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Tamkeen competition outcomes 5

Type of
Disability Project Description The project

Visual
impairment

The application aims to empower people with special
visual needs in situations that need vision in case of 1-
absence of escorts 2- shyness from escorts using
artificial intelligence techniques and machine vision.

Alternative vision

People
with
disabilities

The application aims to: 
1- Empower people with special needs in situations
that require human intelligence to be perceived and
described with sufficient accuracy in the absence of
escorts 
2- To build a virtual communication network of Arabic-
speaking volunteers to help people with special needs
anywhere via the Internet and through smart phones

The Senses Mate
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People
with
disabilities

1- The existence of a unified site that collects all the
applications for people with disabilities specifically 
2- The existence of a centralized site available in sign
language for the deaf and with voice for the blind that
collects their own applications specifically and for
people with disabilities in general. 
3- Helping bodies that launch initiatives related to
developing and innovating applications for people with
disabilities from actually evaluating innovative ideas
and not developing duplicate applications in Arabic 
4- Helping developers and facilitating the process of
studying the Arab market in applications for people
with disabilities 
5- Providing an opportunity for innovative applications
for people with disabilities from spreading in Arab
countries Through the site 
6- Providing the opportunity for application and
application developers to obtain international and Arab
funding to develop them and increase their features 
7- Providing an opportunity for application developers
for people with disabilities to add their applications and
spread them through the site.
8- Encouraging people with disabilities to present
ideas for developing applications or projects for them
through the site stemming from real need and
reposting them on the site so that developers can
develop them. 
9- Encouraging youth and society to submit proposals
for ideas and projects on the site with the opportunity
to obtain funding for their implementation or to be
sought by them through developers to develop their
ideas.

Arab apps site for
enabling "people with
disabilities"

Intellectual
disability

An Android application to develop skills to teach the
child the basic principles of arithmetic operations
represented in the following: the 
skill of tracking points, the 
skill of drawing a straight line, the 
skill of drawing a circle, the 
skill of writing letters by touch

An Android application to
develop pre-reading skills
using augmented reality
technologies

Intellectual
disability

Integrating virtual reality technology in education in
order to achieve the highest possible benefit for the
child and develop his scientific, cultural and
educational skills. 
Enabling the student to recognize Arabic letters and
words in an interactive way that develops his
intelligence and abilities. 
Departing from the usual pattern in educational
programs from receiving method to presenting content
in a more interactive way by linking the environment
surrounding the child with the study materials

Noor Series for Interactive
Education (Science)
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Intellectual
disability

1. The skill of counting 
2. The skill of comparing numbers 
3. The skill of position 
4. The skill of classification 
5. The skill of volume

Android application to
address calculation
difficulties with virtual
reality technology

Intellectual
disability

Integrating virtual reality technology in education in
order to achieve the highest possible benefit for the
child and develop his scientific, cultural and
educational skills. 
Enabling the student to recognize Arabic letters and
words in an interactive way that develops his
intelligence and abilities. 
Departing from the usual pattern in educational
programs from the method of receiving to presenting
the content in a more 
interactive way by linking the environment surrounding
the child with the study materials.

Nour series for interactive
education (Arabic
language)

Visual
impairment

Helping the blind to know when the bus waiting for it
will arrive without constantly asking people about it

My bus
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Impaired
hearing

1- Presenting an introduction about the entity (to the
governorates) - and the services provided by it 
- Displaying the list of services provided by the
governorate and a summary of each service
accompanied by an indicative video and 
illustrative pictures (and audio in the Android version
for the public) to suit the citizen (deaf and blind) 
- An overview of the special detailed procedures Each
service and its necessary steps with copies of the
required documents. 
- Show common questions and their answers for each
service with its video reference. 
- The possibility of written conversation with the
customer service officer for the deaf through Chat in
the same application. It is also possible to 
translate the text of the conversation into sign
language by video according to the entered sign
databases ( 
Android version   ) 
- The possibility of finger spelling for words not found
in the sign databases. As it actually happens from
Deaf. 
- The possibility of adding or updating the data of the
provided services, pictures and video signal through
the 
application control panel from the Internet. 
- The possibility of working the application (for Tably
and Windows) without the need for the presence of
the Internet after downloading the data to it, and thus it
can be used 
anywhere and any branch. 
Complaints can be submitted by the deaf or the blind,
with a number for each complaint submitted for follow-
up ( 
Android version for the public).

 Citizen service
application for the deaf
and the blind for the
governorates

Intellectual
disability

A "session" application for children with autism
spectrum disorder and children with intellectual
disabilities (web application)

A "session" application for
children with autism
spectrum disorder and
children with intellectual
disabilities (web
application)

Impaired
hearing

توعیة وتثقیف ذوي االعاقة بالقوانین التي تخصھم بصفة خاصة وببعض -1
.القوانین بصفة عامة
التیسیر على ذوي االعاقة الوصول للمحامین المتخصصین لذوي االعاقة -2
بصفة خاصة والمحامین بصفة عامة
التیسیر على االشخاص ذوي االعاقة التواصل مع الجھات الحقوقیة التي -3
تخصھم وتخدمھم
توفیر تطبیق قانوني واحد یجمع االتاحة للمكفوفین والصم وباقي االعاقات -4
.بصفة عامة
التحدیث الدوري بمعلومات قانونیة تفید ذوي االعاقة ناتجة عن حاالت -5
.حقیقیة

تطبیق الدلیل القانوني "لألشخاص
(ذوي االعاقة" (أندروید
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إعاقة سمعیة (تحفیظ القرآن الكریم للصم وضعاف السمع جزء عم (إصدار 2
تحفیظ القرآن الكریم للصم وضعاف
(السمع جزء عم (إصدار 2

 (Doctor assistant for Deaf) - تطبیق مساعد الطبیب للصم
(Doctor assistant for
Deaf) - تطبیق مساعد الطبیب
للصم

إعاقة بصریة
تیسیر حیاة المكفوف
تسجیل كافة المعلومات التي یحتاجھا المكفوف وسھولة استرجاعھا و عرضھا
وارشفتھا و حذفھا

تطبیق اندروید الرفیق الصوتي

إعاقة سمعیة

:كان ھناك ھدفین رئیسیین للمرحلة األولى من المشروع
حمایة الصم وضعاف السمع من المخاطر التي قد یتعرضون بسبب عدم .1
قدرة تقنیات وأدوات العون السمعي المتوفرة حالیاً على تمكینھم من إدراك
.نوع وموقع األصوات
تمكین الصم وضعاف السمع من ممارسة حیاتھم بشكل طبیعي، فعلى سبیل .2
المثال؛ یحرم الصم من حقھم في قیادة السیارات في الكثیر من دول العالم
.(ومن بینھا مصر) لنفس السبب
فإن نجاح ھذا المشروع یعني حصول الصم وضعاف السمع على بدیل أفضل
.لحاسة السمع الطبیعیة المفقودة كأداة لالستدعاء ومنبھ للخطر

نجاح المرحلة الثانیة من الدرع السمعي یضع ھذه التقنیة في وضع جاھز
.للتصنیع كمنتج نھائي

:تھدف المرحلة الثانیة إلى تحقیق األھداف التالیة
( Vibration ) إضافة التقنیات اللمسیة -1
( Sound Recognition ) إضافة التعرف على الكائنات -2
تطویر المكونات البصریة واإللكترونیة استعدادا للتصنیع النھائي -3
تحسین تطبیق الجوال -4

Acoustic Shield الدرع السمعي

إعاقة سمعیة

توفیر الوقت واالستغناء عن مغادره المسكن للبحث عن األدویة
كذلك توفیر الوقت في البحث حتى بالتلفون بین الصیدلیات عن دواء معین
كذلك مرضى األعاقھ السمعیة تسھل لیھم ارسال اسم الدواء او توجیھ كامیرا
الموبایل الى علبھ الدواء وسیتم قراءه اسم الدواء اتوماتیك كما انھ یسمح
بتصویر الروشتة وارسال الى الصیدلیات المحیطة مع اضافة امكانیات مثل
تصغیر وحده الشراء ان أمكن لشریط مثال
بعد التجھیز یتم ارسال الدواء الى عنوان المكان وتحصیل الثمن عند التوصیل

SHAFI

إعاقة بصریة تعلیم لغة برایل لفاقدي البصر علمني برایل

إعاقة ذھنیة منھج الصف الرابع االبتدائي للریاضیات لمدارس التربیة الفكریة
منھج الصف الرابع االبتدائي
للریاضیات لمدارس التربیة الفكریة

إعاقة ذھنیة منھج اللغة العربیة للصف الرابع االبتدائي لمدارس التربیة الفكریة
منھج اللغة العربیة للصف الرابع
االبتدائي لمدارس التربیة الفكریة

إعاقة بصریة المنظومة المتكاملة لمھارات االلتحاق بسوق العمل للمكفوفین وضعاف البصر
المنظومة المتكاملة لمھارات االلتحاق
بسوق العمل للمكفوفین وضعاف
البصر

إعاقة سمعیة
یھدف التطبیق إلى استخدام ذوى اإلعاقة السمعیة اللغة العربیة في الحوار بدال
من لغة اإلشارة

یا صدیقي

ذوى االعاقة

تطبیق مجاني بسیطة باللغة العربیة یحصر الجھات الداعمة لذوي االحتیاج
الخاصة
تعریف بما تقدمة ھذه الھیئات من خدمات ومساعدات لذوي اإلعاقة سواء
حكومیة او خاصة
دعم بالخریطة لكیفیھ الوصول الیھ

AROUND ME
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إعاقة سمعیة

زیادة درجة االتاحة للصم في الجامعات، من خالل توفیر المحتوى -1
.المترجم بلغة االشارة
تعظیم دور مكتبات الجامعات ومراكز دعم االشخاص ذوي االعاقة في -2
الجامعة بتوفیر المحتوى والتقنیات ذات الفائدة الحقیقیة خاصة للصم حیث أنھم
.األقل حظا في االتاحة في الجامعات
توعیة الطالب الصم ومحو امیتھم بالنظام الجامعي والدراسة الجامعیة -3
.وكیفیة تحقیق النجاح
توعیة اولیاء امور الطالب الصم بالنظام الجامعي والدراسة الجامعیة -4
.وكیفیة مساعدة أبناھم على تحقیق النجاح في الجامعة
توعیة الطالب وأولیاء االمور بالجامعات التي تسمح للصم االلتحاق بھا -5
والكلیات واألقسام المختلفة والوظائف التي یمكن للطالب االلتحاق بھا عند
.التخرج من كل قسم
توعیة الطالب بالمرافق المتاحة لھم داخل الجامعات كالمكتبات ومراكز -6
.ذي االعاقة
المساعدة في تمكین الصم بشكل أكبر من خالل اتاحة الخدمات بلغة -7
.االشارة وتسھیل التحصیل العلمي لھم

تطبیق كمبیوتر "دلیل الصم للنظام
والدراسة الجامعیة" بلغة االشارة

ذوي االعاقة

القدرة على الوصول بطریقھ فعالھ الى الجلیس
القدرة على متابعھ تقریر االسر السابق خدمتھا الجلیس ومن سمى قیاس
كفاءتھ
االطمئنان على متحدي األعاقھ وانھ لن یكون بمفرده بینا یكون الولي خارج
المنزل
القدرة على االتصال بین الولي والجلیس و متحدى األعاقھ
معرفھ وضع البطاریة اول باول حتى یتسنى االتصال الفعال بین الولي و
متحدى األعاقھ
متابعھ على الخریطھ اول باول للولي ومتحدى األعاقھ

work with special needs
persons

إعاقة سمعیة

نشر الوعي الصحي في مجتمع الصم بلغة اإلشارة خاصة لألمراض -1
 المزمنة
توعیة الصم بطرق الوقایة من اإلصابة باألمراض المزمنة وأسبابھا -2
وأعراضھا
تقلیل الھدر من النفقات العالجیة المدعومة من الدولة على ھذه األمراض -3
المزمنة بنشر الثقافة الصحیة للوقایة
تحسین الحالة النفسیة للمصابین باألمراض المزمنة نتیجة المعرفة -4
توعیة المجتمع بشكل عام واألطباء بشكل خاص بأھمیة لغة اإلشارة في -5
التواصل مع الصم وبالتالي تحفیزھم لتعلمھا
دمج الصم في المجتمع بإشراكھم في البرامج التوعویة -6

دلیل األمراض المزمنة - للصم –
وقایة اكتشاف إرشاد تعایش عالج

 

زیادة درجة االتاحة للصم في الجامعات، من خالل توفیر المحتوى -1
.المترجم بلغة االشارة
تعظیم دور مكتبات الجامعات ومراكز دعم االشخاص ذوي االعاقة في -2
الجامعة بتوفیر المحتوى والتقنیات ذات الفائدة الحقیقیة خاصة للصم حیث أنھم
.األقل حظا في االتاحة في الجامعات
توفیر وسیلة تكنولوجیة سھلة التعامل ومتاحة بلغة االشارة للمنھج التعلیمي -3
الذي یدرسة الطالب في الكلیة سواء في مكتبة الكلیة أو یحصل علیھ االصم
.الستخدامھ في المنزل في االستذكار
المساعدة في تمكین الصم بشكل أكبر من خالل اتاحة الخدمات بلغة -4
.االشارة وتسھیل التحصیل العلمي لھم

تطبیقات "المناھج (النظریة) لكلیة
التربیة النوعیة - قسم التربیة الفنیة -
للصم – الفرقة األولى – الترم
"األول
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زیادة درجة االتاحة للصم في الجامعات، من خالل توفیر المحتوى -1
.المترجم بلغة االشارة
تعظیم دور مكتبات الجامعات ومراكز دعم االشخاص ذوي االعاقة في -2
الجامعة بتوفیر المحتوى والتقنیات ذات الفائدة الحقیقیة خاصة للصم حیث أنھم
.األقل حظا في االتاحة في الجامعات
توفیر وسیلة تكنولوجیة سھلة التعامل ومتاحة بلغة االشارة للمنھج التعلیمي -3
الذي یدرسة الطالب في الكلیة سواء في مكتبة الكلیة أو یحصل علیھ االصم
.الستخدامھ في المنزل في االستذكار
المساعدة في تمكین الصم بشكل أكبر من خالل اتاحة الخدمات بلغة -4
.االشارة وتسھیل التحصیل العلمي لھم

تطبیقات "المناھج (العملیة) لكلیة
التربیة النوعیة - قسم التربیة الفنیة -
للصم – الفرقة األولى – الترم
"األول

إعاقة سمعیة

زیادة درجة االتاحة للصم في الجامعات، من خالل توفیر المحتوى -1
.المترجم بلغة االشارة
تعظیم دور مكتبات الجامعات ومراكز دعم االشخاص ذوي االعاقة في -2
الجامعة بتوفیر المحتوى والتقنیات ذات الفائدة الحقیقیة خاصة للصم حیث أنھم
.األقل حظا في االتاحة في الجامعات
توفیر وسیلة تكنولوجیة سھلة التعامل ومتاحة بلغة االشارة للمنھج التعلیمي -3
الذي یدرسھ الطالب في الكلیة سواء في مكتبة الكلیة أو یحصل علیھ االصم
.الستخدامھ في المنزل في االستذكار
المساعدة في تمكین الصم بشكل أكبر من خالل اتاحة الخدمات بلغة -4
.االشارة وتسھیل التحصیل العلمي لھم

تطبیقات "المناھج (النظریة) لكلیة
التربیة النوعیة - قسم التربیة الفنیة -
للصم – الفرقة األولى – الترم
"الثاني

إعاقة سمعیة

زیادة درجة االتاحة للصم في الجامعات، من خالل توفیر المحتوى -1
.المترجم بلغة االشارة
تعظیم دور مكتبات الجامعات ومراكز دعم االشخاص ذوي االعاقة في -2
الجامعة بتوفیر المحتوى والتقنیات ذات الفائدة الحقیقیة خاصة للصم حیث أنھم
.األقل حظا في االتاحة في الجامعات
توفیر وسیلة تكنولوجیة سھلة التعامل ومتاحة بلغة االشارة للمنھج التعلیمي -3
الذي یدرسھ الطالب في الكلیة سواء في مكتبة الكلیة أو یحصل علیھ االصم
.الستخدامھ في المنزل في االستذكار
المساعدة في تمكین الصم بشكل أكبر من خالل اتاحة الخدمات بلغة -4
.االشارة وتسھیل التحصیل العلمي لھم

تطبیقات "المناھج (العملیة) لكلیة
التربیة النوعیة - قسم التربیة الفنیة -
للصم – الفرقة األولى – الترم
"الثاني

إعاقة سمعیة
تعلیم التسویق بواسطة برامج التواصل االجتماعي للصم وضعاف السمع
-مستوى 1

تعلیم التسویق بواسطة برامج
التواصل االجتماعي للصم وضعاف
السمع -مستوى 1

إعاقة سمعیة

مساعدة اولیاء االمور في معرفة مؤشرات سلوك وردود ابنائھم في -1
مواقف محددة
توعیة اولیاء االمور واالبناء الصم وتعلیمھم مجموعة من السلوكیات -2
والقیم واالخالق السویة
اشراك الصم ودمجھم من خالل توفیر محتوي ترفیھي وتعلیمي لھم -3
وخاصة االطفال بلغة االشارة حیث ان اعدادھم في تزاید وینقصھم المحتوي
الموجھ لھم بلغة االشارة
تشویق االطفال الصم خاصة والصم عموما الستخدام التكنولوجیا وتعلمھا -4
بشكل بسیط
توفیر اداة شیقة تفاعلیة لمساعدة الصم في تقییم سلوكیاتھم وتصحیحھا -5
تأسیس اطفال الصم خاصة وتصحیح قیم وسلوكیات سلبیة او خاطئة -6
.منتشرة خاصة في مجتمع الصم لمجتمع افضل

تطبیق القصة الذكیة التفاعلیة متعددة
المسارات للصم

ذوي االعاقة

توفیر مكان واحد للحصول على جمیع المنتجات
المقارنة بین االسعار المختلفة ومعرفھ سعر المنتج في أكثر من مكان
دمج المنتجات الحدیثة والغیر متوفرة بالسوق المصري وامكانیھ شرائھا عن
طریق الموقع
توفیر فرص عمل لذوي االحتیاجات الخاصة
توفیر منفذ بیع وتسویق لمنتجات ذوي االجتیاحات الخاصة

تمكین ستور
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إعاقة سمعیة

تعلیم ذوي اإلعاقة السمعیة مبادئ وأساسیات تعلم واستخدام الحاسب اآللي
لدمجھم داخل المجتمع وإتاحة فرص جدیدة للعمل وتیسیر سبل االتصال
.والتواصل مع العالم الخارجي
وھذا البرنامج استكماال للمشروع السابق في تمكین 4 برنامج تعلیم مبادئ
. CD الحاسب اآللي (مستوى مبتدئ ومتوسط) لذوي اإلعاقة السمعیة - 2

برنامج تعلیم مبادئ الحاسب اآللي
(مستوى متقدم) لذوي اإلعاقة
CD السمعیة - 1

ذوي اإلعاقة
بناء قاعدة بیانات دقیقة عن مدى إتاحة المباني والمنشآت المختلفة لوصول -1
ذوي االحتیاجات الخاصة
استخدام معاییر الكود المصري في عملیة التقییم -2

Rate Access تقییم اإلتاحة

إعاقة سمعیة

تأھیل الصم وضعاف السمع في مجال إدارة المخازن بقصد إعدادھم -1
.لدخول سوق العمل
دمج الصم وضعاف السمع بشكل أكثر فاعلیة مع المجتمع واستغالل -2
.طاقاتھم الكامنة

منظومة تعلم إدارة المخازن للصم
وضعاف السمع -مستوى 1

ذوى االعاقة

:یھدف التطبیق الى
.سھولة استخدام الموقع لذوي االعاقة من خالل البحث عن وظائف مناسبة
سھولة استخدام الموقع للمؤسسات والشركات من خالل لوحة التحكم الخاصة
.بھم
سھولة استخدام الموقع لوزارة االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات من خالل
لوحة التحكم للمتابعة والمراقبة

Jobility Web

إعاقة سمعیة

مساعدة اولیاء االمور في تقویم سلوك أطفالھم الصم وتغرس القیم -1
والمبادئ األخالقیة الصحیحة
توعیة أولیاء األمور بمراقبة تصرفات أبناءھم واختیار القصة المناسبة -2
لتقویم سلوكھم السيء بطریقة التعلیم بالترفیھ
عرض نتائج ودرجة تأثر الطفل األصم بالقصة (من خالل األسئلة -3
الموضوعة ضمن األلعاب التعلیمیة للقصص) لمعرفة مدى استفادة الطفل منھا
وتأكیدا لوصولھ المعلومة الصحیحة ووصول المعنى الحقیقي القیمة األخالقیة
.لھ
اشراك الصم ودمجھم في أنشطة ترفیھیة تعلیمیة وتربویة من خالل توفیر -4
محتوي ترفیھي وتعلیمي لھم یعرض بلغة االشارة المعتمدة من وزارة التربیة
والتعلیم وذلك نظرا لتزاید أعداد األطفال الصم وفقا آلخر إحصائیات وزارة
.التربیة والتعلیم عن مدارس األمل للصم على مستوى الجمھوریة
تشویق االطفال الصم خاصة واألشخاص الصم عامة الستخدام التكنولوجیا -5
وتعلمھا بشكل بسیط
توفیر اداة شیقة تفاعلیة تتمثل في األلعاب الترفیھیة والتعلیمیة والمرتبطة -6
.بالقصة
تأسیس أطفال الصم خاصة وتصحیح قیمھم وسلوكیاتھم السلبیة أو الخاطئة -7
.والمنتشرة خاصة في مجتمعھم وتحسینھا لمجتمع أفضل

مجموعة القصص واأللعاب التربویة
لألطفال الصم – بلغة اإلشارة

إعاقة ذھنیة منھج اللغة العربیة للمرحلة الثالثة من التعلیم االبتدائي لمدارس التربیة الفكریة
منھج اللغة العربیة للمرحلة الثالثة من
التعلیم االبتدائي لمدارس التربیة
الفكریة

إعاقة سمعیة

إعداد الصم وضعاف السمع بشكل جید لسوق العمل ولضمان فھمھم -1
.ونجاحھم في بیئة العمل
دمج الصم وضعاف السمع بشكل أكثر فاعلیة مع المجتمع واستغالل -2
.طاقاتھم الكامنة

أخالقیات العمل في المؤسسات للصم
وضعاف السمع -مستوى 1

إعاقة بصریة
.تأھیل المكفوفین بقصد إعدادھم لدخول سوق العمل -1
.دمج المكفوفین بشكل أكثر فاعلیة مع المجتمع واستغالل طاقاتھم الكامنة -2

مھارات التفاوض الفعال للمكفوفین
وضعاف البصر

إعاقة سمعیة
التأسیس اللغوي السلیم للتلمیذ األصم للتغلب على مشكلة القصور اللغوي -1
.لدیھ

منظومة تعلم العربیة والحساب
(مستوى 3) كتابة التعبیر للصم
وضعاف السمع
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إعاقة سمعیة أساسیات تصمیم المواقع اإللكترونیة للصم وضعاف السمع
أساسیات تصمیم المواقع اإللكترونیة
للصم وضعاف السمع

إعاقة ذھنیة منھج الصف الثالث للمرحلة االبتدائیة للریاضیات للتربیة الفكریة
منھج الصف الثالث للمرحلة االبتدائیة
للریاضیات للتربیة الفكریة

إعاقة سمعیة

:یھدف التطبیق الى
إكساب االشخاص ذوي االعاقة السمعیة بماھیة فرق العمل الجماعیة ودورھا
في انجاح المنظمات و تمكین المشاركین من بناء فرق عمل فعالة و اكسابھم
المھارات الالزمة الستمراریتھا في العمل على اكساب المشاركین المعرفة
باستخدام أدوات العمل الجماعي والعمل بروح الفریق امكانیة التعلم عن بعد
.لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة لتوفیر الوقت والمال والجھد
سھولة استخدام التطبیق في التدریب من خالل مشاھدة مواد تعلیمیة مترجمة
.بلغة االشارة
سھولة التنقل بین شاشات الدورة التدریبیة لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.وسھول التصفح بین اقسام الدورة التدریبیة بسھولة

مھارات كتابة التقاریر والمخاطبات
في العمل

إعاقة سمعیة

:یھدف التطبیق الى
اثقال المھارات االساسیة المطلوبة والمناسبة لكل وظیفة والتي ال غنى عنھا 
كذلك تساعدك الدورة على تعلم اسالیب ومھارات تحمل ضغوط العمل
.إلنتاجیة أفضل والستثمار افضل للوقت والجھد
امكانیة التعلم عن بعد لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة لتوفیر الوقت والمال
.والجھد
سھولة استخدام التطبیق في التدریب من خالل مشاھدة مواد تعلیمیة مترجمة
.بلغة االشارة
سھولة التنقل بین شاشات الدورة التدریبیة لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.وسھول التصفح بین اقسام الدورة التدریبیة بسھولة
زیادة الوعي المجتمعي بمھارات وقدرات االشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة
تزوید االقتصاد المصري بالكوادر البشریة المؤھلة والمدربة بشكل جید
والقادرة
. على التعامل مع كل فئات المجتمع
العمل على تحقیق الدمج الكلي لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة داخل المجتمع
في
. جمیع المجاالت
التقلیل من معدالت البطالة خصوصا لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة

مھارات التخطیط وتحدید األھداف

إعاقة حركیة
مساعده اصحاب االعاقة الحركیة في التعامل مع األجھزة الكھربائیة عن بعد
من خالل تطبیق على الموبایل وجھاز بسیط یتم تركیبھ علي مصدر التیار
.الكھربي لكل جھاز

من بعید
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إعاقة سمعیة

:یھدف التطبیق الى
اتاحة فرص تدریبیة في اثقال مھارات العمل االساسیة للتأھیل الوظیفي
،لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة في مصر والعالم العربي باستخدام التعلیم
.االلكتروني
امكانیة التعلم عن بعد لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة لتوفیر الوقت والمال
.والجھد
سھولة استخدام التطبیق في التدریب من خالل مشاھدة مواد تعلیمیة مترجمة
.بلغة االشارة
سھولة التنقل بین شاشات الدورة التدریبیة لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.وسھول التصفح بین اقسام الدورة التدریبیة بسھولة
زیادة الوعي المجتمعي بمھارات وقدرات االشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة
تزوید االقتصاد المصري بالكوادر البشریة المؤھلة والمدربة بشكل جید
والقادرة
. على التعامل مع كل فئات المجتمع
العمل على تحقیق الدمج الكلي لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة داخل المجتمع
في
. جمیع المجاالت
التقلیل من معدالت البطالة خصوصا لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة

مھارات إدارة الوقت

إعاقة سمعیة

:یھدف التطبیق الى
اتاحة فرص تدریبیة في اثقال مھارات العمل االساسیة للتأھیل الوظیفي
،لالشخاص ذوي االعاقة السمعیة في مصر والعالم العربي باستخدام التعلیم
.االلكتروني
امكانیة التعلم عن بعد لالشخاص ذوي االعاقة السمعیة لتوفیر الوقت والمال
.والجھد
سھولة استخدام التطبیق في التدریب من خالل مشاھدة مواد تعلیمیة مترجمة
.بلغة االشارة
سھولة التنقل بین شاشات الدورة التدریبیة لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.وسھول التصفح بین اقسام الدورة التدریبیة بسھولة
زیادة الوعي المجتمعي بمھارات وقدرات االشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة
تزوید االقتصاد المصري بالكوادر البشریة المؤھلة والمدربة بشكل جید
والقادرة
. على التعامل مع كل فئات المجتمع
العمل على تحقیق الدمج الكلي لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة داخل المجتمع
. في جمیع المجاالت
التقلیل من معدالت البطالة خصوصا لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة

مھارات ادارة الملفات واالرشیف

إعاقة ذھنیة

.یسعى ھذا التطبیق إلى تقدیم إرشادات والدیة لتحقیق تربیة إیجابیة .1
یسھم ھذا التطبیق في إلقاء الضوء على العدید من معاییر النمو الصحیحة .2
.وانحرافاتھا على الصعید الذھني المعرفي
یسھم ھذا التطبیق في إلقاء الضوء على العدید من معاییر النمو الصحیحة .3
.وانحرافاتھا على الصعید اللغوي بشقیھ االستقبالین والتعبیري
یسھم ھذا التطبیق في إلقاء الضوء على العدید من معاییر النمو الصحیحة .4
.وانحرافاتھا على الصعید السلوكي االنفعالي

(تطبیق خد بالك (التأخر النمائي
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إعاقة سمعیة

:یھدف التطبیق الى
اتاحة فرص للطالب من لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة في مصر والعالم
.العربي للقبول في المدارس العامة والخاصة التي تستخدم التطبیق
امكانیة التعلم عن بعد لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة لتوفیر الوقت والمال
.والجھد
العمل كحلقة وصل بین المدارس الحكومیة والخاصة وبین االشخاص ذوي
.االعاقة السمعیة
انشاء اول منصة عربیة للتعلیم االلكتروني لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.ملحق بھ تطبیق للھاتف المحمول الذي یعمل بنظام اندروید
سھولة استخدام التطبیق في التدریب من خالل مشاھدة فیدیوھات مترجمة بلغة
. االشارة للمواد الدراسیة الخاصة بكل مدرسة على حدة وذلك
سھولة التنقل بین شاشات الدورة التدریبیة لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة من
خالل
تطبیق الھواتف المحمولة التي تعمل بنظام اندروید وكذلك سھول التصفح
.بین اقسام الموقع الرئیسیة بسرعة
امكانیة اضافة عدد غیر محدود من الفیدیوھات المترجمة بلغة االشارة عبر
یوتیوب وكذلك ادخال عدد غیر محدود من الطالب من االشخاص ذوي
. « ESHD » االعاقة السمعیة على التطبیق
اتاحة الدخول للتعلم من خالل الحاسب الشخصي او التابلت او الھاتف
.المحمول
اتاحة امكانیة تحدید مواد دراسیة بعینھا الى طالب بعینھم وفي فترة زمنیة
.معینة
.اتاحة امكانیة وجود تقاریر لمدیري النظام لمعرفة ومتابعة االشخاص السمعیة

المدرسة االلكترونیة لذوي اإلعاقة
السمعیة

إعاقة سمعیة

تأھیل االشخاص ذوي األعاقھ السمعیة في مصر مما یضمن التحاقھم في -
.فرصھ عمل مناسبھ
سھولة استخدام التطبیق لذوي االعاقة من سھولة التصفح واتاحة لغة -
.االشارة بجانب اللغة العربیة

صیانة ھاردویر الحاسب االلي

إعاقة ذھنیة

القاء الضوء على المواقف والسلوكیات التي یتعرض الیھا االطفال ذوى
األعاقھ الذھنیة والتوحد والتي تشكل عبء على تفاعلھ االجتماعي واعطاءه
صورة صحیھ عن التصرف السلیم فیھا
كذلك تنمیھ معارف الطفل في المجاالت المختلفة والتي تنعكس على تطوره
االكادیمي والسلوكي

قصص الكترونیة لألطفال ذوى
االعاقة الذھنیة والتوحد

إعاقة ذھنیة

تقدیم الخبرات الطبیة الالزمة بقصد إرشاد الوالدین والمعلمین والمختصین -1
.إلى كیفیة التعامل مع الطفل التوحدي
تقدیم األسلوب األمثل والمھارات الالزمة التي یكتسبھا الطفل التوحدي -2
.لكي یستجیب بشكل طبیعي لجمیع المثیرات التي حولھ

دلیل التعامل مع الطفل التوحدي -
المستوى األول
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إعاقة سمعیة

:یھدف التطبیق الى
إكساب االشخاص ذوي االعاقة السمعیة بماھیة فرق العمل الجماعیة ودورھا
في انجاح المنظمات و تمكین المشاركین من بناء فرق عمل فعالة و اكسابھم
المھارات الالزمة الستمراریتھا في العمل على اكساب المشاركین المعرفة
باستخدام أدوات العمل الجماعي والعمل بروح الفریق..امكانیة التعلم عن بعد
.لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة لتوفیر الوقت والمال والجھد
سھولة استخدام التطبیق في التدریب من خالل مشاھدة مواد تعلیمیة مترجمة
.بلغة االشارة
سھولة التنقل بین شاشات الدورة التدریبیة لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.وسھول التصفح بین اقسام الدورة التدریبیة بسھولة
زیادة الوعي المجتمعي بمھارات وقدرات االشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة
تزوید االقتصاد المصري بالكوادر البشریة المؤھلة والمدربة بشكل جید
والقادرة
. على التعامل مع كل فئات المجتمع
العمل على تحقیق الدمج الكلي لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة داخل المجتمع
. في جمیع المجاالت
التقلیل من معدالت البطالة خصوصا لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة

مھارات العمل في فریق

إعاقة ذھنیة
تقدیم الخبرات الطبیة الالزمة لعمل جلسات التخاطب بقصد إرشاد الوالدین -1
.إلى كیفیة التعامل مع األطفال ذوي اضطرابات النطق
.تحسین النطق عند األطفال ذوي اضطرابات النطق -2

دلیل أخصائي التخاطب والمعلمین
لمعالجة اضطرابات النطق للتوحد
واإلعاقة الذھنیة البسیطة

إعاقة سمعیة

ان یكتسب الطفل االصم العدید من المھارات االجتماعیة الخاصة ببیئتھ .1
.المدرسة
.ان یكتسب الطفل لغة االشارة المناسبة للمرحلة العمریة التي یمر بھا .2
ان یكتسب الطفل القدرة على التعامل مع الكمبیوتر من خالل لغة اإلشارة .3
وكیفیة الفھم والتعبیر عن المصطلحات الخاصة بالجھاز مثل السحب واالدراك
                                        .والضغط واالختیار

قصص إلكترونیة للطفل األصم

إعاقة ذھنیة

توفیر منھج صوتي بشري رقمي للمناھج الدراسیة للمرحلة االبتدائیة یعمل -1
على برامج مطورة بتكنولوجیا حدیثة تمكن المكفوف من التعامل معھا عن عن
طریق االنترنت أو من التابلت أو من جھاز الحاسب اآللي سواء باالتصال
باألنترنت أو بدون االتصال باإلنترنت ویكون مبنى على اساس علمي عالمي
. epub وھو نظام ال

برنامج نور - الجزء الثاني -
مجموعة المناھج الدراسیة للمرحلة
االبتدائیة -  الجزء الثاني ( اللغة
العربیة  -  اللغة اإلنجلیزي –
الحساب - الدین) للصف  األول
االبتدائي

إعاقة سمعیة

یھدف المشروع الى اكساب الطفل ذوي األعاقھ السمعیة المفاھیم .1
والمھارات الالزمة لتلك المرحلة المھمة في مراحل النمو واالرتقاء والتي
تساعده على اكتساب الحصیلة اللغویة والمفاھیم البیئیة والریاضیات
تھدف ایضا الى اكتساب مھارات الكمبیوتر لألطفال الصم .2
القدرة على التعبیر عن مشاعرة واحتیاجاتھ الیومیة واالجتماعیة وقراءة .3
مشاعر االخرین وترجمھ احتیاجاتھم مما یزید فرص التواصل والتوافق
الوصول بالطفل الى قدر من االستقاللیة واالعتماد على النفس في التعلم .4
.وتلبیھ احتجاجاتھ االجتماعیة

سلسلة مفاھیم ما قبل المدرسة للطفل
األصم

إعاقة ذھنیة

القدرة على الوصول بطریقھ فعالھ الى المریض في أي وقت وفى أي مكان
القدرة على متابعھ تقریر باألماكن التي ذھب الیھا
االطمئنان على متحدي األعاقھ وانھ لن یكون بمفرده بینا یكون الولي خارج
المنزل
القدرة على االتصال بین الولي و متحدى األعاقھ من خالل البرنامج
معرفھ وضع البطاریة اول باول حتى یتسنى االتصال الفعال بین الولي و
متحدى األعاقھ
متابعھ على الخریطھ اول باول للولي ومتحدى األعاقھ

: Autism care ( االصدار الثاني
Apple نسخھ مخصصھ لنظام
(iPad)))



8/28/2020 Tamkeen competition outcomes 5

www.tamkeen.gov.eg/ar/content?tt=articles&id=1 13/14

إعاقة سمعیة

:یھدف التطبیق الى
اتاحة فرص تدریبیة في اثقال مھارات العمل االساسیة للتأھیل الوظیفي
،لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة في مصر والعالم العربي باستخدام التعلیم
.االلكتروني
امكانیة التعلم عن بعد لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة لتوفیر الوقت والمال
.والجھد
سھولة استخدام التطبیق في التدریب من خالل مشاھدة مواد تعلیمیة مترجمة
.بلغة االشارة
سھولة التنقل بین شاشات الدورة التدریبیة لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.وسھول التصفح بین اقسام الدورة التدریبیة بسھولة
زیادة الوعي المجتمعي بمھارات وقدرات االشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة
تزوید االقتصاد المصري بالكوادر البشریة المؤھلة والمدربة بشكل جید
والقادرة
. على التعامل مع كل فئات المجتمع
العمل على تحقیق الدمج الكلي لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة داخل المجتمع
. في جمیع المجاالت
التقلیل من معدالت البطالة خصوصا لألشخاص ذوي االعاقة السمعیة
.والحركیة

مھارات إدارة األزمات وحل
المشكالت

إعاقة حركیة .توفیر المساعدة واالمان للمعاق مفتاحي

إعاقة ذھنیة .الحد من انتشار مرض التوحد بین االطفال look at me arabic

إعاقة ذھنیة
نشر التوعیة واالخالق السلیمة لدي االطفال بطریقة مرحة تجذبھم وال یملون
منھا

یومیات بالمدرسة 

إعاقة سمعیة
توعیة ذوي اإلعاقة السمعیة وتعریفھم بالقدس وأھم مدنھا والشخصیات
والمعارك والمعالم الحضاریة والھویة العربیة لھا في ظل محاول الغرب
.لطمس ومحو كل ما یرتبط بعربیة القدس والمسجد األقصى

تطبیق أندروید “موسوعة فلسطین
العربیة

إعاقة ذھنیة

Parents of autistic patients come upon them time to be
next to their children and not be able 's departure
housing Hassani . This application will understand the
training of the patient with autism for definition images
of everyday life 
program is not tied to a certain number of images 
images down to the patient with autism randomly and
is not a fixed order of 
child training at A way to remember by image or sound

Autism I Help

 -A  + A

Watch also
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02-35341356 
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Services

Training and rehabilitation
(http://www.tamkeen.gov.eg/ar/page/?

(con=training_courses

Media Center

Latest news
(http://www.tamkeen.gov.eg/ar/page/?

(con=news

general information

Hearing disability
(http://www.tamkeen.gov.eg/ar/content?

(tt=static&id=6
Visual disability

(http://www.tamkeen.gov.eg/ar/content?
(tt=static&id=7

Mobility impairment
(http://www.tamkeen.gov.eg/ar/content?

(tt=static&id=9
intellectual disability

(http://www.tamkeen.gov.eg/ar/content?
(tt=static&id=10
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