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مصادر التعلم ا
لكترونية



""     " " 


httpeduindexsnsg
ovshjaesocialpost


        


https://www.alefbata.

com/

  
  
      

 

https://www.littlethink
ingminds.com/ar/


         
          
           

   

https://3asafeer.com/

 tv



 12 – 7

https://www.jeemtv.
net/


       
        
      



https://scratch.mit.
edu/

switcheroozoo


https://switchzoo.
com/

Funology
       Funology

   “”    



https://www.funology.
com/



الدليل ا�رشادي المنزلي
�سر  ا�طفال ذوي ا�عاقات النمائية

COVID - 19  خالل فترة فيروس كورونا المستجد 34



kidipage
      
     



http://kidipage.com/
ar/


http://www.4newmum

.com/index.html




      
      




https://www.littlethink
ingminds.com/ar/

pngimage


http://pngimg.com/

Nasa kids club
https://www.nasa.gov/

kidsclub/index.html



  150""

  2000




https://www.alefeduca
tion.com/ar/



   1000       
        
       





https://nahlawanahil.
com/

kahoothttps://kahoot.com/



الدليل ا�رشادي المنزلي
�سر  ا�طفال ذوي ا�عاقات النمائية

COVID - 19  خالل فترة فيروس كورونا المستجد 35

المراجع العربية وا�جنبية


2013-1

2016-2
2014-3


1. Centers for Disease Control and Prevention (2019).Facts about developmental disabilities.
      https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/facts

2. Government of Ireland. Supporting children and young people with ASD during the Covid19- pandemic : 
visuals to support understanding .

      https://ncse.ie/wp-content/uploads/03/2020/Supporting-chil-
dren-and-young-people-with-ASD-during-the-Covid-19-pandemic-Visuals-to-support-understanding.pdf

3. Green mountain Self-Avocates.COVID19- information by and for people with disabilities.
      https://cchealth. orhttps://cchealth.org/coronavirus/pdf/COVID-19Info-for-People-with-Disabilities.pdfnd 

improving your

4. Hume K, Waters V, Sam A, Steibrenner J, Perkins Y, Dees B, et al. (2020).Supporting individuals with 
autism through uncertain times. UNC Frank Porter Graham Child Development Institute. 

      https://a�rm.fpg.unc.edu/sites/a�rm.fpg.unc.edu/�les/cov-
id-resources/Supporting20%Individuals20%with20%Autism20%through20%Uncertian20%Times20%Full20%P
acket.pdf

5. I Communicate Speech and Communication Therapy (2019).Top ten activities for developing and improv-
ing your child’s speech and language skills.

      https://www.icommunicatetherapy.com/child-speech-lan-
guage/child-speech-language-development/activities-strategies-help-develop-speech-language-skills

6. Joint Task Force for the Development of Telepsychology Guidelines for Psychologists (2013).American 
Psychologist 800-791:(9)68.

7. Larson s. (2019).Technology in psychological and neuropsychological testing. Good Practice: 16-13.

8. National Association of School Psychologists ( 2020).Helpin children cope with changes resulting from 
Covid- 19 .

      https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resourc-
es-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-re
sulting-from-covid19-

9. World Health Organization Rehabilitation Unit (1997).Let’s communicate : a handbook for people 
working with children with communication disorders. 

      https://apps.who.int/iris/handle


