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   الدراسات السابقة

  (2009دراسة معاجيني وآخرون ) -1

الى معرفةة واقةا البة ةة  وال اياجات ةتت ال تيةة فةا  تمعةتت وملسسةتت الجعةةا   الدراسة هدفتوقد  

العةةتلا  ةةدول م ةةةا الجعةةتول لةةدول ال ةةةا  العر اةةة مةةل ااةةم همةةداد الما ةةولال مةةئح  اتلاةةت  والةةئ   والةةةوا   

تدة همةةداد والجشةةراعتت المئ مةةة لا ةةولح  ورمةةتاجح   وال ةةدمتت المادمةةة لحةة   وال بةةب المسةةجا ةاة لةجوسةةا فةةا  اةة

الما ةةولال مةةئح   وسةة ل جاسةةال ال ةةدمتت المادمةةة لحةة   وقةةد جويةةةت ئجةةت   الدراسةةة  لةةى همةةداد البة ةةةة  وال 

اياجات تت ال تية والما ولال  فا ال تمعةتت وملسسةتت الجعةةا  العةتلا  ةدول م ةةا الجعةتول لةدول ال ةةا  

%  نمةةت هوةةةةات 70لموهو ةةةول اةةوالا العر اةةة نتئةةت ةةة اةة  ةةةدا  ااةةم شةةنل البة ةةةة المج ةةوقال دراسةةات وا

الئجةت   هاةةةت ائحةةت ججرنةة  اشمةةداد  شةةنل مةاةةو  فةةا ف ةةتت  عائحةةت مةةل البة ةةة  وال اياجات ةةتت ال تيةةة دول 

غارهت نتلمج وقال والموهو ال والمعوقال  يراًت وسمعاًت  واإلمتقة الارناة  وائدر  ل وائعد   ةتقا ف ةتت  وال 

ال لسسةةتت الجعةةةا  العةةتلا  ةةدول الم ةةةا ن  ةةة يةةعو تت الةةجعة   هو  و اياجات ةةتت ال تيةةة فةةا  تمعةةتت وم

 .اإلمتقةاةبراب الجواد هو مجعددال 

 ( Taylor, et al ,2008دراسة )  -2

الجةا اسةةجحدفت  اةم ب اعةةة وهئةواي الجعةةدابت المئتسة ة مةةةى الممترسةتت الجعةاماةةة فةا ال تمعةةة لةبة ةةة  وال و 

الممةنةةة المجاةةدة و لةةر مةةل براةةو الجيةةما  والمئح اةةة وبةةرو وهسةةتلاب المشةةنبت ايئ عتلاةةة والسةةةوناة فةةا 

الجدراا  ومل  ال ئجت   الدراسة الجا جويةت  لاحةت هئةق قةد جمةت م مومةة مجئومةة مةل الجعةدابت الةةروراة 

لببب ال تمعة  تلممةنة المجادة مل  وال المشنبت ايئ عتلاةة والسةةوناة مةل  ةبل  د ةتل الجعةدابت مةةى 

 ب الرمتاة  وبرو وهستلاب الجدراا وا  راءات الجااا .هستلا
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  (Girgin, 2013دراسة )  -3 

 لى اسجعراض جتراخ جعةا  المعوقال سمعاًت فا جرناةت  ومةت المشةنبت الجةا الدراسة هدفت  وقد

جوا ةةةق البة ةةةة المعةةةوقال سةةةمعاًت فةةةا الجعةةةةا  مةةةدم الااةةةتة  و تيةةةة فةةةا المراةةةةة ال تمعاةةةة  ومةةةت هةةةا 

الجعةاماةةةة لةمعةةةوقال سةةةمعاًت وشةةةروب الا ةةةول لحةةة  فةةةا ال تمعةةةة  وقةةةد جةةة  اسةةةجعراض ج ر ةةةة  ال يةةةت  

 تمعةةة اشئتةةةول فةةا ق ولحةةت لةبة ةةةة المعةةوقال سةةمعاًت فةةا جرناةةت ممةةةت اعنةةا  لةةر مةةدال اهجمةةت  هةةة   

ال تمعة   وال اياجات تت ال تية و لر اج  مل براو ال ام والجعةةا  فةا مرنة  لاب ةتل المعةوقال 

قال اجةةوفر الجعةةةا   حةةت مةةل مراةةةة مةةت ق ةةل المدرسةةة  لةةى المراةةةة ال تئواةةة  ت  ونةاةةة مجنتمةةةة لةمعةةسةةمعاتً 

واحةةده هةة ا المرنةة   لةةى جمنةةال البة ةةة المعةةوقال سةةمعاًت مةةل انجسةةتب محةةترات الة ةةة واسةةج دا  الة ةةة 

ل تمعةةة. وقةةد الب اعاةةة فةةا ال ا ةةة السةةمعاة والشةة حاة لمسةةتمدجح  مةةةى جحا ةةجح  ي ج ةةترات الا ةةول فةةا ا

نةاةةة مجنتمةةةة لةمعةةوقال  وااةةد  لحةةليء البة ةةة ق ةةل مةةتمال مةةل الج ةةر   ةةرام   1993جأسةةا فةةا مةةت  

النم اةةةةةوجر وجشةةةةةااد الم ةةةةةتئا و رئةةةةةتم  اشر عةةةةةة سةةةةةئوات المج ييةةةةةة فةةةةةا فئةةةةةول السةةةةةارامار وال ئةةةةةول 

 الج باباة.

  ( 2006الخشرمي )  دراسة -4

دة لةببب مل  وال اياجات تت ال تية   تمعةة المةةر جااا   دمتت الدم  المستئوقد هدفت الدراسة 

سةةعود  وجشةةار ئجةةت   الدراسةةة  لةةى هل مةةت ااةةترب ئيةةه مائةةة البةةبب المعةةتقال  تل تمعةةة ي اج اةةول مةةةى هل 

م ةةةتئا ال تمعةةةة محاةةةأة ياجات ةةةتجح  ونةةةتل اج ةةةت  يراء الةةة نور هن ةةةر  ا ت اةةةة مةةةل اإلئةةةتم اةةةول مةةةدم مب مةةةة 

مت جويةت الدراسة  أل الج تمةل اي جمةتما  ةال البةبب مةل  وال اإلمتقةة والبةبب ن 0الجسحابت المنتئاة 

مةةل غاةةر المعةةتقال  ا ت اةةة  لةةى اةةد ن اةةر  نةة لر العبقةةة  أمةةةتء ها ةةة الجةةدراا  واإلداراةةال  فةةا ال تمعةةة 
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ح  ي % ( جارا ةةت مةةئ60ئاةةوه  جماةةل  لةةى اإلا ت اةةة  وهةةو ملشةةر  ا ةةت ا لةةةدم  اي جمةةتما ال عةةتل  نمةةت هل  

اوافاةةةوا مةةةةى هل بةةةرو الجةةةدراا المسةةةج دمة فةةةا ال تمعةةةة جرامةةةا ااجات ةةةتجح   وفامةةةت اجعةةةةو   ةةةدمتت مرانةةة  

اياجات تت ال تية  تل تمعة فاد هشترت الئجت    لى جو حتت وائب تمتت سة اة مل دور مران  اياجات تت 

ئسةةااحت لجاداةةد همةةتنل مئتسةة ة لجاةةدا  ال تيةةة فةةا جةةوفار الوسةةت ل واش حةة ة المعائةةة مةةةى الةةجعة   نةة لر مةةد  ج

اي ج ةةترات لةبةةبب مةةل  وال اياجات ةةتت ال تيةةة  وهةةا همةةور هتمةةة جةةل ر  شةةنل ن اةةر فةةا ئ ةةت  البةةبب 

اشنتداما  وقد جنول هاد اشس تب الجا مئعت جوفار جةةر المسةجة متت هةو مةد  جةوفر ما ائاةة  تيةة  مرانة  

 مةة  حت. اياجات تت ال تية وقةة مدد النوادر العت

5-    Heiman & precel, 2008 )  

دراسةةةجح  مةةةةى بةةةبب الجعةةةةا  العةةةتلا الةةة ال اعةةةتئول مةةةل يةةةعو تت الةةةجعة    حةةةده جاةةةدا  وقةةةد ه راةةةت 

 لةةةةى  بتل ةةةةًت  ةةةةتلجعةا  العةةةةتلا  وجةةةة  جاسةةةةامح  381 روفاةةةةل لبسةةةةجراجا اتت اشنتداماةةةةة  وجنوئةةةةت العائةةةةة مةةةةل 

بتل ةةًت مةةل البةةبب  وال يةةعو تت  الةةجعة   تل تمعةةة  وال تئاةةة مةةل (  191حةةت  م مةةومجال إ  اةةداهمت  ةةة  قوام

( بتل ةت مةل البةةبب غاةر  وال يةةعو تت الةجعة   تل تمعةةة  وماةدت الماترئةةة فامةت  ةةال الم مةومجال فةةا 190 

سجراجا اتت الجعة   والو ت ه ه ئتء جأداة اي ج ترات   هر عة مج ارات هستساة وها إ اليعو تت اشنتداماة  وا 

در  ار البة ةةة لةعوامةةل المسةةتمدة لحةة  هو المعااةةة لئ ةةتاح  اشنةةتداما  هشةةترت ئجةةت   الدراسةةة هل البة ةةة  وال وا 

يعو تت الجعة  قةرروا هئحة  هن ةر   حةترًا لةيةعو تت اشنتداماةة و  تيةة فةا العةةو  اي جمتماةة واإلئسةتئاتت 

هوةةات الئجةت   هاةةت هل البة ةة  وال والة تت اش ئ اةة  ماةترئجح   تلبة ةة غاةر  وال يةعو تت الةجعة    نمةت 

يعو تت الجعة  ه حروا  سجراجا اتت غرا ة وشةت ة  و ائةوا ج سةارات  ةةتفاة شة واة هو ج سةارات  يةراة  ائمةت 

ه حةةر البة ةةة غاةةر  وال يةةعو تت الةةجعة  هئحةة  هن ةةر   حةةتر هم ةةةة لةنجت ةةة  وقةةد هشةةترت  جةةةر اليةةعو تت هل 
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مول جنئانةةتت لةنجت ةةة هن ةةر مةةل ئ ةةت ره  مةةل البة ةةة  وال يةةعو تت البة ةةة غاةةر  وال يةةعو تت الةةجعة  اسةةج د

الةةةجعة   و تيةةةة ه ئةةةتء اي ج ةةةترات نةةةتئوا البة ةةةة  و يةةةعو تت الةةةجعة   ا حةةةرول يةةةعو تت ججعةةةةو  تاجاةةةت ح  

لةوقت اإلةتفا   ةتفة  لى   راجح  الةتغبة  والعي اة ال ا دة وهن ر شعورًا  تإلا تب  و تلمستمدة  وغاةر 

 0ه ئتء جأداجح  لب ج ترات مجأندال 

 ( 2011) سعيد إبراهيم دراسة -6

دراسة  عئوال إ مشنبت البة ة المن وفال فا ال تمعتت اشردئاة  وجنوئةت مائةة الدراسةة مةل نتئت ال

مةجااال  تل تمعتت اشردئاة  وجويةت ئجت   الدراسة  لى هل هفراد مائة الدراسة  و   اتً  ( بتل ًت ن ا ًت نةاتً 68 

اوا حول مشنبت  فا ال تمعتت اشردئاة  در ة مجوسبة  نمت ه حرت الئجت   و ود فروقًت دالة  ايت ات فا 

شةةةدة اإلمتقةةةة  مشةةةنبت الاةةةراءة وا  ةةةراء ايمجاتئةةةتت لةبة ةةةة المن ةةةوفال فةةةا ال تمعةةةتت اشردئاةةةة جعةةة ال لمج اةةةر 

وا  راء ايمجاتئتت  در ة هن ر مل البة ة ةعته ال ير  فا اةال ي جو ةد فروقةًت دالةة  ايةت ات فةا اش عةتد 

اش رم لةمشنبت ج عًت لمج ار شدة اإلمتقة  نمةت هوةةات الئجةت   هاةةت مةد  و ةود فروقةًت دالةة  ايةت ات فةا 

نتفةةةة اش عةةةتد ج عةةةت لةمج اةةةرات اش ةةةرم نتلمسةةةجوم مشةةةنبت البة ةةةة المن ةةةوفال فةةةا ال تمعةةةتت اشردئاةةةة ةةةةمل 

 0العةما والج ي  وال ئا

 ( Haugann,2009دراسة )  -7

روا   ئالبة ةةةة المن ةةةوفال فةةةا ال تمعةةةة  ةةةتلالجةةةا اسةةةجحدفت الجعةةةره مةةةةى المشةةةنبت الجةةةا اوا ححةةةت و 

مةةةد  جةةةوافر  وجويةةةةت ئجةةةت   الدراسةةةة  لةةةى هل البة ةةةة المن ةةةوفال اوا حةةةول مشةةةنبت مداةةةدة فةةةا ال تمعةةةة مئحةةةت

 ةدمتت اإلرشةةتد المحئةا  ومةةد  جةةوافر نجةب  رااةةل  والنجةةب الئتباةة  والاةةراء الم يةةرال  ويةعو ة ايئجاةةتل مةةل 

مراةة الجعةا  ال تئوال  لى ال تمعة  ويعو ة الجناه ما مراةة الااتة ال تمعاة  وقةة المعرفة  ات تت البة ة 
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ومشةةنبت مئةةد   ةةراء اي ج ةةترات  ومشةةنبت فاةةت  المن ةةوفال و يت يةةح  مةةل ق ةةل همةةةتء ها ةةتت الجةةدراا 

لى ال تمعة.  لجئال مل وا 

 ( Vincent, 2008أما في دراسة فنسنت )  -8

الجةةا ه راةةت فةةا  رابتئاةةة  حةةده جاةاةةل مشةةنبت ايجيةةتل  ةةال المدرسةةال والبة ةةة المن ةةوفال  وقةةد و 

والنجت ةة ي اسةجباا البة ةة المن ةوفال جويةت ئجت   الدراسة  لى هل المشنبت اشنتداماة المجم ةةة فةا الاةراءة 

الااةةت   حةةت هو اسةةجاعتب المةةتدة المنجو ةةة  أنمةحةةت  والسةة ب فةةا  لةةر مةةد  و ةةود الاةةراء الم يةةرال نمةةت ه حةةرت 

الئجةةةت   هاةةةةت هل البة ةةةة المن ةةةوفال جةةةوا حح  مشةةةنبت مئةةةد مةةةرض وا  ةةةتجح  مةةةةى المدرسةةةال  برااةةةة  رااةةةل 

 اشن تء والاتدرال مةى معرفة برااة  راال.والس ب فا  لر مد  جوافر المدرسال 
 

 المبادرات الجامعية

 (:2014مبادرة جامعة الملك سعود ) -1

فا  بتر جحا ة ال ا ة ال تمعاة لججئتسب ما  وال اإلاجات تت ال تية  ج ئت  تمعة المةر سعود 
الويول الشتمل مشرومًت لجبوار  دمتت  وال اإلاجات تت ال تية جات مسمى م تدرة "ويول" و رئتم  

ل وال اإلاجات تت ال تية واعئا ال رئتم   جحا ة الم تئا والمرافو ال تمعاة ئاو ويول هسحل  لى م تئا 
 ومرافو ال تمعة وئاو  ا ة  تمعاة  تلاة مل العوا و.

 اشهداه الجتلاةإواسعى المشروي مل  بل  بجق اإلسجراجا اة  لى جاااو 

 معة والعمل مةى  عةحت   ًء مل  اتفة وهواة ال تمعة.ئشر  اتفة الجيما  الشتمل  تل ت .1
جبور الئ   واآللاتت لجاااو الجبوار والجاوا  المسجمر ل ا ة ال تمعة المعمتراة والجائاة لججئتسب ما  .2

 اشفراد  وال اإلمتقتت الم جة ة.
 جادا  الدم  والمشورة لوادات ال تمعة الم جة ة فا نل مت اجعةو  اةتات الجيما  والويول الشتمل.  .3



6 
 

جادا  اإلسجشترات العةماة وجبوار الاةول العمةاة وا  راء الدراستت ال ا اة الجا جستمد مةى جع ا   .4
 ممترستت الجيما  الشتمل  تل تمعة.

  ة ال تمعة ل وال اإلمتقة.جاااو ههداه ال تمعة المجعةاة  اةتات جحا .5
 الجعره مةى معوقتت الويول الشتمل الجا جوا ق  حتت ال تمعة واقجرا  الاةول لحت. .6

 (2013) األميرة نورةمبادرة جامعة  -2

 مرن  الدم شنل   وا وال اياجات تت ال تيةمرن  دم  لج ئت م تدرة  تمعة اشمارة ئورة  ئشتء 
وج لال   اإلاجات تت ال تية  بوة جادمحت  تمعة اشمارة ئورة ل عل الجعةا  اات مشرومًت ل ماا هفراد الم جما

 ماا العاو تت والجاداتت الجا جوا ق  وال اإلاجات تت ال تية فا المراةة ال تمعاة مل  بل جة اة 
الراتدة فا جادا  نتفة ال دمتت " :تدهتم  رلاةوقد ج ئت الم تدرة  .ااجات تجح  ال رداة وجادا  الدم  لحل

ورستلة ججر    ."لبتل تت  وال اإلاجات تت ال تية فئنول ئمو  ًت ااج م  ق مةى المسجوم الماةا واإلقةاما
العمل مةى دم  البتل تت  وال اإلاجات تت ال تية فا الجعةا  ال تمعا  نل مت اةمل ه   الرلاة م تدهتإ "
 ". اسجابلحل وئ تاحل

 :األتية األهدافدفت المبادرة لتحقيق وقد ه

 جحا ة  ا ة  تمعاة مئتس ة لةبتل تت  وال اإلاجات تت ال تية 
 جاةال العوا و واليعو تت الجا جوا ق البتل تت دا ل الار  ال تمعا. 
 جوماة الم جما ال تمعا  نا اة الجعتمل ما البتل تت مل  وال اياجات تت ال تية . 
  ال شراة والمتداة المجتاة لجة اة ااجات تت بتل تت  وال اياجات تت جو اه  ماا ايمنتئتت

 .ال تية

 :مركز الدعم بالجامعةمهام 

 ال تية الجئساو ما  دارات وممتدات ونةاتت ال تمعة ل دمة البتل تت  وال اإلاجات تت. 
 د تل الجعدابت المئتس ة ل وال اإلاجات تت ال تية  ا تدال ا ة  .الجر واة المب مة وا 
  جوفار الوست ل الجنئولو اة المستمدة لجسحال جعةا  البتل تت مل  وال اإلاجات تت ال تية

 . تل تمعة
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   مجت عة يره منتفأة  دل اإلمتقة لبتل تت اإلاجات تت ال تية  مو ب الجو اق الستما النرا
 . 13/8/1420وجتراخ  12814/ب/7رق  

  ًالجوايل ما امةتء ها ة الجدراا النجروئات . 
 ل مةى ج عال ومشترنة بتل تت اإلاجات تت ال تية فا اشئشبة ال اتفاة دا ل ال تمعة العم

 .و تر حت
 مداد وجئ ا  ال رام  اإلرشتداة والجو احاة لبتل تت  وال اإلاجات تت ال تية . 
 ج عال دم  بتل تت  وال اإلاجات تت ال تية فا اشئشبة وال رام  وال عتلاتت ال تمعاة. 
  وئشر ال اتفة ال تية  ايست اا والمئتس تت العتلماة ل وال اإلاجات تت ال تيةالمشترنة فا

 .الجر اة ال تية  م تل

 (:2012الجامعة األردنية )مبادرة  -3

 جأسست ال تية اإلاجات تت  وال الببب ئاو ال عتل  دورهت اشردئاة ال تمعة  استا مل  ئببقتً 
 لبة ة والمج ي  الب   الدم  جادا  ههدافحت مل ونتل البة ة  شلول ممتدة فا البب ا اإلرشتد دا رة

 واشنتداماة  والئ ساة  اي جمتماة  البة ة شلول ورمتاة ال تية اياجات تت  وال ولبة ة متمة ال تمعة
 مةى وقدرة متلاة ئ ساة  ياة اجمجعول  أفراد المدئا الم جما رفد  له مل والجعة   الئمو فا  ااح  ملمئال
   ح . الماابة وال ا ة ائ سح  ما الجناه
 إشع جال  بل مل لةبة ة  دمتجحت االبب  اإلرشتد دا رة جاد 

  .ال تية اياجات تت  وال البة ة مستئدة شع ة .1
 الدراسة ه   معرض فا الةوء وسئةاا .الئ ساة والياة الئ سا اإلرشتد شع ة .2

 .اشستسا ةالم تدر   موةوي إلرج تبحت فاب اشولى لشع ةا مةى
 : الخاصة االحتياجات ذوي مساندة شعبة

 اااو جاااداً  قله  ا ة الى ال تمعاة ال ا ة جاوال مةى ال تية اياجات تت  وال مستئدة شع ة جعمل
 ايرشتد  دا رة داممة  حتت و ود  س ب الجناه مل  تتدر  مةىه فاحت ال تية اياجات تت  وال البتلب

  .والدم  تمدةالمس لبةب الاحت الر وي امنئق البب ا( 
  ال تية اياجات تت  وال البة ة مستئدة شع ة ههداه



8 
 

 ال يراة  اإلمتقة ال بمإ تجح     ال تية اياجات تت  وال ال تمعة لبة ة الئ سا الدم  جادا  (1
  لرإ اشمل والارناة  السمعاة و 

  الراهل.  وةعق  اجق جا ل مةى ال ةةتيةة اياجات ةةتت  وال البتلب مسةةتمةدة ·
 والعمل لداق  اإلا ت ا ال ات م حو  جع ا  مةى ال تية اياجات تت  وال البتلب مستمدة ·

  ال ات. جادار رفا مةى
  ورمتاجحت.  اجق مةى امجمتد  جع ا  مةى ال تية اياجات تت  وال البتلب مستمدة ·

د الجوايل محترات جبوار (2  لداح . الئ سا الة ب ارةوا 
 مل در ة همةى جاااو مةى تل تمعة  المةجااال ال تية اياجات تت  وال البة ة جمنال ( ه

  قدراجح .  ق جسم  لمت وفاتً  اشنتداما والجايال واي جمتما  الئ سا  الجناه
 م تلق اسب نل المحترات  ئتء مل ال تية اياجات تت  وال البة ة جمنل دورات ماد ( ب

  وات تجق.
 الار  دا ل و يت يح  ال تية  اياجات تت  وال البة ة  ات تت الوما  اتدة (  

  ال تمعا.
  اةحت. مةى والعمل البة ة هليء مشنبت دراسة ( د
 ال تية اياجات تت  وال لةبة ة المادمة ال دمتت
 م لإ ال تمعة فا الحتمة  تلمرافو وجعرا ح  ال تية اياجات تت  وال المسج دال البة ة اسجا تل (1

 الجوايل محترات وجش اا الجرفاحاة  والمرافو المتلاة  والشلول والمنج ة  والعاتدة  المبتم  
  لداح . اي جمتما

  ماتةراجح .  أمتنل البة ة هليء جعراه (2
 مةى لح  ال تمعة جمئاق ال ال ال ي  مةى ال تية اياجات تت  وال البة ة ايول   راءات مجت عة (3

 ال نتلوراوا. ولبة ة العةات  الدراستت لبة ة %90 وا ة  المعجمدة  الستمتت رسو 
 وقت جاداد اج  اام دراسا فيل نل فا الدراسا ال دول وجئ ا  المواد  جس ال فا البة ة مستمدة (4

 جاداد مل ال تية اياجات تت  وال البتلب لاجمنل اآل رال ال تمعة بة ة س الج اس و م نر
  . الياا ووةعق اجئتسب  شنل الدراسا  دولق

  ججةمل  اتفاة وهئشبة رابت مل الجرفاحاة ال دمتت جوفار (5
  البة ة. يوت  رادة فا م جة ة مواةاا ئشر -ه

  ال اةتء. العيت او  ااج تيت فا المشترنة -ب
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 ال تية. اياجات تت ل وال دوراة م ةة دم   بل مل البة ة   دامتت جش اا - ة
  الم جة ة. المعترض فا المشترنة -د
  الوبئاة. والمئتس تت اياج تيت فا المشترنة -هة

 ودراسة ال تمعة فا ال تية اياجات تت  وال لةبة ة الئ سا والجو اق اإلرشتد  دمتت جادا  (6
  اةحت. مةى والعمل واي جمتماة   والجنا اة  واشنتداماة  اشسراة مشنبجح 

 الشاااة العر اة والدول اشردل فا ال تية اياجات تت ل وال الداممة والملسستت ال حتت ما الجعتول (7
  .والمواد ال  رات لج تدل

 الم جة ة  ال تية اياجات تت  وال البة ة ف تت وات تت ججئتسب  برااة اشنتداماة المواد جوفار (8
  جوفارإ اج   اام

 ال ير وةعته المن وفال لةبة ة سمعاة  برااة اشنتداماة المواد جس ال •
 المن وفال. لةبة ة  راال"  برااة" مب ومة ئسخ جوفار •
  م تشر.  شنل المن وفال لةبة ة اشنتداماة المواد لاراءة المجبومال البة ة مل م مومة جوفار •
  هنتداماة. شغراض الدا رة فا الئتبو الاتسوب اسج دا  •
 اتيةال مو  ال وجعاال الدا رة  فا ال ير وةعته المن وفال لةبة ة ئتباة اتسو اة  رام  جوفار (9

  الي . البة ة لمستمدة السمعاة اإلمتقة  وال مل وااده  الاتسوب  مة  فا ال نتلوراوا در ة مةى
 اياجات تت  وال البة ة مشنبت لال ال تمعة دا ل الم جة ة اشقست و  الدوا ر ما الجوايل (10

  . ال تية
 ال تية اياجات تت  وال مل ه ئت ح  دم  ممةاة لجسحال البة ة همور هولاتء ما المسجمر الجوايل (11

  . ال تمعة فا
 اياجات تت وال  لةبة ة والجئال الارنة ممةاة لجسحال ال تمعة دا ل ال ا ات اة ال ا ة جعدال (12

  مةىإ اشجمةت مراال فا العمةاة ه   جج  اام ال تية 
  م تئاحت. و ال تمعة نةاتت مدا ل مئد الارناة الجاداتت  وال  تشفراد ال تية الممرات جأساا •
 المجارر النرسا اسج دمول ممل الببب ارنة لجسحال ال تمعة دا ل واشري ة الممرات جعدال •

  العنت ات. واسج دمول الارنة فا يعو تت مل ئولاعت ال ال هول ر هو
  اشولى. البوا و فا المو ودة الجدراساة لةاتمتت الويول ممةاة لجسحال النةاتت دا ل ممرات  ئتء •
   راء  عد البة ة  هليء  تئب مل اسج دامحت لجسحال ال تمعة دا ل اليااة المرافو  جأهال ال دء •

  شأل.ال ه ا فا الب مة الدراستت
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 م تيتإ مدة فا ال تية اياجات تت  وال مل ال تمعة لبة ة مج يية دورات ماد •
 لةاات  وملهةال مدر ال الدا رة مل مو  ال  إشراه المسج دال لةبة ة والجئال الارنة محترات دورة -1

 ئابة جاداد مل المن وفال البة ة ولجمنال فعتل  شنل الاواا اسج دا  مةى جدرا ح  ه ل مل   لر
 ي ر الى منتل مل  أمتل الجئال مةى وقدرجح  اسجعداده  وجئما   اولح  مل  تيشاتء ومبقجح  ارجنت ه 

 وال تر اة الدا ةاة الجئ امتت   البراو مبمتت   الدورة فا مةاحت الجرنا  اج  الجا الم تها  ومل
 انستب الى الدورة وجحده (  دادال الوةا فا والجناه   الئس ا والااتا   ايج تهتت ومعرفة لةم تئا
 وانستب ومرافاحت  تل تمعة البة ة وجعراه ال اةتء العيت  إسج دا   تسجابلاة الجئال محترات البة ة
  أئ سح  الببب  اة مسجوم و اتدة والموايبت والة تا البعت  ما الجعتمل م ل ااتجاة محترات البة ة

 مجادمة( وه رم لةم جد ال  دورات اإلشترة ل ة -2
 ال تمعة بة ة انستب  بل مل الي  لةبة ة والااتجاة اينتداماة ايمور جسحال الا جحده
  عةح  الي  البة ة  ال لةج تبب الر اسة الة ة ها جعج ر ا ا ايشترة  ة ة الجوايل محترات
 تءيتوايام ال س  وارنتت واي ري واياتدال ال ير مةى جعجمد نوئحت ال تمعق بة ة و ال  عةت
 متااترب جشمل جأساساة دورة  م ت ة هو ايول مسجواال ةمل ايشترة ل ة دورات ماد ج  وقد

 ال ات   ايسرة   اي جمتماة  العبقتت الم جة ة الااتة م تيت فا جاا وميبة  م حو  1000
   العتمة تةالاا   وال وانق ال ةتر   الااوائتت   وايمداد وايلوال ايشنتل والجعةا   الجر اة  

 مةى المجدر ال ال تمعق بة ة الهل مجاد  مسجوم هو إ ال تئا المسجوم مته ا رم( ميبةاتت
 الئيو  جر مة مةى ارن ول اام الجر مة فا ايستساة المحترات انجستب مةى ايشترة ل ة

 وي الارنا ال سد اااتي مةى استست جعجمد الجا ايشترة ل ة  لى الم جة ة وايامتءات والم تها 
 جةار ائت امنل وها وجنوائتجحت اييت ا  بل مل لةجع ار را عق وساةة فتلاد " الادال " سامت
 الئ ا. مل وج ر    مت رغ ة  وج دال ج ةب وال ج ر  وال   وج نا

  " راال" برااة -3
  جوا حح الجا والجاداتت ال تية اياجات تت  وال البة ة ات تت مةى الةوء جسةاب  لى جحده

 ال يراة ايمتقتت  وال والبة ة ال تمعة بة ة  ال الجوايل قئوات جع ا  الى ون لر الجعةا  ا ئتء

 . البرااق ه    بل مل الجعةا  فا الجوايل الن اه  حت اسجباا الجا  تلبرااق والج ااه

 بة ةلة الاتسوب ومحترات الئتبو الاتسوب محترات مةى ال يراة ايمتقتت  وال البة ة جدراب (13
 الئساتل. وماتومة ال انرة وجاواة الي 
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 ال تمعة قدمجق ال ال الدم  م ل ال تية  اياجات تت  وال لةبة ة وال متماة ال رداة اإل دامتت دم  (14
 جن ةت وقد الموادة. العر اة اإلشترة ل ة لجعةا  اتسو ا  رئتم   جيما  قت  اام الي  البة ة ياد

 لإل داي  الاسال ا ل ال تئا اهلل م د المةر ل ت  ة ورشاجق الجعةاما  الار  هغة ة  ب تمة ال تمعة
  اإلشترة. ل ة فا   اراً   وي ق قبر دولة فا ملجمر لاةور المئتسب الدم  لق وقدمت

 .والجبوي البة ة جش ال ئ تما ممتله جئ ا  (15
 همت   تسجمرار اجوا د ال ال اإلشترة ل ة مجر   و مدرا ق ل مل الي  لةبة ة الماتةرات جر مة (16

  فورال.  شنل الماتةرات ه   جر مة واج  الي   البة ة
  . اإلشترة  ة ة الي  لةبة ة ايمجاتئتت جر مة (17
متدجحت اشنتداماة  المواد جدراا (18  البب ا  اإلرشتد دا رة فا  ح   تية قتمة فا الي  لةبة ة وا 

 الي   لةبة ة شراحت  متدة اج   اام راساة د متدة نل لمرا عة مواماد جاداد  بل مل و لر
  اإلشترة.  ة ة الم تها   ماا وجوةا 

  . ال تمعة فا الي  البة ة  حت اشترر الجا نتفة وال عتلاتت لائشبة اإلشترة  ة ة ال وراة الجر مة (19
 . ال تمعة فا اإلداراة او الجدراساة الحا ة همةتء ما  ةاتءاجح  الي  البة ة مرافاة (20
 الماتةرات قتمتت نتئت اتل فا اشرةاة لةبوا و الارناة الجاداتت  وال البة ة قتمتت جاوال (21

  لى لةجعره النةاتت ه ئاة ل عض مادائا مس  ه رال قد و الاحت. الويول امنئح  ي مةات بوا و فا
  ال تمعة. فا الحئدسة دا رة ما  تلجعتول فاحت نحر ت ا ميعد جأساا  منتئاة

 البب ا اإلرشتد دا رة  ت اتائ مل
 اإلشترة ل ة قتموا ·
 لةمن وفال  راال ئ ت  مةى البعت  قت مة ·

 :(2008مبادرة جامعة قطر ) -4

( مل الدسجور الدا   لدولة قبر الة ال ةمل او الجعةا  ل وال اياجات تت 49المتدة رق   فا  بتر 
جوفار ال ر  العتدلة والمئتس ة لبة جحت مل ال تية  ئ د هل  تمعة قبر نتئت دا مًت ومت الت اراية مةى 

 دمتجحت وهئشبجحت  ما جوفار ال ا ة المحا ة ل لر  ندممح  ت تت ال تية لبئج تي   رام حت و  وال اياجا
ججعتمل ما جلند ال تمعة هئحت جا ل البة ة و  تل دمتت والوست ل ال تية المادمة لح   و فا ه ا الساتو 

تية  تمج تر  مت ات ااول  ائح  و ال  بة تت هقرائح  دول الئ ر  لى نوئح  مل ف ة  بة تت الجاتقح  مستواًة 
 ايسج تدة.ئال ااح  العتدل فا الجعة  و 
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فا  بتر ئ رجحت المسجا ةاة   اء  ببحت لةجبوار  و تيًة مئدمت  بناًء على توجهات إدارة الجامعة
جاء قرار ال اياجات تت ال تية لبلجاتو  تل تمعة  هي   اإلق تل المج ااد والمجوقا مسجا ب مل ه ئتء  و 

  اام اجولى ه ا الاس  جوفار مت اة   مل الوست ل وال دمتت لدم  قسم ذوي االحتياجات الخاصة إنشاء
البة ة  وال اياجات تت ال تية فا مشواره  ال تمعا  مل ه ر هت جوفار غرفة ميتدر م ح ة  أادم 

  اسعى قس   وال اياجات تت ال تية الااوال 2007 . ومئ  جأساسق فا متاو الج حا ات الجائاة الادا ة لح
 ادام الئشأة  لى جبوار  منتئاتجق و قدراجق سعات لجة اة ااجات تت ه   ال  ة.

هل ئنول ئمو  ًت م تلاًت ل رئتم  دم  البة ة مل  وال وقد ج ئت م تدة  تمعة قبر رلاة م تدهت "
جوفار ال ر  العتدلة والمئتس ة مل الجعةا  لةبة ة مل ه ئتء  وال  تدهت "ورستلة م ."اياجات تت ال تية

 ."اياجات تت ال تية لبئج تي   رام  و  دمتت وهئشبة ال تمعة الم جة ة  ما جوفار ال ا ة المحا ة ل لر
شترنة دم  البة ة  وال اياجات تت ال تية فا الااتة ال تمعاة  مت اةمل لح  الموبمو  اأمةول مل  بلق 

 ال تمةة فا الم جما ال تمعا ليال قدراجح   مت اةمل لح  ايسج تدة مل فر  الااتة ال تمعاة.

 وقد هدفت المبادرة إلى:

الدمة  لحليء البة ة  أفةل يورة ممنئة هنتداماًت وا جمتماًت   مت مل  بل ئسعى لجاااو اشهداه  .1
اةمل لح  المشترنة اإلا ت اة فا م جةه ال رام  واشئشبة وال دمتت المجوفرة  و لر ما جحا ة 

ل لر م ر جوفار الدم  المئتسب مل ال دمتت والوست ل الم جة ة ال تية  ح   اام ال تمعاة ال ا ة 
ةى هئق ا ب جعةا  اشش ت   وال اياجات تت ال تية فا هقل  ا ة ماادة ومع ولة جلند الاوائال م

 ومئتس ة  ادر اإلمنتل لجة اة ااجات تجح  ال رداة.
 جادا  ال دمتت المئتس ة ل وال اياجات تت ال تية  مت اجئتسب ما نل اتلة مةى ادة. .2
  شرار هليء البة ة فا اشئشبة الم جة ة. .3
 المئتسب لةبة ة ما الااتة ال تمعاة.جوفار الجنااه  .4
 الجئساو ما ال حتت الم جية لجاااو اشهداه الم نورة همب . .5
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