 : 0سنوات ،والتعل باللعب مع االعتماد ع
وفلط ال لكة
النفل ـ ـ الطا ل الم ل لملةلة التعلي األسا ي من  63 : 1سنوات  9 ( ،مجموعات أساسية ) ت
ل مجموعة إطار بعشلة أزرار ملونة ،و مانر واإلعاقة الدهنية واإلعاقة السمعية
ل مجموعة  61بطاقة.
مجموعات داخلية ت

0803

56

كرة أرضية بارزة  /برايل
التوصيف:
 خارطة العال ع ال لة األرتية>
 الج  62بوًة م طاة بط عة لفافة إلبلاز الت اريل السياسية لخارطة العال
 خطوط بارزة للفصل بين العارات  ،خطوط طو وعلض بارزة ،خطوط التواقي العالمية

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

833

52

مجموعة خرائط العالم بارز  /برايل
التوصيف:
مجوعة متنوعة من خلا العال وخليطة أبوظبي ( ال تعل عن ) 23
نظلا لع م ق رة الصفحة ال ارزة ع استيعاب الخليطة والتفاًيل الم توبة عل ها ،يت توفير مفتاا لول خليطة ةيث يوج ل رق والمنطعة
الج لافية التي يشير إل ها ع الخليطة ،أما الخليطة ذاتها فتحتوي ع أرقام ملجعية يم ن للطالب التعلف ع معان ها أو التعلف ع المناطق
التي تشير إل ها بمطالعة المفتاا الخاص بهده الخليطة أو تلا ،ع أن يعع مفتاا الخليطة في الصفحة التالية عل ها.

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل
Low Vision

0033

90

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
م

50

اسم الجهاز /الوسيلة
حقيبة األدوات المستهلكة لإلعاقة الذهنية
التوصيف:
 تا لسان بالستيور م لش لت ري ات نطق األًوات
 لفاطات بالستي ية م لفة لت ري ات التنفل Straws
 طار للف يستو م أ نار التشخيه والجلسات
 بالونات لت ري ات التنفل
ً فارات بالستي ية Horns kit
ً فارات ورقية ملتوية
 قفازات تستو م أ نار التشخيه وت ري ات نطق األًوات
 سا ل تععي الي ين ،مناديل مععمة
 لع ة نفخ فعاعات الصابون
 وسا ل تعزيز
 لع ة نفخ ال لات الص يرة في الهوار عبر األن وب
 قلطاسية وأدوات م تبية متنوعة لملفات الطالب
 أل وم الصور الناطق
 جهاز التواًل باللموز
 ةعي ة ل مل وسا ل التشخيه والعالح
 تط يعات خاًة محملة ع أي باد

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بط ــالب
اإلعاقة الدهنية

السعر
التقديري

8033

96

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
م

54

اسم الجهاز /الوسيلة
حقيبة األدوات المستهلكة الضطراب ADHD
التوصيف:
 وسا ل تواًل بصلي
 وسا ل تلكين
 وسا ل تنمية االنت اه
 لفاطات بالستي ية م لفة لت ري ات التنفل Straws
 طار للف يستو م أ نار التشخيه والجلسات
 ألعاب تحفينية
 وسا ل تفليغ الطاقة وال
ً فارات ورقية ملتوية
 قفازات تستو م أ نار التشخيه وت ري ات نطق األًوات
 لع ة نفخ فعاعات الصابون
 لع ة نفخ ال لات الص يرة في الهوار عبر األن وب
 قلطاسية وأدوات م تبية متنوعة لملفات الطالب
 ةعي ة ل مل وسا ل التشخيه والعالح
 تط يعات خاًة محملة ع أي باد

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بط ــالب
اتطلاب ADHD

السعر
التقديري

8033
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م

55

اسم الجهاز /الوسيلة
حقيبة األدوات المستهلكة الضطراب طيف التوحد
التوصيف:
 لفاطات بالستي ية م لفة لت ري ات التنفل Straws
 لفاطات لول ية بالستي ية
 طار للف يستو م أ نار التشخيه والجلسات
 بالونات لت ري ات التنفل
ً فارات بالستي ية Horns kit
ً فارات ورقية ملتوية
 سا ل تععي الي ين ،مناديل مععمة
 قفازات تستو م أ نار التشخيه وت ري ات نطق األًوات
 لع ة نفخ فعاعات الصابون
 وسا ل تعزيز
 لع ة نفخ ال لات الص يرة في الهوار عبر األن وب
 قلطاسية وأدوات م تبية متنوعة لملفات الطالب
 أل وم الصور الناطق
 جهاز التواًل باللموز
 ةعي ة ل مل وسا ل التشخيه والعالح
 تط يعات خاًة محملة ع أي باد

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بط ــالب
اتطلاب طيش التوة

السعر
التقديري

9500
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قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
م

51

اسم الجهاز /الوسيلة
حقيبة األدوات المستهلكة لإلعاقة البصرية
التوصيف:
 ع سات م برة متنوعة للت ريب ع العلارة
 ع اد ةساخر لل فيش
 وسا ل تعلي بلايل
 بطاقات تعلي بلايل
 طار للف يستو م أ نار التشخيه والجلسات
 قفازات تستو م أ نار التشخيه والت ري ات
 سا ل تععي الي ين ،مناديل مععمة
 أدوات محفزات وتشجيع
 قلطاسيات خاًة بت ليش ال تب الم برة للطالب تعاف ال صل
 ةعي ة ل مل الوسا ل واألدوات
 طار للعينين للطالب أ نار التعيي والعالح
 عصا بي ار للت ري ات
 تط يعات خاًة محملة ع أي باد

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية كش بصل  /تعش
ال صل

السعر
التقديري

8033
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اسم الجهاز /الوسيلة
حقيبة األدوات المستهلكة لإلعاقة السمعية واضطرابات النطق واللغة
التوصيف:
 تا لسان بالستيور م لش لت ري ات نطق األًوات
 لفاطات بالستي ية م لفة لت ري ات التنفل Straws
 لفاطات لول ية بالستي ية
 طار للف يستو م أ نار التشخيه والجلسات
 ملآة ً يرة  03 × 03س لت ري ات نطق األًوات
 مص اا كهلباةر قل ً ير للتشخيه
 بالونات لت ري ات التنفل
ً فارات بالستي ية Horns kit
ً فارات ورقية ملتوية
 سا ل تععي الي ين ،مناديل مععمة
 قفازات تستو م أ نار التشخيه وت ري ات نطق األًوات
 لع ة نفخ فعاعات الصابون
 لع ة نفخ ال لات الص يرة في الهوار عبر األن وب
 قلطاسية وأدوات م تبية متنوعة لملفات الطالب
 ةعي ة ل مل وسا ل التشخيه والعالح
 تط يعات خاًة محملة ع أي باد

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بط ــالب
اتطلاب النطق والل ة واإلعاقة
السمعية

السعر
التقديري

9500
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م

58

مجموعة برامج تعليمية لمهارات اللغة العربية  /اإلنجليزية والحروف واألرقام والعمليات الحسابية
التوصيف:
عدد  03برنامج مختلف:
 بلامج ال لوف األبج ية
 بلامج األرقام واألع اد
 بلامج تلكيب الولمات
 بلامج اوجموعات ال منية
 قطار ال لوف
 شجلة ال لوف
 الولمات المتشابهة
 التطابق
 بلامج النحو الميسل
 بلامج السلوك


59

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بطالب
ًعوبات التعل واإلعاقة الجس ية
واتطلاب التوة واإلعاقة الدهنية
واإلعاقة السمعية

السعر
التقديري

0803

ق يعل السعل أو يزي ةسب ع د البرامج بول ًن وق وةسب توافل ةاسوب محمو مع اوجموعة

مجموعة الحروف واألرقام المغناطيسية
التوصيف:
وسيلة ممتعة وليعة لتعل ال لوف العلبية واألرقام وتووين الولمات والت ريب ع العمليات ال سابية البسيطة
مجموعة من األلــوا الملخعة ذات ال واف المم نطة تملل ل ألــوا ال لوف في الل ة العلبية ( منفصــل ومتصــل  /أو  /وس ـ  /آخل ) ،كما
تملل الم ود الطويلة ( ألش  /يار  /واو ) ،كما تشتمل ع األرقام من (  ،) 9 : 3مع  0س ورات خاًة وأقالم اكتب وام ا
( ت تر اوجموعة املة في ًن وق خاص )

خاص بطالب
ًعوبات التعل ومعلمي واإلعاقات
اوختلفة

0503

00

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م

جهازمسحي لإلعاقة البصرية
:التوصيف
 وان فع ليعطر النتا ج بشــول م الــل ودقيق إذ يعوم باالكتشــاف الم ل ألملاض ( اإلبصــار ) ومش ـا ل63 يعوم الجهاز بعملية ال شــش خال
. وال يحتاح إل تجهينات خاًة باالستو ام%  ألهل تعلي ا ب قة عالية تصل إل1 النظل من عمل

53333

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل

Handheld vision screening device that helps users quickly and easily detect vision issues on patients from 6 months of age thr ough adult.
screens both eyes at once from a nonthreatening 3-foot distance. The touch-screen display allows for one-touch activation, simple
management of patient data entry, and easy configuration for both vision screening tests and autorefraction applications.
Features:
 Supports AAP screening guidelines for early detection of amblyopic risk factors
 Automated vision screening device provides thorough, objective, and easy-to-understand results
 Easy to use, easy to implement with minimal user training required
 Adequately powered for mass screening events
 Captures readings 97% of the time helping to screen otherwise difficult patients
 Wireless printing and WiFi-enabled for easy export of data
 Manual exports available via USB port
 Uses lights and sounds to help engage children

ةعي ة جل ية فاخلة موصصة ل جهاز
 محمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية61GB USB فال ميموري
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

09

13






قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

جهازعالج اضطرابات النطق
التوصيف:
Applications:

Voice Disorders

Motor Speech Disorders

Voice Typing
خاص بطالب

Fluency
اإلعاقة السمعية والشلل ال ماغي

Selected Articulation Training
واتطلاب التوة

Hearing-Impaired Speech
واإلعاقة الدهنية واإلعاقة الجس ية

Professional Voice
واتطلابات النطق والل ة

Accent Reduction

Second Language Learning

16






58333

ي تر الجهاز مع ةاسوب م تبي ي ع مواًفات تش يل الجهاز  /طاولة خاًة  /طابعة لينرية
فال ميموري  61GB USBمحمل علي مادة ت ريبية في يو وكتيب التش يل بالل تين االنجلينية والعلبية
باإلتافة إل الت ريب والشهادات المعتم ة من الشلكة وال يافة والمطويات ووسا ل ال عاية
ال مان والصيانة والمتابعة لم ة عامين

00

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
م

اسم الجهاز /الوسيلة

الفـئ ـة المستهدفة

12

حقيبة النطق واللغة:
التوصيف:
ع ارة عن بطاقات ذات جودة عالية وملونة وة يلة وجاذبة وسهلة ال مل والتنعل ويت ةفظها داخل اظلف او بوكل ً ير وتتوون ال عي ة مما
ي ي:
بطاقات األًوات ( او الولمة – وس الولمة – اخل الولمة )  /بطاقات تسلسل االة اي  /بطاقات بنار العصة  /بطاقات األفعا  /بطاقات
ال ما ل  /بطاقات األلوان  /بطاقات المواقش  /بطاقات الت اد  /بطاقات األوامل  /بطاقات لألدوات ( سيارة – كتاب – قل الخ )  /بطاقات
ألجزار جس اإلنسان  /بطاقات ل يوانات
 -تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

خاص بط ــالب
اتطلاب النطق والل ة واإلعاقة
السمعية

10

املجموعة الحسية التعليمية لألشكال الهندسية (  ) 8 : 5سنوات
التوصيف:
املجموعة الحسية التعليمية لألشكال الهندسية:
خاص بطالب
من (  ) 8 : 4سـ ــنوات ،مجموعة متواملة لتعلي األلـ ــوا بطليعة ةسـ ــية م وظة ملموسـ ــة ،تتوون من  1مجموعات ل مجموعة تتوون من ً 1 : 4عوبات التعل واتطلاب التوة
واتطلاب  ADHDواإلعاقة الدهنية
ألوا فا وتلكيب ومطابعة
ورياض األطفا
circles, rectangles, different types of triangles, different regular polygons (pentagon to decagon), curvilinear figures (oval, ellipse,
curvilinear, triangle, quatrefoil), rectilinear figures (rhombus, parallelogram, right trapezoid, and isosceles trapezoid).
ت تر اوجموعة املة داخل ًن وق خشبي ذو جودة عالية ،محفو داخل ًن وق من ال لتون المعو ل ماية

السعر
التقديري

720

0933

05

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
م

اسم الجهاز /الوسيلة

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

14

املجموعة المتكاملة من لوحات الجيوب:
التوصيف:
خاص بطالب
مجموعة تتوون من  23 : 65لوةة جيوب موتلفة قابلة للتعليق ع ال ا أو الت ريب ع الطاوالت
ًعوبات التعل واتطلاب التوة
ت طر اوجموعة ما ي ي :التاريخ  ،أيام األسـ ـ وع  ،الش ــهور الفص ــو  ،األرقام والعمليات ال س ــابية البس ــيطة  ،ال لوف  ،الخ ـ ـلاوات  ،الفاكهة ،
واتطلاب  ADHDواإلعاقة الدهنية
ال يوانات األليفة  ،لوةات ال طاقات قياس ــات موتلفة  ،وس ــا ل النعل  ،الم رس ــة  ،ال ي  ،االتجاهات  ،الس ــاعة  ،األلوان  ،ال ــور وال ياب ،
ورياض األطفا
التحفين والتعزيز تووين الولمات والجمل  ،السلوك ،
ت تر اوجموعة املة داخل ًن وق بالستيا ذو ج ة عالية للنعل وال ماية

0003

15

املجموعة المتكاملة من اإلسطوانات الخشبية (  ) 8 : 5سنوات
التوصيف:
خاص بطالب
اوجموعة المتواملة من اإلسطوانات الخشبية (  ) 8 : 4سنوات ،مجموعة تتوون من  4لوةات خشبية
ًعوبات التعل واتطلاب التوة
ت طر الع ي من المفاهي والمهارات ال ســية منها اإلةســاز بالفلق واالختالف بين الطو والعلض واإلرتفاع والحج والعمق والشــول والســميا
واتطلاب  ADHDواإلعاقة الدهنية
وال يق والواسع ،يت الت ريب عل ها ع الطاوالت أو األرتية ،تحتوي اإلسطوانات الخشبية ع معابت لت ريب المهارات ال لكية ال قيعة عن
ورياض األطفا
إزالة األسطوانات أو إدخالها ( تش إمساك العل )
ت تر اوجموعة املة داخل ًن وق ذو ج ة عالية للنعل وال ماية

703

00

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
م

اسم الجهاز /الوسيلة

الفـئ ـة المستهدفة

11

الحقيبة التدريبية في تشخيص صعوبات التعلم لمعلمي التربية الخاصة
التوصيف:
إصدارمعدل لحقيبة تشخيص صعوبات التعلم ،تحتوي الحقيبة على العناصرالتالية:
 6معياز تشخيه ًعوبات التعل لل كتور ع الل ةسين يحتوي دليل التشخيه وبطاقات مصورة أل لاض تط يق المعياز ونماذح
اإلجابة ع د  53لول ةعي ة
 2معياز تشخيه اتطلاب قصور االنت اه وفلط ال لكة لل كتور مؤي ال مي ي يحتوي دليل المعياز ونماذح إجابة ع د  53لول ةعي ة (
ال خة اإلماراتية )
نموذح خطة تلبوية فلدية ،نموذح خطة تعليمية فلدية ،اســتمارة دراســة ةالة ،تعيي الســمات الســلوكية ،نموذح اإلةالة ،نموذح المتابعة اليومر،
خطـة عالجيـة لطل ـة ًـ ـ ـ ــعوبـات التعل في الل ـة العلبيـة ،خطـة فلديـة للليـاتـ ـ ـ ـ ـيـات ،دورة تـ ريبيـة لمـ ة يومين ( ت لر لوـل  43ةعي ة دورة واة ة )،
ول ـ ــهادة ت ريبية معتم ة من ملكز التمين األردنر في المربية الخاً ـ ــة لول مش ـ ــارك ،ه ية مجموعة قص ـ ــه قص ـ ــيرة ممينة تتح ي عن فئات اإلعاقة
ت ليش د جما الخطيب لول مشـارك ،قلص م ـ وط يو ا تط يق معياز ًعوبات التعل  ،أوراق عمل متع دة ونماذح أخل تع م للمشاركين
أ نار ال ورة الت ريبية ،لهادة لول مت رب معتم ة من ملكز التمين االردنر في المربية الخاًة
اخت ارات ومعاييل معننة السعل يوتلش ةسب الع د مع الت ريب المتوصه وال يافة لم ة يومين

خاص بتشخيه طالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

السعر
التقديري

0233
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م

10

اسم الجهاز /الوسيلة
الحقيبة التدريبية في تشخيص اضطراب طيف التوحد لمعلمي التربية الخاصة
التوصيف:
حقيبة لتقييم وتأهيل حاالت التوحد ودمجهم في المدارس العادية ،تحتوي الحقيبة على:
 6معياز قا مة تع يل السلوك التوة ي لل كتور نايش الزارع ،أة أبلز األسمار العلبية في مجا التوة في الوطن العلخر ( المعياز تع يلي
ويساع معل المربية الخاًة في رً مستو األدار ال الي لطالب التوة  ،يم ن لول معل العيام ب بع أخد ال ورة الت ريبية )
 2معياز تع يل التوة الطفولي لألستاذ ال كتور زي ان السلطاوي ويحتوي المعياز والصورة اوختصلة واجلارات التط يق  :ال ليل ونموذح
اإلجابة ع د 53
نموذح الخطـة المربويـة الفلديـة ،نموذح الخطـة التعليمية الفلدية ،دراس ـ ـ ـ ــة ال الة ،نموذح خطة عالجية فلدية ،كتاب اتـ ـ ـ ــطلابات طيش التوة :
ممــارس ـ ـ ـ ــات التـ ريل الفعـالــة ،كتــاب ممرج للـ كتور نــايش الزارع ،دورة تـ ريبيــة لمـ ة  0أيــام ( ت لر لوــل  43ةعي ــة دورة واةـ ة ) ،تعـ ي د/نــايش
الزارع يت خاللها للا ال عي ة وتط يعاتها ،التعلف ع مستو األدار ال اليً ،يا ة التعليل ،أه الممارسات العالجية ،ولهادة ت ريبية معتم ة
من ملكز التمين األردنر في المربية الخاً ـ ــة لول مش ـ ــارك ،نماذح وأوراق عمل توزع خال ال ورة ،ه ية لول ةعي ة قص ـ ــه قص ـ ــيرة لألطفا ةو
فئات المربية الخاًة من ت ليش األستاذ ال كتور جما الخطيب ،لهادة لول مت رب معتم ة من ملكز التمين االردنر في المربية الخاًة
اخت ارات ومعاييل معننة السعل يوتلش ةسب الع د مع الت ريب المتوصه وال يافة لم ة يومين

الفـئ ـة المستهدفة

خاص بتشخيه طالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

السعر
التقديري

0033

07

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

الحقيبة التدريبية في المشاكل السلوكية وأسس تعديل السلوك لمعلمي التربية الخاصة
التوصيف:
حقيبة تدريبية شاملة تستعرض املحاور التالية:
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األسل والم ادير التي يعتم عل ها تع يل السلوك
اسمراتيجيات تعوية السلوك المل وب في
اسمراتيجيات اتعاف السلوك ير المل وب في
التعلي المبرمج ،االخفار ،الت دية اللاجعة ،التعاق السلو ر ،التنظي الداتر
كيفية تنفيد بلامج تع يل السلوك
أمللة تط يعية

مادة الحقيبة تشمل:

خاص بتشخيه طالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

9033

دليل ال عي ة ورقي وقلص م وط ع د  2كتيب تعليفر ب ه المش الت السلوكية ،نماذح متابعة متع دة ومتنوعة للسلوك الملاد تع يل  ،كتاب ةو
تع يل السلوك اً ار  2368تمن ةعي ة جل ية فاخلة ،جميع او اور يت ت طيتها من ق ل متوصه من خال أنشطة ت ريبية ومادة علمية لاملة

المطلوب من الشركة:
 لهادة لول مشارك موقعة من الم رب وملكز معتم في المربية الخاًة
 م ة ال ورة  0أيام يت ت لارها بمع  45مت رب لول دورة
 تولفة ال ورة لول مت رب لاملة ال عي ة والت ريب وال يافة وال نارات والمطويات


السعل يوتلش ةسب الع د

08

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

الحقيبة التدريبية في التربية الخاصة لمساعدي صف ذوي االحتياجات الخاصة
التوصيف:
حقيبة تدريبية تعرض بشكل تطبيقي تقدم من خالل دورة تدريبية يناقش فيها عدة محاور:
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مفاهي ومصط ات وتعليفات في المربية الخاًة وفق التص يفات ال يلة.
األه اف العامة للمربية الخاًة  /فئات وبلامج المربية الخاًة  /أنواع بلامج اللتبية الخاًة  /إجلارات ال شش والتعلف وتح ي الخ مات
الووادر الفنية والتعليمية واإلدارية
األدوار والمسؤوليات للعاملين مع الطالب ذوي االةتياجات الخاًة
االعت ــارات المربوية العامة في تعلي الطل ة ذوي االةتياجات الخاًة
أدوات وأساليب التعوي واالمتحانات للطل ة ذوي االةتياجات الخاًة
العانون االتحادي رق  29لسنة  2331والمع لسنة  2339بش ن ةعوق األشخاص ذوي االةتياجات الخاًة
دمج ذوي االةتياجات الخاًة المفهوم والخلفية النظلية
اتطلاب التوة ( المشا ل وال لو )
تعيي وتشخيه اتطلاب التوة وفق معايير DSM5

خاص بالتنمية المهنية
لمساع ي ًش ذوي االةتياجات
الخاًة

9033

تشمل الحقيبة:








قلص م وط يشمل علض ال عي ة واألر ان الل يسية
نماذح وأوراق عمل تط يعية ،مادة الورلة النظلية
ملش لامل نموذح لخطة تلبوية فلدية IEP
ع د  0كتاب عن المربية الخاًة إً ار 2368
ورلة عمل لم ة  0أيام تع م لول  43ةعي ة ،تع ي دكتور موته
لهادة لول مشارك موقعة من الم رب وملكز معتم في المربية الخاًة
تولفة ال ورة لول مت رب لاملة ال عي ة والت ريب وال يافة وال نارات والمطويات

02

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

الحقيبة التدريبية في تدريس مهارات التفكيروفق نموذج ميكوزا  MICOSAلمعلمي التربية الخاصة
التوصيف:
تدريس مهارات التفكيروفق نموذج MICOSA






ةعي ة ت ريبية تع م من خال ورلة عمل لتعزيز وت عي العمل المتعلق بتنمية مهارات التف ير الناق وارت اطات اللعافية ،مما يشول االستلمار ال عيعر
لع رات الطل ة واالرتعار بمهارات التف ير
المعصود من تط يق نموذح  MiCOSAهو ت ريب المعل ليلعب دور الوسي الصفر في تنفيد المنح المنهجي المفتوا لتعلي مهارات التف ير الناق
واالب ا ي
تستعلض ال عي ة الت ريبية بشول تط يعر االلية الم رسية التي يت من خاللها تطويل  26مهارة تف ير تلورية لمطالب العلن 26

تشمل الحقيبة:
03







قلص م وط يشمل علض تمهي ي ال عي ة واألر ان الل يسية
استعلاض آلية ال شش عن الموهوبين
نماذح وأوراق عمل تط يعية ،مادة الورلة النظلية تمن ةعي ة جل ية فاخلة
بوسمر نموذح  MiCOSAيشمل الموونات األساسية للنموذح
كتاب ( ت ريل  26مهارة تف ير للعلن  )26سنة الط ع 2360

خاص بتشخيه طالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

9033

المطلوب من الشركة:
 لهادة لول مشارك موقعة من الم رب وملكز معتم في المربية الخاًة
 م ة ال ورة  0أيام يت ت لارها بمع  43مت رب لول دورة
 تولفة ال ورة لول مت رب لاملة ال عي ة والت ريب وال يافة وال نارات والمطويات



مع الت ريب المتوصه وال يافة لم ة يومين
السعل يوتلش ةسب الع د

53

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

حقيبة االستعداد للتعلم
التوصيف:


06

اخت ار استع اد تعل معنن

المطلوب من الشركة:
 لهادة لول مشارك موقعة من الم رب وملكز معتم في المربية الخاًة
 م ة ال ورة  0أيام يت ت لارها بمع  43مت رب لول دورة
 تولفة ال ورة لول مت رب لاملة ال عي ة والت ريب وال يافة وال نارات والمطويات

الحقيبة التدريبية في النطق واللغة واإلعاقة السمعية
التوصيف:


02

تحوي ع ة اخت ارات رسمية للت ت ة والل ة ونطق األًوات

المطلوب من الشركة:
 لهادة لول مشارك موقعة من الم رب وملكز معتم في المربية الخاًة
 م ة ال ورة  0أيام يت ت لارها بمع  43مت رب لول دورة
 تولفة ال ورة لول مت رب لاملة ال عي ة والت ريب وال يافة وال نارات والمطويات

خاص بتشخيه طالب
ًعوبات التعل ومعلمي المربية
الخاًة

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

0633

8033

الحقيبة التدريبية في اإلعاقة البصرية
التوصيف:


00

تحوي ع ة وسا ل وأوراق عمل واسمراتيجيات التعامل ومادة ت ريبية ة يلة

المطلوب من الشركة:
 لهادة لول مشارك موقعة من الم رب وملكز معتم في المربية الخاًة
 م ة ال ورة  0أيام يت ت لارها بمع  43مت رب لول دورة
 تولفة ال ورة لول مت رب لاملة ال عي ة والت ريب وال يافة وال نارات والمطويات

خاص بط ــالب
اإلعاقة ال صلية تعش ال صل /
كش بصل

5033

50

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
اسم الجهاز /الوسيلة

م

الفـئ ـة المستهدفة
Talk tools

04

 Oral Placement to Speech Kit (OPT-S) Articulation Card Set األدوات املة في ةعي ة ل فظ مع ت ريب من اوختصين تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسيةOPT (Oral Placement Therapy) Program

الطل ة الدين ل يه مش الت النطق
والل ة

1620

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

119

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

40

100

05

-

01

-

Paint With Water Activity Books Set: Farm, Ocean, Safari
سلسلة قصه محفزة لل ة في مواتع موتلفة
تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

00

-

تا لسان ذو طع في كلتونها الخاص
تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

-

Mix and match
خاص بطالب
بطاقات محفزة لل ة والداكلة واالًوات -بطاقات ذات جودة عالية ( ال تتلش مع الزمن ) ملونة -ة يلة – جاذبة -سهلة ال مل والتنعل -ل يها طليعة اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
ةفظ ( اظلف خاًة او بوكل ً ير )
واختصاي ي النطق والل ة

08

-

530

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

االدوات املة في ةعي ة ل فظ مع ت ريب من اوختصين
تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

Flavored Tongue Depressor

السعر
التقديري

تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

59

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
الفـئ ـة المستهدفة

السعر
التقديري

09

اختبارات داربشيرللنطق واللغة
 اخت ار امل مع االدوات  +ت ريب من اوختصين -تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة
واإلعاقة السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

2000

83

بطاقات داربشيرللمهارات السلوكية والمهارات الحياتية
 -تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة
واإلعاقة السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

200

86

Speech buddies therapy professional
 االدوات املة في ةعي ة متنعلة مع ادوات التععي الخاًة  +ت ريب من ق ل اوختصين -تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة
واإلعاقة السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

2000

م

82

اسم الجهاز /الوسيلة

(CELF®-5) 5-21 years
Core Language Score, Receptive Language, Expressive Language, Language Structure and Language Content standard scores, percentile
ranks, growth scale values, and age equivalents.
Comprehensive Assessment of Spoken Language
Manuals:
CELF-5 Examiner's Manual (print)- $649 566
CELF-5 Technical Manual – 49$ - 186
CELF-5 Stimulus Books 1-2 (print): Set of 2 - $379- 1441 = 2200

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

2200

تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

50

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

2000

1050

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

Understanding Inferences Fun Deck.Following Auditory Direction Game.Worksheet.Following Direction Behind the wheel Board
Game. Pre-language Picture Card Sets ( action words,sentences,spatial concepts, stories,sequence cards ).Fun Deck(action,
phoneme, preposition,sequence cards)."Wh"Cipper Card.Ask and Answer "WH" Bingo. Auditory Adventures Activities
Pack.Sequencing cards (3/4/6 Scene).Hopping and Frog Board Game for language and Articulation.Magnetic learning Set(Prekخاص بطالب
2) (stimulate storytelling,expression,motor skills, Phonemic awareness, and word building with theses magnetic 14by 18 sets and
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
pieces. Picture This Professional Edition CD-ROM (All Ages).Webber Classifying Cards (gradesprek-5).Positive Pragmatic
السمعية
Game.Practicing Pragmatics Fun Deck. Photo Fish and Say (Magnetic language and Articulation Games.Webber Photo Phonology
واختصاي ي النطق والل ة
Minimal Cards.Say and Do" Phonology Games.Phonological Awareness Chipper Chat.Speechenise CD drill ,65 Page Activity.
) بطاقات ذات جودة عالية ( ال تتلش مع الزمن- بطاقات محفزة لل ة والداكلة واالًوات
 ل يها طليعة ةفظ ( اظلف او بوكل ً ير ) اذا ان ال مرونية فهي قابلة للتحميل ع- سهلة ال مل والتنعل- ة يلة – جاذبة-ملونة
تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية.  او فالPC جهاز

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

CELF-5 Record Forms - Ages 5-8 – 83$- 316aedaed
CELF-5 Record Forms - Ages 9-21 – 83$ 316aed
CELF-5 Reading and Writing Supplement - Ages 8-10 - $28- 106aed
CELF-5 Reading and Writing Supplement - Ages 11-21 - $28- 106aed
CELF-5 Observational Rating Scales $54- 205aed
= 1050aed
Total = 62300 instead of 111000 aed
Include training from a specialist

80

84

تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

55

م

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م

1750

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition (PPVT™-4)
PPVT-4 Complete Kit (A & B)
Includes: A and B Easels, Manual, A and B Record Forms (25 each), and Carrying Case
Includes all materials, Include training from a specialist
تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

85

809

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

Children's Communication Checklist-2 U.S. Edition (CCC—2)
CCC-2 Complete Kit (Windows only)
Includes Manual, 25 Caregiver Response Forms, 25 Scoring Worksheets, and Scoring CD.
Include training from a specialist
تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

81

630

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

Stuttering Severity Instrument for Children and Adults (SSI-4)Include training from a specialist

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

Cognitive, Linguistic, and Social-Communicative Scales (CLASS)
Include training from a specialist

245

50

80

تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

88

تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

قائمة األجهزة والتقنيات المساندة
السعر
التقديري

الفـئ ـة المستهدفة

 الوسيلة/اسم الجهاز

م

Preschool Language Scales, Fifth Edition (PLS-5), Includes training from a specialist . Includes: Examiner’s Manual,
Administration Scoring Manual, Picture Manual, Record Forms (15), Home Communication Questionnaire (25), and Complete
Manipulatives Kit. Kit does not include bubbles with wand, sheet of paper, metal keys on a ring, watch with a second hand or
sealable plastic bags.
تلمنم الشل ات بتع ي عينة لفحصها من ق ل لجنة المرسية

89

1500

خاص بطالب
اتطلابات النطق والل ة واإلعاقة
السمعية
واختصاي ي النطق والل ة

4051

الطل ة ص اب الهم

Leiter International Performance Scale, Third Edition Complete Test Kit

93

4391

الطل ة اص اب الهم

Battelle Developmental Inventory, Second Edition, Normative Update

96

4243

الطل ة اص اب الهم

Stanford Binet Intelligence Scales

92

525

الطل ة اص اب الهم

Stanford Binet Intelligence Scales - Examiner’s Manual

90

525

الطل ة اص اب الهم

Stanford Binet Intelligence Scales - Technical Manual

94

177

الطل ة اص اب الهم

Stanford Binet Intelligence Scales - Training Resources

95

4743

الطل ة اص اب الهم

Wechsler Intelligence Scale for Children, Fifth Edition

91

2131

الطل ة اص اب الهم

Vineland Adaptive Behavior Scales

90

9333

الطل ة اص اب الهم

4000

الطل ة اص اب الهم

4000

الطل ة اص اب الهم

2640

الطل ة ذوي ًعوبات التعل

56

]اختبارستانفورد بينيه [ النسخة الخامس
ا
اختبار وكسلرالرابع بالعربي كامال
ا
اختبار وكسلرالرابع اإلنجليزي كامال
حقيبة األميرة ثروت لصعوبات التعلم

98
99
633
636

