
 مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

وعلى قرار رئيس ، بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له 2491لسنة  94بعد اإلطالع على القانون رقم  •

، بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له 2491لسنة  904الجمهورية رقم 

بإنشاء مركز رعاية ذوي االحتياجات  1009/20/11وعلى قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 

الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس واعتماد الئحته الداخلية كوحدة ذات طابع خاص له 

 االستقالل الفني واإلداري والمالي. 

 الرؤية:

اجات الخاصة أن يكون مركزاً تأهيلياً نموذجياً لتقديم خدمة متكاملة طبية يسعى مركز رعاية ذوى االحتي •

 اجتماعية تأهيلية لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة. 

 الرسالة:

 تقديم خدمة طبية متكاملة في مكان واحد مما يوفر على المريض كثير من الجهد والنفقات. •

 مجتمع واالستفادة منهم كل على قدر إعاقته.تأهيل األطفال ذوى االحتياجات الخاصة للدمج في ال •

تأهيل أسرة الطفل ذوى االحتياجات الخاصة على طرق وكيفية التعامل معه وكذلك توفير الخدمة االجتماعية  •

 لألسرة للمساعدة والمشاركة للتغلب على المشاكل التي قد تواجه الطفل.

لمختلفة وذلك من خالل برامج التدريب والتعليم تدريب وتأهيل المدربين على كيفية التعامل مع اإلعاقات ا •

 المستمر.

المشاركة مع المجتمع المدني والحكومي المهتم بقضايا األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وذلك لتقديم الخبرة  •

 والمشاركة لرعاية هذه الفئة.

 عاقات.زيادة الوعي المجتمعي بقضية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واالكتشاف المبكر لإل •

إجراء البحوث العلمية والمشاركة مع المؤسسات الدولية المعنية باإلعاقات واالستفادة من خبراتهم لتقديم  •

 خدمة نموذجية لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة.

 أهـداف المركز:

يعتبر المركز نموذجاً لمركز رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في مصر وهو مركز متخصص رائد  •

 لى مستوى الجامعات المصرية.ع

يقدم المركز الخدمات الطبية والتعليمية واإلرشادية المتكاملة لكافة أنواع اإلعاقات، كما يقوم بإجراء البحوث  •

وينظم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات، ويقدم المركز خدمات طبية وتعليمية متكاملة للحد من آثار 

 اإلعاقة بأنواعها المختلفة.

 مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصةوحدات 

 وحدة طب األطفال .1

 وحدة المخ واألعصاب .2

 وحدة السمعيات .3

 وحدة العالج الوظيفي .4

 وحدة اإلرشاد األسري .5

 وحدة الرعاية الذاتية .6

 وحدة اإلعاقة البصرية .7

 وحدة األوريجامي .8



 وحدة الطب النفسي .9

 وحدة التحليل النفسي .11

 وحدة صعوبات التعلم .11

 السلوكوحدة تعديل  .12

 وحدة تنمية المهارات االجتماعية .13

 وحدة تنمية مهارات األطفال الذاتويين .14

 وحدة التدريب .15

 وحدة التخاطب .16

 (C.Pوحدة الشلل الدماغي ) .17

 وحدة العالج الطبيعي والتأهيل الحركي .18

 وحدة تنمية مهارات األطفال المعاقين ذهنيا   .19

 وحدة القياسات النفسية )الفحص النفس اإلكلينيكي( .21

 ياس سرعة توصيل األعصاب ورسم العضالتوحدة ق .21

 وحدة العالج بالفن .22

 وحدة األنشطة اإلثرائية .23

 وحدة العالج المائي .24

 وحدة العالج باألكسجين المضغوط .25

 وحدة التكامل الحسي .26

 وحدة تأهيل مرضى التبول والتبرز الالإرادي .27

 االختبارات والمقاييس المقدمة بالمركز

اختبار بينيه الصورة الرابعة والصورة  –لمعرفية )اختبار الذكاء اختبارات خاصة بالقدرات العقلية وا .1

 اختبار وكسلر  –الخامسة 

 بندر جشتطالت( –االختبارات العصبية )البنتون  .2

 جيلين( –اختبارات التقييم الذاتوية )كارز  .3

 ADHD –اختبارات تشتت االنتباه وفرط الحركة كونرز  .4

 1فاينالند  – 2فاينالند اختبارات خاصة بالسلوك التوافقي  .5

 اختبار اللغة –اختبارات خاصة لتقييم اللغة لصعوبات التعلم الينوي  .6

 الفحوصات الطبية المقدمة بالمركز

 رسم األعصاب والعضالت .1

 رسم المخ .2

 جميع اختبارات السمع .3

 اختبار العصب السمعي والبصري .4



 وحدة تأهيل وعالج التبول والتبرز الالإرادي .5

 مركزبالالدورات المقدمة 

 دورة تأهيل اخصائي التخاطب .1

 دورة تأهيل أخصائي التربية الخاصة .2

 دورة تأهيل أخصائي تعديل السلوك .3

 دورة تأهيل أخصائي الذاتوية .4

 دورة تأهيل األخصائي النفسي .5

 دورة تأهيل أخصائي صعوبات التعلم .6

 دورة اضطرابات ضعف االنتباه المصاحب بفرط الحركة .7

 لكفيفدورة تطوير مهارات الطفل ا .8

 دورة اإلعاقة الذهنية .9

 دورة اإلرشاد األسري .11

 دورة العالج الوظيفي .11

 دورة التكامل الحسي .12

 دورة األوريجامي .13

 دورة العالج بالفن .14

 دورة الشادو تيتشر .15

 دورة منتسوري .16

 دورة خاصة ببرامج اللغة لصعوبات التعلم .17

 دورة خاصة ببرامج الذاتوية .18

 دورة خاصة ببرامج اإلعاقة الذهنية .19

 بروتوكوالت التعاون للمركز

اتفاقية تعاون بين كلية الدراسات العليا للطفولة )مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة( ومؤسسة مصر  •

 (1022الخير )

 مقر مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

 مقر الوحدة:

الحرم الجامعي ـ  –ولة الدراسات العليا للطف كليةمبنى أمام ـ  مبنى مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة •

 العباسية –خلف كلية التجارة 

 02040299221 – 02029099999 – 02049909092 ت:  •

 ccsn.asu.eg@gmail.com البريد اإللكتروني:  •
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 مجلس إدارة مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

 هدأعضاء المجلس من المع

 عميد الكلية ورئيس مجلس اإلدارة أ.د/ هويدا الجبالى

 وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة ونائب رئيس مجلس اإلدارة  

  وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا محمد رزق احمد البحيري أ.د/

 رئيس قسم الدراسات النفسية لألطفال أ.د./ فؤاده محمد علي هدية

 أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أ.د/ زينب بشري عبد الحميد

 أستاذ طب األطفال بجامعة عين شمس أ.د/ حامد أحمد الخياط

 أستاذ بقسم الدراسات الطبية لألطفال أ.د./ إيهاب محمد عبد العزيز عيد

 أستاذ مساعد بقسم الدراسات الطبية بالكلية أ.م.د/أحمد محمد عثمان الكحكى

   أعضاء المجلس من الخارج

 رئيس مجلس إدارة شركة مالتي فارم أ.د./ أحمد مجدي راغب العزبي

 رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم السيد المهندس/ محمد عهدي فضلي

 


