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  قائمة المراجع
 

فاعل�ة برنامج تدر+بي مقترح ألداء 'عض األنشطة المتنوعة على  ،)٢٠٠١( أمیرة طه بخش -١
تنم�ة المهارات االجتماع�ة لألطفال المعوقین عقل�ًا القابلین للتعلم، مجلة 

  .مر;ز ال'حوث التر�و�ة، جامعة قطر، العدد التاسع عشر، السنة العاشرة
  

  تصم�م البرنامج التر�و� الفرد� من نموذج العجز  :)٢٠١٤(راء رأفت دمحم على اس -٢
 .، دار الجامعة الجدیدةنموذج النموإلى 

مناهج وأسالیب التدر+س في التر��ة الخاصة،  :)١٩٩٤(الحدید4ومنى الخطیب، جمال  -٣
  .الشارقة مطا'ع المعارف،

  . الخاصة، الكو+ت، م;ت'ة الفالحالمدخل إلى التر��ة  )١٩٩٧( جمال دمحم الخطیب، -٤
 -مناهج وأسالیب التدر+س في التر��ة الخاصة )١٩٩٤( ،جمال دمحم الخطیب، منى الحدید4 -٥

  . دلیل عملي إلى تر��ة وتدر+ب األطفال المعوقین، الشارقة، مط'عة المعارف
، الجامعة س�;ولوج�ة االعاقة، الجماهیر+ة العر��ة اللیب�ة )١٩٩٣(، رمضان دمحم القذافي -٦

  . المفتوحة
. ، یونیو٤مدارس ال تستثنى أحدًا من الطل'ة، التر��ة الجدیدة، العدد  )١٩٩٤(،ز?ر<ا زهیر -٧

  . ٧٨-٦٥ص ص 
  . ١٤١-١٤٠ص  المناهج الدراس�ة، الكو+ت، م;ت'ة الفالح،  ص )١٩٩٩( ،سعد الرشید4 وآخرون  -٨

ذو� اإلعاقة العقل�ة  عقل�ًا  مناهج المهارات الحساب�ة للتالمیذ :)٢٠٠١( هارون صالح  -٩
  .واستراتیج�ات تدر+سها، م;ت'ة الصفحات الذهب�ة، الر+اض

، )المعلمین دلیل(البرنامج التر�وT الفردT في مجال التر��ة الخاصة  :)٢٠٠٤(هارون  صالح-١٠
  .سلسلة إصدارات أكاد�م�ة التر��ة الخاصة، الر+اض

تأیید والمعارضة، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقي الدمج التر�وT بین ال): ٢٠٠٢(، صالح عمیرة-١١
  . فبرایر ١١-٩الثاني للجمع�ة الخلیج�ة لإلعاقة 'الشارقة، الشارقة، 

جـداول النشـاZ المصـورة لألطفـال التوحـدیین وٕام;انیـة  :)٢٠٠٢(هللا دمحم  عادل عبد-١٢
  .القاهرة، دار الرشاد. استخدامها مع األطفال المعاقین عقل�اً 

  .القاهرة، دار الرشاد. اإلعاقات العقل�ة ؛)٢٠٠٤(هللا دمحم  ل عبدعاد-١٣
مد� فاعل�ة برنامج ارشادT في تنم�ة المهارات االجتماع�ة  )١٩٩٧( ،عایدة قاسم رفاعي-١٤

  لد� عینة من األطفال المعوقین عقل�ًا، رسالة د;توراه، جامعة عین شمس، 
  . ;ل�ة التر��ة
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قاموس التر��ة الخاصة وتأهیل غیر العادیین،  ):١٩٩٤( عبد العز<ز الشخص وآخرون -١٥
  . م;ت'ة األنجلو المصر+ة، القاهرة

تر��ة غیر العادیین وتعل�مهم، القاهرة، م;ت'ة زهراء  )١٩٩٧( ،عبدالرحمن سید سل�مان-١٦
  . الشرق 

. اإلعاقة العقل�ة، الكو+ت، م;ت'ة الفالح )٢٠٠٠( ،عبدالعز<ز السرطاو4، عبدالعز<ز أیوب-١٧
  . ٣٦٠ - ٣٤٢ ص ص

دراسة لمتطل'ات إدماج المعوقین في التعل�م والمجتمع  )١٩٨٧( ،عبدالعز<ز السید الشخص-١٨
  . ٢١العر�ي، رسالة الخلیج العر�ي، السنة السا'عة، العدد 

التأهیل المهني للمتخلفین عقل�ًا، القاهرة، م;ت'ة النهضة  )١٩٩١( ،عبدالعظ�م شحاته موسى-١٩
  . المصر+ة

الدمج بین الواقع والمأمول، ملخص ورقة عمل مقدمة للمؤتمر  )٢٠٠٢( ،اللقمانعبدهللا -٢٠
  األول إلدارة مدارس التر��ة الخاصة في أسبوع التر��ة الخاصة الخامس 

، مجلة العطاء التر�وT، العدد الثاني والعشرون، ٢٠٠٢مایو  ٨-٤من 
  . ٦ص . د�سمبر

ذو� االحت�اجات الخاصة وتر�یتهم، الط'عة س�;ولوج�ة  )٢٠٠١( ،عبدالمطلب أمین القر<طي-٢١
  . الثالثة، القاهرة، دار الف;ر العر�ي،

مقدمة في اإلعاقة العقل�ة، دار الف;ر العر�ي للط'اعة والنشر  ):١٩٩٩(ن فاروق الروسا-٢٢
 Z ،عمان١والتوز+ع ،.  

التوز+ع، والنشر و  مقدمة في اإلعاقة العقل�ة، دار الف;ر للط'اعة :)٢٠٠٣(الروسان  فاروق -٢٣
  .عمان

  .مقدمة في اإلعاقة العقل�ة، عمان، دار الف;ر للنشر والتوز+ع :)١٩٩٩(، فاروق الروسان-٢٤
  س�;ولوج�ة التخلف العقلي، الر+اض، جامعة الملك سعود،  )١٩٨٢( ،فاروق دمحم صادق-٢٥

   .عمادة شئون الم;ت'ات
رقة عمل مقدمة إلى الملتقى الدمج التر�وT بین التأیید والمعارضة، و  :)٢٠٠٢( ،فایز جبر-٢٦

  . فبرایر ١١ - ٩الثاني للجمع�ة الخلیج�ة لإلعاقة 'الشارقة، الشارقة، 
قاهرة، 'حوث ودراسات في س�;ولوج�ة اإلعاقة، ال ):٢٠٠١( ،فیولیت فؤاد إبراه�م وآخرون -٢٧

   .م;ت'ة زهراء الشرق 
رة، دار النشر للجامعات مرجع في علم التخلف العقلي، القاه ):١٩٩٦( ?مال إبراه�م مرسي،-٢٨

  . المصر+ة
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نموذج لبرنامج للتنم�ة العقل�ة واللغو�ة لألطفال المتخلفین عقل�ًا  ):١٩٩٥( ،لیلى ?رم الدین-٢٩
القابلین للتعل�م 'مدارس التر��ة الف;ر+ة، مطبوعات المؤتمر القومي األول 

  . للتر��ة الخاصة، وزارة التر��ة والتعل�م، القاهرة
مدخل إلى التر��ة الخاصة،  -، تعل�م األطفال ذو� الحاجات الخاصةعبید ماجدة السید-٣٠

   .عمان، دار صفاء للنشر والتوز+ع
تعل�م األنشطة والمهارات لد� األطفال المعوقین عقل�ًا،  ):١٩٩٩( ،دمحم إبراه�م عبدالحمید-٣١

  . سلسلة الف;ر العر�ي في التر��ة الخاصة، القاهرة، دار الف;ر العر�ي
فاعل�ة برنامج تدر+بي في تنم�ة مفهوم العدد لد� األطفال  ):١٩٩٨(، السید عبدالرح�مدمحم-٣٢

المتخلفین عقل�ًا القابلین للتعلم، رسالة د;توراه، ;ل�ة التر��ة، جامعة عین 
  .شمس

دراسة استطالع�ة التجاهات وآراء المدرسین واإلدار+ین في التعل�م  ):١٩٩٩( ،دمحم عبدالغفور-٣٣
العام نحو إدماج األطفال غیر العادیین في المدارس االبتدائ�ة العاد�ة، مجلة 
مر;ز ال'حوث التر�و�ة، جامعة قطر، العدد الخامس عشر، السنة الثامنة، 

  . ١٩٣-١٦١ص ص . ینایر
العلوم بین الواقع والمأمول، الكو+ت، م;ت'ة الطالب تعل�م  ):٢٠٠٣( ،دمحم فرج وآخرون -٣٤

  .الجامعي
 البرامج، القاهرة، -التشخ�ص -األس'اب: التخلف العقلي )١٩٩٧( ،دمحم محروس الشناو4 -٣٥

  . دار غر+ب للط'اعة والنشر والتوز+ع
ل�اء متالزمات اإلعاقة العقل�ة، سلسلة إرشادات ألو  :ابتسام علي الفردان، دمحم محمود الز<ن-٣٦

  .األمور
الدمج التر�وT للمعوقین عقل�ًا بین التأیید والمعارضة في مدارس دولة  ):٢٠٠٢( ،موزة الخ�ال-٣٧

اإلمارات العر��ة المتحدة، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الثاني للجمع�ة 
  . فبرایر ١١-٩الخلیج�ة لإلعاقة 'الشارقة، الشارقة، 

عمان، دار الف;ر للتشر متخلفین عقل�ُا، الط'عة الثالثة، ، تعل�م األطفال النادر فهمي الز<ود-٣٨
  .والتوز+ع
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