مركـز رعـاية ذوى االحتياجات الخاصة
مقدمـة:

أنشئ مركز رعاية ذوى االحتياجات الخاصة-بمعهد الدراسات العليا للطفولة-بجامعة عين

شمس بقررار مرن مجلرس جامعرة عرين شرمس ر . 5112/01/52ويعتبرر ذرذا المركرز ذرو أو
مركز متكام من نوعه على مستوى جامعات مصر ب على مستوى جميع محا ظات مصر.

أهـداف وأنشطة المركز:

 يعم المركز على خدمه ورعاية وتأذي ذوى االحتياجات الخاصة ويقدم خدمات طبية
وعالجية ونفسية واجتماعية واعالمية وتنمية مهارات وتأذي ذوي االحتياجات للحد من
آثار اإلعاقة بأنواعها المختلفة (حركيرة – سرمعية  -نفسرية-تخاطر  -توحرد -ذذنيرة –
بصرية-صعوبات التعلم) وذلك كله

مكان واحد متكام .

 تقديم الخدمة بمقاب رمزي بسيط يضمن معه استمرار متابعة األذ للخدمة.
 تنظيم الدورات التدريبية لألخصائيين والمتقدمين للدراسات العليا.
 ترردري

أوليرراو أمررور األطفررا ذوى االحتياجررات الخاصررة علررى كيفيررة التعام ر مررع نررو

اإلعاقة المصا
 يهرد

بها طفلهم على أسس علميه سليمة.

المركرز ىلرى توعيرة المجتمرع بكيفيرة الوقايرة واالكتشرا

أنوا اإلعاقة وذلك من خال ندوات ودورات تدريبية.

المبكرر و التاذير لجميرع

وحـدات المركز المتكاملة :

يقدم المركز الخدمة المتكاملة للطف ذوي االحتياجات حس

احتياجاته من خال األربعة

عشرة وحدة المتخصصة الموجودة بالمركز وذى كاآلتى:

أوالً  :وحـدات عالجية :

 .1وحدة طب األطفال:

Pediatric unit

تقرردم الرعايررة الطبيررة الشرراملة مررن خررال اسررتقبا الم رريو عنررد الزيررارة االولررى للمركررز

ويررتم تقيرريم الحالررة الصررحية العامررة للمرريو مررن منظررور االعاقررة لوضررع خطررة العررال
المناسبة و قا الحتياجات الطف من الخدمات المقدمه بالمركز ى جميع الوحدات.

 .2وحدة الطب النفسي:

Pediatric psychiatry unit

تخردم األطفررا ذوي االحتياجرات الررذين يعررانون مرن االضررطرابات االنفعاليرة والوجدانيررة وكررذلك
صرعوبات الررتعلم واألطفررا الررذين يعرانون مررن الحرراالت النفسررية الترى أصرربحت منتشررة بمررا ررى
ذلك حاالت التوحد رط الحركة وضع

 .3وحدة تعديل السلوك:

االنتباه.

وضررع خطررط الترردخ والعررال مررع المعررالجين حس ر

Behavioral therapy unit
احتيررا

ك ر حالررة وتحديررد المشرراك

السلوكية وعالجها وتوعية األسرة بكيفية التعام السليم مع المشاك السلوكية لدى طفلهم.

 .4وحدة الطب الطبيعي:

Physiotherapy unit

تقييم حالة الطفر مرن الناحيرة الحركيرة ووضرع خطرة متكاملرة لعرال وتأذير الطفر ومتابعرة

تنفيذ ذذه الخطة.

 .5وحدة العالج الوظيفي ( :خدمة مميزة للمركز)
العال الوظيفى من احرد

Occupational therapy

البرراما العالجيرة المسرتخدمة رى العرالم وتعتبرر ذرذه الوحردة ذرى

االولر ررى علر ررى مس ر ررتوى مصر ررر وتق ر رردم الخدمر ررة م ر ررن خر ررال تحس ر ررين الصر ررحة الوظيفيةل ر ررذوى
االحتياجات الخاصة وذلك عن طريق أكسابهم المهارات الالزمة وتعدي البيئة المحيطة بهم
وتنميررة المهررارات المتاحررة لك ر طف ر والعم ر

طبقررا لحالررة ك ر م رريو والعم ر علررى اكتشررا

على توظيفها بصورة تساعد على المشاركة ى المجتمع المحيط بهم.

 .6وحدة التأهيل البصري( :خدمة مميزة للمركز)

Visual rehabilitation therapy

تقرردم البرراما العالجيررة ىلررى األطفررا المكفررو ين واألطفررا ضررعا

البصررر تعمر علررى تنميررة

مهارتهم وقدرتهم على تحديد مواقع االشياو وتطروير الحرواس الباقيرة لرديهم ومسراعدتهم علرى
تقب االعاقة التى لديهم والتكي

مع نفسهم ومع االخررين اجتماعيرا.كمراأن ذرذه الوحردة تقروم

بتدريبهم على أساسيات طريقة براي والتدري

على الكمبيوتر الخاص بهم.

 .7وحدة التخاطب:

Speech unit

معالجة مشاك التلعثم وحاالت اللدغة وحاالت الحبسة الكالمية والتأخر ى الكالم ومعالجة

مشكالت التخاط

ى الحاالت الوراثية واالمراو النفسية مث االوتيزم.

 .8وحدة السمعيات :
االكتشررا

Phonetic unit

المبك ررر لض ررع

الس ررمع ل رردى االطف ررا ع ررن طري ررق "المس ررل الس ررمعى".وتش ررخيص

وتقديم العال أوالتاذي المناس

لألطفا الذين يعانون من ضع

سمعى.

كما تضم الوحدة جهاز التكام السمع AIT

”“Auditory Integrated Training

ويعتبر ذذا الحهراز مرن أحرد

األجهرزة رى تأذير حراالت التوحرد وصرعوبات الرتعلم والترأخر

اللغوي والذى يتوا ر بالمركز قط.

 .9وحدة الطب التكميلي( :خدمة مميزة للمركز)

Complemantry medicine unit

عررال المعرراقين (التوحررد-متالزمررة-داون) وذلررك مررن خررال الرروخز برراآلبر الصررينية والعررال
بالزيوت العطرية والعال بالموسيقى والعال الغذائى.

 .11وحدة اإلعاقة الذهنية:

Mental disability unit

لتأذي األطفا الذين يعانون من التأخر الذذن بجميع درجاته.

 .11وحدة التوحـد:

Autistic unit

تشخيص وتأذي األطفا الذين يعانون من التوحد.

 .12وحدة صعوبات التعلم:
التعام ر مررع األطفررا

Learning disability unit

ر سررن المدرسررة والررذين يعررانون مررن مشرركالت ر الررتعلم (صررعوبات

القراوة  ،الكتابة  ،الحسا

 ،بط التعلم  ...ىلخ).

 .13وحدة األسنان :

Dental care unit

تقدم خدمة مميزة من خال رعاية الفم واألسنان لألطفا ذوي االحتياجات الخاصة.

ثانيا ً :وحـدات خدميـة :

 .14وحدة اإلعــالم:

Media unit

متابعة ك مرا ينشرر عرن المركرز بالصرح

أويبر

مرن خرال الموجرات االذاعيرة أو القنروات

التلفزيونية وتغطية الدورات التدربيية أعالميا وكذلك الندوات والمؤتمرات العلمية.

 .15وحدة االجتمـاع:
د ارسررة الظرررو

Sociology unit
االجتماعيررة لألسررة التررى لررديها الطفر المعرراق وتوعيررة االسررة بكيفيررة دمررا

طفلها المعاق وتمكينه من االعتماد على نفسه.

 .16وحدة التدريب والتوعية:

Training and awarness unit

تنمير ررة قر رردرات ومهر ررارات أولير رراو االمر ررور والمتعر رراملين مر ررع ئر رره االطفر ررا ذوى االحتياجر ررات

الخاصرة ررى كا ررة المجرراالت الطبيرة واالجتماعيررة واالعالميررة وبر

الروعى بررين أ رراد المجتمررع

بأذمية وكيفية التعام على أسس علمية سليمة مع ذذه الفئة.

 .17وحدة الجودة وتطوير األداء بالمركز:

Quality assurance unit

تقويم األداو الحال بالمركز واالرتقاو بنواحى الخدمات المقدمه تباعا.

 .18وحدة اإلرشاد األسري:

Family counseling

تقيرريم شررام لالسررة مررع تحديررد احتياجاتهررا وتصررميم برراما للترردخ العالجررى لكر اسرره وذلررك
لتحسين صورة الذات لك اسره مع مساعدتها على تقب طفلها.

 .19وحدة الفحص النفسي:

لتشررخيص اإلعاقررات النفسررية بمختل ر

Psychological assessment unit
أنواعهررا وذلررك مررن خررال ىج رراو االختبررارات النفسررية

المتعددة.

 .21وحدة الصيدلة :

Pharmacy unit

والت يتم صر األدوية الخاصة بإم ارو األطفا ذوي االحتياجات الخاصة.

دور المـركز في خدمة المجتمع :
ذررذا وقررد أمترردت أنشررطة المركررز مررن خدمررة األطفررا المترررددين عليرره ىلررى خدمررة المجتمررع كلرره مررن
خررال التعرراون مررع الجهررات المختلفررة والت ر تسرراذم ر تقررديم خرردمات لألطفررا ذوي اإلحتياجررات
الخاصة مث :

وزارة الصحة والسكان :
 بروتوكررو تعرراون بررين المركررز وذيئررة التررامين الصررح وذلررك لترردري

األطبرراو واألخصررائيين

االجتمرراعيين واألخصررائيين النفسرريين التررابعين لهيئررة التررامين الصررح علررى كيفيررة االكتشررا
المبكر والتدخ المبكر ى اإلعاقة مما يعود بالنفع على حوال  01مليون تلميرذ تحرت مظلرة
التأمين الصح .

وزارة اإلنتاج الحربي :
 المشراركة ر المشررو القرروم لتأذير شرربا

الخرريجين وذلررك لتأذير شرربا

الخرريجين

على كيفية التعامر مرع ذوى االحتياجرات الخاصرة لتخرريا أ رراد مرؤذلين علميرال للتعامر
مع ذوي االحتياجات الخاصة.

وزارة التربية والتعليم :
 بروتوكررو تعرراون بررين المركررز وو ازرة التربيررة والتعلرريم ألعررداد كروادر مررن المدرسررين والمدرسررات
للتعامرر م ررع األطف ررا ال ررذين يع ررانون م ررن ص ررعوبات التعل رريم يتض ررمن ت رردري
اس ررتيعا

المدرس ررين عل ررى

مفه رروم ص ررعوبات التعل رريم وتك رروين الق رردرة عل ررى اسر رتخدام وس ررائ تقي رريم وتش ررخيص

صعوبات التعلم ووضع الخطة التربوية الفردية المالئمة للحالة وتنفيذذا.

الوضــع الحـالي
يشغ مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة اآلن مساحة تقدر بحوال  521م تمث جزو
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من مبنى معهد الدراسات العليا للطفولة وذلك لتقديم الخدمة المتكاملة والمتخصصة لرعاية ذوي
االحتياجات وذلك من خال الهيك التنظيم اآلت :

رئيس مجلس إدارة المركـز

مـدير المـركز

األخصائيين
عددهم ()01

األطباء واالستشاريين

عددهم ()05
 ط

أطفا ()0

 سمعيات ()0

 عال وظيف ()0
 تعدي سلوك ()0
 رمد ()0
 ط
 تخاط
 ط
 ط

طبيع ()0
()0

 أطفا ()5
 تخاط

()3

 سمعيات ()0
 ط

المدربين
عددهم ()24
 تخاط

()1

 مهارات ()52
 عال وظيف ()3

 حسابات ()2

طبيع ()5

 تعدي سلوك ()0

 تأذي بصري ()2

 ط

 ط

 تعدي سلوك ()3

تكميل ()0

تكميل ()0



نفس ()2

 تأذي بصري ()5

 سكرتارية عيادات ()2
 أعما كمبيوتر ()5

 عال طبيع ()2

نفس ()2

اإلداريين
عددهم ()01

حص نفس ()5

الطموحـات

نظ الر ألتسا الخدمة وكثرة عدد المترددين على المركز وذلك لما يقدمه من خدمة متكاملة
مكان واحد للمريو.
المبنى من خال ىنشاو مبنى مستق للمركز وذلك للتوسع

قد نشأت كرة التوسع

الخدمات المقدمة حتى يمكن تلبية الطل

المتزايد عليها.

وانطالقال من أذمية المشرو وكذلك ىنطالقال من الدور الرائد لجامعة عين شمس

خدمة

المجتمع والبيئة واالذتمام بك ما ذو جديد ورائد قد ساذمت الجامعة بتو ير قطعة األرو إلقامة
مشرو مبنى مركز ذوي االحتياجات الخاصة والت
5

تقدر مساحتها بحوال

 211م على أن يتم

تموي اإلنشاوات بالجهود الذاتية.
ونظ الر لما يقدمه المركز الحال من خدمة مميزة قد بدأت حملة للتعري
وكذلك كرة مشرو مبنى رعاية ذوي االحتياجات الخاصة وثقة من أذ الخير
الرائد والذي تحتضنه الجامعة قد تم جمع جزو من المبلغ المطلو
خمسة طوابق وجاري العم
واذ نأم
سو

يمث

ذذا المشرو

إلنشاو المبنى والمكون من

األعما اإلنشائية للمبنى.

استكما تجهيزات المبنى حي

أكثر من خمسة أضعا

والتجهيزات والت يتطل

بالمركز وخدماته

أن المبنى الجديد والمكون من خمسة طوابق

المركز الحال

من حي

المساحة والخدمات المقدمة

تجهيزذا واعدادذا مبلغ ال يق عن عشرة ماليين جنية حتى تتالوم وتتناس

مع الخدمة المقدمة مع األعداد المتزايدة من المترددين على المركز.

