
 

 

 لدعمجامعة اجملمعة  وثيقة
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 املقدمة:

ذوي االحتياجات  من والطالبات للطالباملتكافئة الفرص  جاهدة لتوفري جامعة اجملمعةتسعى 

من  انطالقاوذلك ، واالجتماعيةبراجمها التعليمية مي  جب لاللتحاق األصحاءزمالئهم ب أسوةاخلاصة 

النوعية وسائل مجي  التوفري  يعتربحيث  .خدمة مجي  أفراد اجملتم  جبمي  فئاته حنوإميانها بواجبها 

يف  التخطيط واختاذ القرارذوي االحتياجات اخلاصة ركيزة أساسية يف عمليات  طالب و طالبات دعمل

أن يف كلياتها املختلفة اخلطط الدراسية  مراجعةعمليات عند تنفيذ ال تغفل اجلامعة كما  .اجلامعة

 .األكادميية العلمية الربامج حمتوى جودة م  احلفاظ على ذوي االحتياجات اخلاصة ل مالئمةتكون 

 هلم و مهيئةدمة ذوي االحتياجات اخلاصة الفردية واجلماعية خل البيئة مناسبةتكون أن ألهمية و

ويبذل و إمكاناتها مجي  طاقاتها  لتسخريتسعى اجلامعة  فإن ،منذ اللحظات األوىل اللتحاقهم باجلامعة

  حتقق ذلك.من للتأكد  همقصارى جهد بيهامنسو

 

 

 

 



 :سياسة جامعة اجملمعة لدعم الطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة

ذوي االحتياجات  وخاصة جاذبة للطالب والطالباتو مناسبة جامعيةبيئة  لتهيئةتسعى اجلامعة 

 :من خالل اخلاصة

 اجلامعية مبختلف مكوناتهاالبيئة  تهيئة على املوظفنيو أعضاء هيئة التدريس م  التعاون .1

  .اجلامعة يف كامل أداء دورهم بشكل ٍٍمن وا حتى يتمكن

 .اخلاصةعلى قدراتهم  بناًء تقييم الطالب و الطالبات .2

 االحتياجات اخلاصة. ذويوالطالبات للطالب  املسؤولية الشخصية مستوىتشجي  و تعزيز .3

توفري البيئة املناسبة للطالب و الطالبات من ذوي االحتياجات اخلاصة يف مجي  كليات  .4

 .التعليمية واالجتماعية بربامج اجلامعة لتحاقلالاجلامعة إلتاحة الفرصة هلم 

 .شاملجامعي  توفري مستوى مناسب من الوعي باإلعاقة لتعزيز جمتم  .5

 مباشرة م  الطالب يف اجلامعة و خاصة الذين هلم ارتباط لعاملنياتدريب  العمل على .6

  .والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة

التجهيزات التعليمية المناسبة لكل طالب و طالبة من ذوي االحتياجات  االهتمام بتوفير .7

  لمساعدتهم على مواصلة تعليميهم الجامعي.الخاصة حسب نوع اعاقته 



ليمية بتدريب الطالب و الطالبات ذوي االحتياجات الخاصة على التجهيزات التع االهتمام .8

 . المناسبة لتحصيلهم العلمي

ذوي االحتياجات  ب والطالباتدعم الطالل اإلدارات ووالعمادات الكليات  وحتفيزتشجي   .9

 .اخلدمات اخلاصة املناسبةمن خالل تقديم  اخلاصة

إال وفق ما ون بها عن إعاقتهم، وعدم اإلفصاح عنها حمعلومات اليت يفصلضمان السرية ل .10

 األنظمة والتعليمات املعتمدة من اجلهات ذات االختصاص.  تقضي به

السالمة والصحة املهنية شاملة لواق  متطلبات ذوي االحتياجات ضمان أن تكون إجراءات  .11

 اخلاصة.
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 مدير جامعة اجملمعةمعالي 
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 التزام  منسوبي اجلامعة بدعم ذوي االحتياجات اخلاصة:

بتحمل املسئولية لضمان اجلامعة جبمي  فئاتهم من أعضاء هيئة تدريس وموظفني  يلتزم منسوبو

وأداء  ،املشرتكة مجي  اجلوانبيف  وزمالئهم لطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصةة بني اااملساو

تفهم السلوك الناشئ عن اإلعاقة اء يبّن والسعي لتبين نظام إدارةٍٍ،  بينهم دون متييزمهامهم الوظيفية 

، وخلق املناخ الذي يساعد الطالب والطالبات ذوي خرين يف قاعات الدراسة أو العملوالذي يؤثر على اآل

 منهم ومناقشة القضايا اليت تؤثر على دراستهم اجلامعية. االقرتاب علىاالحتياجات اخلاصة 

تطبيق منهج مرن استجابة الحتياجات هذه الفئة من الطالب بأعضاء هيئة التدريس  لتزموي

والطالبات م  احملافظة على املعايري االكادميية الضابطة للمواد التعليمية املوكلة هلم، بعد التنسيق م  

 إعاقتهم.درجة ، وااللتزام بتقييمهم بناًء على مستواهم التعليمي وليس على اجلهات املختصة بذلك
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 ذوي االحتياجات اخلاصة: الطالب و الطالبات منمسئوليات 

ميثل تعاون الطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة ومشاركتهم املسئولية لتوفري وسائل دعمهم، 

اخلدمات الفردية توفري ركيزة أساسية يف هم ملناقشة متطلباتهم اخلاصة ) م  املساعدة إذا لزم األمر( دواستعدا

م وتقييم يأو وسائل التعل التجهيزاتالرأي يف  نها الصحيح، وهذا يعين أن إبداءهمواجلماعية يف وقتها ومكا

 .  و مناسبةمالئمتها الحتياجاتهم سيكون أكثر فائدة لبلوغ بيئة جامعية شاملة 

 من خالل:بيئة تلك ال تكون مشاركة الطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة املسئولية لتوفريو

 اجلامعة.يف التقيد باألنظمة والقوانني املعتمدة  .1

 التعامل م  منسوبي اجلامعة باحرتام وتقدير متبادل. .2

 يف الوقت املناسب.هلم اخلدمات املناسبة  توفري علىتوفري املعلومات اليت تساعد  .3

 مصادر ذات اختصاص معتمدة.توفري الوثائق والتقارير اليت تساعد على حتديد نوع اإلعاقة من  .4

 مبادرين للتواصل م  عمادة الكلية اليت يدرسون بها من أجل التعاون يف حتديد املعوقاتأن يكونوا  .5

 .حتصيلهم الدراسي للمصاعب اليت تعيق  و احللول املناسبة

 .ومناسبةاحلرص على استخدام اخلدمات والتجهيزات املخصصة هلم بطريقة صحيحة  .6

 


