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الدكتور عمر بن م�ساعد ال�سريويف

كلمة عميد عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر



مقدمة 
ت�ستند اجلامعة يف حتقيق اأهدافها اإىل ثالثة حماور اأ�سا�سية: البحث العلمي، التعليم، خدمة املجتمع. لذا حر�ست اجلامعات 
– على تاأ�سي�س جهات علمية فنية تتوىل حتقيق تلك املحاور الأ�سا�سية التي اأن�سئت اجلامعات من اأجلها.  – القدمية واحلديثة 
وانطالًق���ا من الروؤية ال�سابقة ل���دور اجلامعات ووظيفتها املجتمعية مت تاأ�سي�س عمادة خدم���ة املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة 
املجمعة، مما يعك�س قناعة قيادة اجلامعة باأهمية مواكبة تطوير العمل املجتمعي وتاأ�سيله منذ انطالقتها الأوىل، واأهمية اإر�ساء 

التكامل بني مهام ووظائف اجلامعة الأ�سا�سية التي ت�سعى لتحقيقها.

وما تعي�سه اجلامعة على وجه العموم وعمادة خدمة املجتمع على وجه اخل�سو�س اليوم من اأعمال تاأ�سي�سية ت�ستهلك معظم 
الوق���ت واجله���د لهي حلظات تاريخي���ة ناأمل جميًعا وبتكات���ف اجلهود اأن تك���ون يف القريب العاجل ذكري���ات جميلة نعي�سها يف 
امل�ستقب���ل �ساكري���ن ومقدرين لكل من بذل واأخل�س يف تاأ�سي�س جهد اأو م�سروع اأو برنامج اأو فكرة �ساهمت يف بناء �سرح تعليمي 

نفخر به جميعًا.

ويت�سمن جمال عمل عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر ن�ساطني اأ�سا�سيني وهما: اأن�سطة خدمية ملجتمع حمافظة املجمعة 
تهدف اإىل توظيف اإمكانات اجلامعة ومواردها الب�سرية واملادية يف تقدمي خدمات جمتمعية متنوعة لكافة فئات املجتمع، والنوع 
الث���اين م���ن الأن�سطة هي اأن�سطة تعليمي���ة تنطلق من اهتم���ام وزارة التعليم العايل بالتو�سع يف ن�س���ر التعليم اجلامعي يف جميع 
مناط���ق اململك���ة، وزيادة فر�س قبول الطالب والطالبات يف تخ�س�سات حيوية متوافق���ة مع خطط التنمية ومواكبة لحتياجات 

�سوق العمل باملنطقة.

وت�سعى عمادة خدمة املجتمع والتعليم وامل�ستمر – كغريها من كليات اجلامعة وعماداتها امل�ساندة - اإىل حتقيق روؤية ور�سالة 
اجلامع���ة التي ترتكز على قناعة قيادتها ومن�سوبيها باأنه���ا جامعة طموحة تهدف اإىل حتقيق التميز ف�ساًل عن حتقيق اأهدافها 

التي تر�سمها اخلطط ال�سرتاتيجية للتعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية. 
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وم���ع تزايد اأعداد  ذوي الحتياج���ات اخلا�سة يف العامل ب�سكل ملحوظ وكبري خا�سة يف الآونة الأخرية من ع�سرنا احلديث 
وبع���د ح���دوث الكثري من التغريات الدميوغرافية يف احلياة وتف�سي العوامل ال�سحية امل�سببة لالإعاقة، برز هنا الهتمام الكبري 
بفئات ذوي الحتياجات اخلا�سة على كافة امل�ستويات، وقد حر�س املجتمع الدويل واملنظمات العاملية ومنظمات حقوق الإن�سان 
يف الربع الأخري من القرن املا�سي على اأن ياأخذ  كل فرد من ذوي الحتياجات اخلا�سة ن�سيبه من الرعاية والهتمام واحلقوق 

والواجبات، فاأ�سدرت الأمم املتحدة اإعالن حقوق املعّوقني عام 1975، كما اأنها اأعلنت العام الدويل للمعاقني عام 1981م.

ولالأ�س���ف ال�سديد ل تزال بع�س املجتمعات متغيب���ة عن ذلك ال�سطر احل�ساري الذي يوفر لهذه ال�سريحة من اأبناءنا فر�س 
التكي���ف والندم���اج حتى متكنهم للتعاي�س مع اأقرانهم الأ�سحاء قدر الإمكان باأ�سلوب ح�ساري واإن�ساين مهذب وراقي. ويف هذا 
ال�س���دد ميكنن���ا اأن نعت���ر اأن املجتمع هو العاجز لأن���ه مل ي�ستطع توفري عناي���ة و خدمات لهوؤلء الأفراد م���ن ذوي الحتياجات 

اخلا�سة واأنه هو الذي اأعاقهم. 

انطالق���ا م���ن ر�سالة العم���ادة يف توثيق ال�سلة ب���ني اجلامعة وكافة فئ���ات املجتمع من خالل تقدمي خدم���ات عالية اجلودة 
للمجتم���ع اجلامعي واملجتمع املحلي من خالل ال�ستفادة الق�س���وى من كافة الإمكانات، قامت العمادة مببادرة جمتمعية تتمثل 
يف توف���ري الدع���م الب�سري واملعن���وي والتكنولوجي للفئات املختلفة م���ن ذوي الحتياجات اخلا�سة )ب�سرًي���ا– �سمعًيا-حركًيا( 
وكبار ال�سن من من�سوبي زوار ومراجعي اجلامعة يف كافة فروعها ومبانيها. ونود اأن ن�سري هنا اأن هذه املبادرة ترمي اىل تقدمي 

اخلدمات املجتمعية وتخفيف ما يعانيه هوؤلء الأفراد من �سعوبة تنقل بني اأق�سام اجلامعة الكادميية والإدارية.
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فكرة املبادرة: 
تق���وم فك���رة املبادرة عل���ى اأ�سا�س توف���ري جميع اأ�سكال الدع���م الب�س���ري واملعنوي والتكنولوج���ي للفئ���ات املختلفة من ذوي 
الحتياج���ات اخلا�سة )ب�سرًيا– �سمعًيا-حركًيا( وكبار ال�سن من من�سوب���ي زوار ومراجعي اجلامعة يف كافة فروعها ومبانيها 

الأكادميية والإدارية.

الهدف من املبادرة:
تهدف عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة املجمعة من هذه املبادرة اإىل حتقيق ما يلي:

التخفيف من معاناة اأفراد جمتمع حمافظة املجمعة من ذوي الحتياجات اخلا�سة )ب�سرًيا– �سمعًيا-حركًيا( وكبار ال�سن . 1
من خالل توفري كافة المكانيات التي ت�ساعدهم يف تنقالتهم يف مباين اجلامعة الأكادميية والإدارية ب�سهولة وي�سر. 

اإبراز دور عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر الرئي�س يف اخلدمة املجتمعية. . 2
ال�سعي نحو حتقيق ر�سا امل�ستفيد من اخلدمات املقدمة.. 3
الو�سول اإىل تعميم فكرة املبادرة على م�ستوى جامعات اململكة العربية ال�سعودية. . 4
 

اجلهات املنوطة بتنفيذ املبادرة:
عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة املجمعة. . 1
�سركة للتجهيزات واملتطلبات الالزمة لتنفيذ املبادرة كجهة راعية وداعمة للم�سروع.. 2
وحدة الأمن وال�سالمة يف اجلامعة كجهة م�سرفة ومتابعة.. 3
�سركة ال�سيانة والت�سغيل كجهة م�ساندة يف التنفيذ.. 4

*الفكرة 
*الهدف

*الجهات 
المنوطة 
بالتنفيذ
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املراحل الإجرائية لتنفيذ املبادرة:
اأوًل: ذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا(:

ًذوي االحتياجات 
الخاصة حركيا

المراحل اإلجرائية
لتنفيذ المبادرة

املرحلة الأوىل:
 مرحلة الإعداد والتخطيط وتوفري متطلبات املبادرة وتت�سمن اخلطوات الإجرائية الأتية:

ح�سر عدد املداخل اخلا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا(  يف جميع مباين فروع اجلامعة.. 1
توفري ادوات واجهزة م�ساعدة للذين يعجزون عن احلركة والتنقل والذين ل ي�ستطيعون الوقوف اأو من تت�سف . 2

م�سيتهم بعدم الثبات كالتي:
كرا�س���ي العج���الت: واأكرث كرا�سي العجالت �سيوًعا هي الكرا�س���ي امل�سنوعة من املعدن املغطى بالكروم أ. 

واأم���ا املقع���د والظهر فغالًبا م���ا ي�سنعان من اجلل���د اأو البال�ستي���ك. وللكر�سي اأربع عج���الت، عجلتان 
كبريت���ان من اخللف تتحركان مبقب�س ي���دوي منف�سل مي�سك ال�سخ�س به لتحري���ك الكر�سي واأخريان 
�سغريت���ان م���ن الأمام تتح���ركان بحرية ومهمتهم���ا ت�سهيل حرك���ة الكر�سي. ويوج���د يف الكر�سي متكاآن 
للذراعني واآخران للقدمني وكوابح يدوية واأجزاء اأخرى. ويتم ت�سميم الكر�سي املتحرك على نحو يراعي 

احلاجات الفردية لل�سخ�س. 
كرا�س���ي عج���الت مبح���ركات كهربائي���ة )Motorized Wheelchairs( مل�ساع���دة الأ�سخا����س الذي���ن ل ب. 

ي�ستطيع���ون دف���ع اأنف�سه���م والذي���ن ل يرغبون يف طل���ب امل�ساعدة م���ن الآخرين لكيال يزي���د اح�سا�سهم 
بالإعاقة. 

توف���ري ع���دد الكرا�سي ذات العجالت وذات املح���ركات بعدد املداخل، مع الأخ���ذ يف العتبار توفري عدد ج. 
احتياطي لظروف ال�سغط التي قد حتدث مع انت�سار اخلدمة وزيادة زوار ومراجعي اجلامعة. 

توف���ري �سيارات ليموزين خا�سة )كهربائية( وجمهزة برافعات هيدروليكية وكرا�سي كهربائية ومتحركة د. 
تنا�سب و�سع املعاقني حركًيا تفيد يف التنقل والتحرك من بوابة اجلامعة وبني املباين اجلامعية املتباعدة 

واإي�ساله اإىل اأي مكان داخل مباين اجلامعة. 

ىل:
لأو

ة ا
حل

املر
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طباعة �سعار العمادة مع �سعار اجلهة الداعمة على الدوات والأجهزة امل�ساعدة. . 3
التن�سيق مع  جهة داعمة وراعية للم�سروع والتوا�سل معها لتوفري متطلبات تنفيذ املبادرة.. 4
التن�سيق مع اإدارة الأمن وال�سالمة يف اجلامعة لالإتفاق على اآلية ال�سراف واملتابعة.. 5
القي���ام بحمل���ة اعالنية للتعريف باملبادرة ون�سرها من خالل موقع بوابة اجلامعة ومن خالل لوحات اعالنية يف جميع مباين . 6

اجلامعة يو�سح طبيعة اخلدمة وامكانية ال�ستفادة منها.
اإمكاني���ة اإن�س���اء وحدة ت�سمى )خدمة امل�ستفي���د( يف جميع الكليات والعم���ادات امل�ساندة والإدارات، يت���م من خاللها تقدمي . 7

اخلدمة للم�ستفيد. 
اإمكانية طرح اخلدمة الكرتونًيا على موقع بوابة اجلامعة ويتم تعبئة ال�ستمارة من قبل الزائر قبل موعد الزيارة.. 8
جتهي���ز الطرق���ات والأر�سفة واملب���اين وامل�ساعد وغريها من املرافق داخ���ل اجلامعة بكافة مبانيه���ا التعليمية والإدارية مبا . 9

ي�ساع���د ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)حركًي���ا(  من التحرك والتنقل داخ���ل اجلامعة بحرية و�سهول���ة. و�سيتم هنا يف مرحلة 
التخطيط ت�و�سي�ح املتط�لب�ات الأ�س�ا�سي�ة لت�س�هي�ل وت�اأمني �س�الم�ة حرك�ة بذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا( وجع�ل�ه ي�تن�ق�ل 
معتم����دًا عل���ى ن�ف��س�ه دون احل�اج�ة مل�س�اعدة الآخ�ري�ن قدر الإمك�ان وذلك داخ����ل وخارج م�ب�اين اجلامعة. وميكن اأخذ هذه 

املتطلبات يف العتبار اأثناء الت�سميم والتنفيذ للمرافق واملن�ساءات اجلامعية اجلديدة اأو تعديل القائمة كلما اأمكن ذلك.
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املـتطـلبــات الت�سميمية املطلوبة داخـل املبـــانــي التعليمية والإدارية داخل اجلامعية:
عن���د ت�سمي���م املب�اين اجلامعية يج���ب تاليف العوائ�ق التي ت�عرق����ل ح�رك�ة ذوي الحتياجات اخلا�س���ة  ليتمك�ن من �سه�ول�ة 
التح����رك ب�الك�ر�سي اأو غ�ريه م���ن و�س�ائ�ل امل�س�اع�دة يف ال�ف�راغ�ات ال�داخ�لي�ة. والبيان���ات التالية دعمتها الدرا�سات التطبيقية 

التي اهتمت برعاية ذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا(  وموثقة بكتابات املتخ�س�سني يف جمال هند�سة العمارة.

املمـرات واحلــوائــط: 
يج�ب اأن لي�ق�ل ع�ر�س املم�رات عن 1.5م حتى ي�تمك�ن ذوي الحتياجات اخلا�سة من احل�رك�ة والإ�س�تدارة اأو مرور �سخ�س  -

اآخر اأو احد من ذوي الحتياجات اخلا�سة بعرب�ة اآخ�رى.
يجب اأن جته�ز احل�وائ�ط مب�س�ان�د اأي�دي )درب�زي�ن( على ج�انبي احل�وائ�ط ب�اإرت�ف�اع مابني 85 �سم و95 �سم ويف�سل اأن يكون  -

دائري بق�ط�رما بني 40 مم و50 مم، وي�راع�ى اأن تكون ب�دايته�ا ونه�اي�ته�ا منحنية وتبعد عن احلائط مابني 40 مم و50م.
 يف��س�ل حم�اي�ة اأ�س�ف�ل احل�وائ�ط مب��س�د مين�ع اإح�تك�اك ع�ج�الت ال�عرب�ة ب�احل�وائ�ط . -
ي�ف��س�ل حم�اي�ة ال�زواي�ا مب�س�دات غ�ري ح�ادة وت�وف�ر الأم�ان عن�د الإ�س�ط�دام.  -

دورات املـيــــاه:
دورات املي����اه م���ن اأه�م امل�ست�لزم�ات الت���ي يحتاجها  ذوي الحتياجات اخلا�س���ة، ل�ذا يج�ب اأن تت�وف�ر به����ا ف�راغ�ات ك�افي�ة  -

ل�حركته واأن جتهز بالقطع ال�سحية وو�سائل امل�ساعدة املنا�سبة.
يجب اأن ت�سم�ح اأبع�اد احلم�ام بدخول الكر�سي املتحرك واإغالق الباب والإن�تق�ال ب�سهولة للكر�سي. -
يج���ب اأن تفت���ح اأبواب احلمام للخارج اإل اإذا كانت اأبعاد احلمام كافي���ة لفتحه للداخل واأن يتم تزويده بقفل ميكن فتحه من  -

اخلارج يف حالة الطواري.
يف�س���ل تخ�سي�س حمامات منف�سلة وخا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا( يف جميع مباين اجلامعة ويجهز كل منها  -

بكر�سي ومغ�سلة ومرو�س وم�س�ان�د وتو�سع لوحة تدل عليه.
 اأو ميكن اأن يخ�س�س حمام واحد على الأقل باحلمامات العادية املوجودة مبباين اجلامعة لذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا(    -

ويجهز بكر�سي ومغ�سلة وم�ساند وتو�سع لوحة تدل عليه. 

ًذوي االحتياجات 
الخاصة حركيا

المراحل اإلجرائية
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ك�ر�س����ي احلم���ام يكون اإرت�ف�اع���ه مابني45 �سم و50 �سم وتو�س���ع م�ساند باإرتفاع مابني 85�سم و95�س���م خلف الكر�سي وعلى  -
جوانب���ه اإم���ا عل���ى الأر�س اأوعلى اجل���دار ويكون امل�سند البعي���د عن اجلدار متحرك وتك���ون امل�سافة ب���ني منت�سف الكر�سي 

واجلدار املجهز مب�ساند مابني 45 �سم و 50 �سم ويو�سع خالط بذراع واحد وبلي بدون �سطاف .
 املغ��سل���ة يك���ون اإرتفاعها العلوي 80�سم وتبعد عن اجلدار املجاور مب�سافة لتقل عن 15�سم وتكون بدون عمود اأو رف وجتهز  -

مب�راآة اإرتفاع اأ�سفلها عن الأر�س ل يزيدعن 90�سم ويف�سل اإ�ستخدام مراآة مائلة ويكون اخل�الط بذراع واحد ط���وي��ل.

الأبــواب: 
يجب اأن ل ي�ق�ل ع�ر�س الب�اب ال�س�ايف الذي مير من خالله املعاق عن 100 �سم.  -
يجب ت�وف�ر ف�راغ ك�اف�ي قب�ل ال�ب�اب للح�رك�ة ول�فت�ح وغ�ل�ق الب�اب ليقل عن 120�سم اأو 150�سم . -
يج���ب اأن يكون مق�ب�س الب�اب ب����ذراع ول ي�ستخدم الكروي ويرتفع عن الأر�س مابني 90�سم و100�سم وميكن اإ�سافة مم�سك  -

اآخر لت�سهيل اإغالق الباب .
يلزم و�سع زجاج للروؤية لالأبواب يف املمرات العامة على اإرتفاع ليزيد عن 100�سم من الأر�س. -
 يجب اإ�ستخ�دام اأب�واب خ�في�ف�ة ميكن فتحها بجهد ب�سيط واإ�س�ت�خ�دام ف�ات�ح ك�ه�رب��ائ�ي هو الأف�سل. -
يف�سل و�سع ل�وح حم�اي�ة معدين اأ�س�ف�ل ال�ب�اب باإرتفاع مابني 30�سم و40�سم. -
 اأب�واب احلم�امات والغرف ال�سيقة يجب اأن ت�ف�تح لل�خ�ارج . -
الأبواب املنزلقة اأو القابلة للطي ل ت�سخدم اإلعند ال�سرورة يف الأماكن ال�سيقة ب�سرط اأن لتكون احلركة عليها كبرية. -
 يجب ع�دم اإ�ستخ�دام ال�غ�الق�ات الهي�دروليك�ية )ال�دف�ا�س(  . -
ل تف�س���ل الأب���واب الزجاجي���ة الكامل���ة واإن كان ول بد فيتم حماي���ة اأ�سفلها وو�سع عالم���ة وا�سحة باإرتف���اع مابني 140�سم  -

و160�سم.
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املنـحـدرات:  
ت��س�تخ����دم املنح����درات للتنقل بني م�س�توي�ات خم�تل�ف�ة ب�دًل من ال�درج �س�واء لإرت�ف�اعات ب�سيط�ة اأو لل�تن�ق�ل من دور اإىل دور  -

ب�املبن�ى اإذا كان يخ�س ذوي الحتياجات اخلا�سة وخا�سة يف حالة الطواري .
يج����ب اأن ل ي�زي����د املي����ول ع�ن 1: 16 ) 6.25 % ( )اأي ك����ل 1 �س�م اإرت�ف�اع يح�ت�اج اإىل 16�سم ط����ول من املنح�در( مع و�سع  -

اإ�سرتاحة بطول 120�سم وكل 8م.
عر�س املنحدر ليقل عن 150�سم  -
 اأر�سي�ة املنح�در ي�ل�زم اأن تك�ون �سلبة بخ��سون�ة من�ا�سب�ة )ج�ران�ي�ت حم�روق كم�ث��ال( ولي�ستخدم املوكيت . -
يجب تزويد املنحدر مب�ساند جانبة باإرتفاع مابني 85�سم و95�سم. -
 يجب و�سع عالمات حتذيرية خ�سنة وملونة يف بداية ونهاية املنحدر. -
 ميكن اإ�ستخدام املنحدرات الكهربائية للحركة الكثيفة مبيول ل تزيد عن 1:12 وبعر�س ليزيد عن 100�سم.  -

الأر�سيـــات:  
يجب اأن تكون اأ�سطح الأر�سيات ثابتة وغري قابلة لالإنزلق . -
 ي�ف�س�ل ال�ب�الط )�س�ريامي�ك، رخ��ام( عن امل�وك�ي�ت وخا�سة ذي الألياف العالية اأو التي يتم و�سع لباد اأ�سفلها . -
 اأر�سيات احلمامات يجب اأن ل تكون من النوع القابل لالإنزلق عندما يكون رطبا. -
 يجب اأن لتزيد الف�وا�س�ل بني ال�بالط عن 4مم . -
 �سطح البالط يجب اأن يكون م�ستويا متاًما وخايل من اأية بروزات. -
 تخ�سي�س جزء م�ستوي اأمامي اأو خلفي يف اأر�سية قاعات املحا�سرات. -
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الدرج:  
يج�ب اأن يك�ون ال�درج �سه�ل الإ�س�تخ�دام لالأ�سخ�ا�س م�س�ت�خ�دم�ي الع�ك�ازات اأو من ل�دي�ه�م �س�ع�وب�ة ب�احل�رك��ة.   -
 يجب عدم اإ�ستخدام الدرج الدائري اأو الذي يحتوي على درجات يف الإ�سرتاحات. -
 اإرت�ف�اع ال�درج لي�زي�د عن 17�سم ول ي�ق�ل ال�ع�ر�س ع�ن 30 �سم ودرجاته مت�ساوية. -
 ح�واف ال�درج يجب اأن تكون م�س�تدي�رة ولي��ست ح�ادة. -
 يجب و�سع عالمات حتذيرية عند بداية ونهاية الدرج .  -
 ميك�ن عم�ل ك�ر�سي متح�رك على ال�درج ) يحم�ل ذوي الحتياجات اخلا�سة اأو ك�ر�سي��ه(  . -

املـ�ســاعــد:
امل��س�اع����د ه�ام�ة ج�دًا يف املب�اين الأكادميية والإداري���ة باجلامعة لتي�سري حرك�ة ذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا(، وه�ي 
اأف��س�ل م�ن البدائل الأخرى ولك�ن ي�ل�زم اأن ت�راع�ى اجلامعة يف ت�سميم امل�ساعد اخلا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا(  

الأبعاد ال�ت�الي��ة:
ل ي�ق�ل عم��ق امل�س�ع�د عن 130�س�م ول ي�ق�ل ع�ر�سه ع�ن 100�سم ول ت�ق�ل ف�تح�ة ال�ب��اب عن 90�س�م.  -
 م�ف�ات�ي�ح ال�ت�س�غي��ل والإ�ستدعاء ق�ري�ب���ة املتناول باإرتفاع مابني 90�سم و120�سم.  -
يلزم تزويد اأبواب امل�سعد بفاحت اأتوماتيكى �سوئي وميكانيكي. -
 فرتة كون الباب مفتوحًا يجب اأن ل تقل عن 7 ثواين. -
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املرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ:
توزي���ع الكرا�س���ي املتحركة الكهربائي���ة وذات العجالت على املداخل . 1

اخلا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا( على كل مبنى بالتن�سيق 
م���ع اإدارة الأمن وال�سالمة به���ذا املبنى. على اأن يختار الزائر اأى نوع 
م���ن الكرا�سي يريد �سواء كانت ذات العج���الت اليدوية والتي حتتاج 
غالًب���ا اىل م�ساعد يدفع الكر�سي اأو الكرا�سي الكهربائية والتي غالًبا 

ما يعتمد فيها ذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا(  على نف�سه.
و�س���ع الكرا�س���ي بنوعيها يف م���كان بارز عند مداخ���ل م�سارات ذوي . 2

الحتياجات اخلا�سة حركًيا.
و�س���ع ال�سيارات الليموزي���ن اخلا�سة واملجهزة برافع���ات هيدروليكية وكرا�سي كهربائي���ة ومتحركة يف مركن . 3

)parking( خا����س بجان���ب البواب���ة الرئي�سية للجامعة حلم���ل ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)حركًيا(  بني 
املباين اجلامعية املتباعدة واإي�ساله اإىل اأي مكان داخل ربوع اجلامعة.                    

تكليف �سركة ال�سيانة والت�سغيل مبرافقة ذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا( مع بداية الزيارة وحتى نهايتها. . 4
تكلي���ف وح���دة الأمن وال�سالمة ب���كل مبنى باجلامع���ة بالإ�سراف واملتابع���ة والتاأكد من قي���ام �سركة ال�سيانة . 5

والت�سغيل بدورها على الوجه الأكمل وتذليل كافة ال�سعوبات التي تواجهها.
تخ�سي�س جزء خا�س من املوقع الإلكرتوين جلامعة املجمعة على النرتنت بهذه اخلدمة، حيث يقوم امل�ستفيد . 6

م���ن الدخول على اخلدمة لي�سجل بيانات���ه ال�سخ�سية )ال�سم والنوع والعمر وامل�سك���ن والهاتف...الخ(، ونوع 
احلاجة اخلا�سة وطريقة الدعم التي يرغبها )�سواء كانت كر�سي بعجالت يدوية اأم كر�سي كهربائي(، وتاريخ 
و�سبب زيارة اأو مراجعة اجلامعة، وذلك حتى يت�سنى للجامعة توفري متطلبات الزيارة وذلك من خالل موظف 

خمت�س مبراجعة اأي ت�سجيل للبيانات على هذه اخلدمة الإلكرتونية. 
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املرحلة الثالثة: مرحلة املتابعة والتقييم:
يكل���ف بع�س العاملني م���ن اإدارة املتابعة بعم���ادة خدمة املجتم���ع والتعليم امل�ستمر بجامع���ة املجمعة بتوزيع  -

»بطاق���ة تقيي���م اخلدمة« عل���ى اأي  من ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)حركًيا(  تقدم له اخلدم���ة اأثناء زيارته 
للجامعة. 

نقوم من خالل بطاقة التقييم هذه ب�سوؤال ذوي الحتياجات اخلا�سة)حركًيا( الذي زار اجلامعة عن نقاط  -
القوة التي متيز هذه اخلدمة واأوجه الق�سور اأو ال�سعوبات وامل�سكالت التي واجهته اأثناء الزيارة ومقرتحات 
التح�س���ني من وجه���ة نظره حتى يت�سنى للعمادة تالفيها وحماولة عالجها حت���ى ت�سل بهذه اخلدمة لأف�سل 

�سورة ممكنة. ثة
ثال

ة ال
حل

املر
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ثانًيا: ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا(:

ىل
لأو

ة ا
حل

املر

ًذوي االحتياجات 
الخاصة بصريا

المراحل اإلجرائية
لتنفيذ المبادرة

املرحلة الأوىل: مرحلة الإعداد والتخطيط وتوفري متطلبات املبادرة وتت�سمن اخلطوات الإجرائية الأتية:
التن�سي���ق م���ع  جه���ة داعم���ة وراعية للم�س���روع والتوا�س���ل معها لتوف���ري متطلبات تنفي���ذ املب���ادرة اخلا�سة ب���ذوي الحتياجات . 1

اخلا�سة)ب�سريًا( من من�سوبي ومراجعي وزوار اجلامعة والتي تتمثل فيما يلي:
توف���ري الأجه���زة والو�سائ���ل امل�ساعدة ل���ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)ب�سريًا( من من�سوب���ي وزوار اجلامعة م���ن معينات التنقل . 2

الإلكرتونية: Electronic Mobility Devices  داخل مباين اجلامعة والتي تتمثل فيما يلي:
جه���از را�س���ل لإ�ستطالع الطريق )Russell Path sounder( وهو جهاز ي�سدر حزمة من الأ�سعة فوق ال�سوتية فاإذا  -

ارتطمت بحاجز اإرتدت اإىل اجلهاز فتتحول الكرتونيًا اإىل �سوت م�سموع.
الدليل ال�سوتي )Sonic guide( ويعمل بطريقة م�سابهة جلهاز را�سل ولكنه يزّود ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا(  -

مبعلومات عن احلاجز اأو بعده وخ�سائ�س �سطحه.
جه���از م���وات احل�س���ي )Mowat Sensor( والذي ي�سدر �سوتًا ف���وق �سمعي فاإذا ارتطمت املوج���ات ال�سوتية ب�سيء  -

ارتدت اإىل م�ستقبل اجلهاز فتحول ال�سوت الكرتونيًا اإىل ذبذبات مل�سية.
-                                                               )Laser Cane( ع�سا الليزر

وه���ي عب���ارة عن ع�سا اإلكرتونية ت�سبه اإىل حد م���ا الع�سا العادية اأو الع�سا البي�ساء اإل اأن ما مييزها هو وجود جهاز 
لي���زر. وتر�سل ث���الث حزم من الأ�سعة حتت احلم���راء تتجه احداها لالأم���ام والثانية لالأعلى والثالث���ة لالأ�سفل، فاإذا 
ارتطم���ت ب�سيء فهي ت�سدر ذبذبات مل�سية يح�ّسها ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)ب�سريًا( بيده، كما اأن لها العديد من 

املميزات مثل:  
ت�ساع���د على اكت�س���اف ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)ب�سريًا( الطرق ب�س���ورة اأف�سل من الع�س���ا العادية.. 1
ت�ستخدم دون م�ساعدة اأي جهاز اأخر.. 2
تقوم باإ�سدار اأ�سوات حتذيرية لل�سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا(.. 3
ت�ساعد ذوي الحتياجات اخلا�سة )ب�سريًا( على تقدير امل�سافات وفقًا لالأ�سوات التي ت�سدر عن اجلهاز.. 4
م�سدر الطاقة يف الع�سا قابل لإعادة ال�سحن.. 5
ميكن ا�ستخدامها كع�سا عادية يف حالة تعطيل جهاز الليزر.. 6
متكن ال�سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( من حتديد العوائق التي يتعر�س لها. . 7
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1 .:)Vocale Guide( املر�سد ال�سوتي
وه���و عب���ارة عن جهاز اإلكرتوين ي�ساع���د على حتديد العوائق التي ميك���ن اأن تواجه ذوي 
الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( عن بعد ويتم تركيبها يف اليد اأو على ال�سدر اأو على الراأ�س.  

2 .:)Compass( البو�سلة
هي عبارة عن جهاز ي�ستخدم لتحديد الجتاهات لتمكني ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( 

من معرفة املمرات ومواقع الأبنية.

اإ�سرتاتيجية املر�سد املب�سر:. 3
وت�سمل قيام �سخ�س مب�سر باإر�ساد وقيادة ال�سخ�س ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا(، وهذه ال�سرتاتيجية متبعة ب�سكل 

�سائع يف املجتمعات العربية.  
و�س���ع جهاز ناطق ليخ���ر ذوي الحتياجات اخلا�سة )ب�سريًا( عن مكان �سريه وحتدي���د طريقه متامًا يف جميع اأنحاء . 1

اجلامعة ليكون مبثابة خريطة تو�سيحية له مدعومة بال�سوت.
كتاب���ة اأ�سم���اء الكليات باخلط الب���ارز بجانب املب�سر م���ع مراعاة اأن تك���ون اأماكن امل�ساة يف طرق���ات اجلامعة وا�سعة . 2

وعري�سة وكذلك الأر�سفة لت�ساعد ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا(.
�و�س���ع م���ا ير�سد اأي م���ن ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سري���ًا( اإىل املكان الذي يريد الذهاب اإلي���ه يف اجلامعة؛ بحيث . 3

يو�س���ع عل���ى كل اجتاه عالمة مميزة عن الجتاه الآخر لت�سهيل حركته مث���ل جهاز ناطق اأر�سي حينما يطاأ عليه اأي من 
ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( بقدمه ينطق با�سم املكان اأو املبنى املقابل اأو الذي عن ميينه اأو ي�ساره اأو خلفه ول 

اأظن اإن هذا م�ستحيل يف ظل و�سائل التقنية احلديثة التي نعي�سها الآن وو�سائل التقنية التي يجب اأن تطوع خلدمتهم.
عمل خارطة للطرق والكليات والدارات داخل اجلامعة بطريقة برايل )اخلط البارز( مع الر�سوم التو�سيحية.. 4
تزويد البوابات يف جميع الكليات ومباين اجلامعة بلوحات اإر�سادية مكتوبة بخط برايل تو�سح الجتاهات داخل املبنى . 5

مع و�سع مفاتيح التنقل بامل�ساعد باخلط البارز اأو ال�سوت الناطق.
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توف���ري اخلدمات املكتبية ل���ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سري���ًا( من زوار ومراجعي وط���الب اجلامعة والتي . 6
تتمثل فيما يلي: 

برام���ج ال�سوت ال�سطناع���ي »Synthèse vocale« والذي ميكن ال�سخ����س من ذوي الحتياجات . 1
اخلا�سة)ب�سريًا( من ال�ستماع اإىل قراءة ن�س مكتوب بلغات خمتلفة.

اخلا�سة)ب�سريًا(: . 2 الحتياجات  برنامج �سركة �سخر العربية “ نظام اإب�سار“ لذوي 
ه���و من اأبرز تقني���ات القراءة املنطوقة للن�س املكت���وب والتي ت�ستخدم يف املكتب���ات ومراكز املعلومات 
العام���ة واملتخ�س�س���ة والأكادميية، وهو برنامج يعتمد عل���ى حمرك نطق الن�سو����س العربية والإجنليزية 
والق���ارئ الآيل، يعم���ل اإب�س���ار على م�ساع���دة ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)ب�سريًا( على ق���راءة الكتب اأو 
امل�ستن���دات املطبوع���ة اأو امللف���ات الإلكرتونية ب���دون م�ساعدة من اأح���د، كما ي�ساعدهم كذل���ك على كتابة 
ن�سو����س عربية اأو اإجنليزية بكف���اءة عالية بالإ�سافة اإىل حفظ هذه الن�سو����س وطباعتها بطريقة برايل، 
وي�ساع���د هذا احلل املتكامل ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( عل���ى ا�ستخدام  الإنرتنت وقراءة املواقع 
���ا لهم، كما ي�سم���ح اإب�سار لذوي  العربي���ة والإجنليزي���ة وذل���ك با�ستخدام طريقة �سهل���ة �سممت خ�سي�سً
الحتياج���ات اخلا�سة)ب�سري���ًا( باإمكانية اإر�س���ال وا�ستقبال وكتابة وقراءة الري���د الإلكرتوين مما ي�سهل 
ات�سالهم بالعامل اخلارجي. ويت�سمن اإب�سار نظامًا تعليميًا لتدريب املبتدئني على ا�ستخدام لوحة املفاتيح. 
فه���و ير�سد املت���درب خطوة بخطوة اإىل اأن يتق���ن ا�ستخدام لوحة املفاتيح ل�ستخدامه���ا يف التحكم الكامل 
بنظام اإب�سار عبارة عن قارئ �سا�سة قوي؛ يحول حمتويات ال�سا�سة اإىل �سوت ب�سري عايل اجلودة ليمكن 

امل�ستخدم من التعامل مع كل برامج احلا�سب بالعربية والإجنليزية كاأي م�ستخدم حمرتف.
برنامج هال لذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا(:. 3

يعت���ر ا�ستخدام احلا�سب ل���دى ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( من اأه���م و�سائل التعليم احلديثة 
نظ���رًا ل�سهول���ة التحكم باإدخال املعلومات من خ���الل:  - لوحة املفاتيح. - اآلة كاتب���ة برايل.  - ميكروفون.  

واإخراج املعلومات عن طريق: طابعة برايل - مكرات �سوتية
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جهاز »الأوراق امل�سموعة بالعني ال�سوتية” وهو جهاز ل يتعدى حجمه الهاتف املتحرك، ميكن اأي من ذوي الحتياجات . 4
اخلا�سة)ب�سري���ًا( اأو �سعي���ف الب�س���ر م���ن قراءة الوثائ���ق والر�سائل اخلا�س���ة والن�سو�س، وهو ما يع���رف با�سم “ 
»Audible Paper with Voice eye ولع���ل ه���ذا ال »Voice eye« مب�سماه التج���اري امل�سمى وحده يوحي 
بطبيع���ة اأو وظيف���ة هذا اجلهاز، حيث ميكن امل�ستخ���دم من قراءة الن�سو�س املكتوبة من خ���الل حتويلها اإىل اأ�سوات 
م�سموع���ة. ميت���از اجلهاز مبي���زات اإ�سافية مثل قراءة الأل���وان واإمكانية حفظ عدد معني م���ن ال�سفحات يف الذاكرة 
الداخلي���ة، والتحك���م ب�سرعة ال�سوت اخل���ارج من اجلهاز، واإمكانية نقل املادة املخزن���ة اإىل جهاز احلا�سوب وميزات 
اأخ���رى، اإ�ساف���ة اإىل ميزة تكبري الن�س املطبوع واإظهاره على �سا�سة احلا�سوب باحلجم الكبري لتمكني �سعاف الب�سر 

من القراءة العادية للمادة.
5 .BARD/CARBA :جهاز الكمبيوتر امل�سغر ي�سمى با�سم

يعم���ل هذا اجلهاز وفق خم�سة اأنواع من الرامج، وذلك ح�سب ق���درات م�ستخدم هذا اجلهاز بو�سلة تليفزيون عادي 
يهدف اإىل حتويل الذبذبات اأو الكلمات املكتوبة اإىل لغة منطوقة م�سموعة.

القراءة املنطوقة للن�س املكتوب: . 6
وهذه التقنية ت�سمى يف بع�س الرامج ب� “ قارئ امل�ستندات “ مثل ماهو متواجد يف برنامج )اإب�سار(.

7 .:JAWS  برنامج
وه���ذه التقني���ة يتم بها قراءة الن�سو����س العربية والإجنليزية العادي���ة اأو التي حتتوي على فق���رات اأو اأعمدة، كما اأن 
بتلك التقنية ر�سائل �سوتية ت�ساحب ال�سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( اأثناء ا�ستخدامه للحا�سب وتقوم 
بتوجيه���ه يف كل مراح���ل الرنام���ج وتر�سده ملا يحب عليه عمل���ه يف كل خطوة، كما اأنها تتعامل م���ع الن�سو�س �سواء كانت 

املكتوبة على احلا�سب من خالل لوحة املفاتيح اأو من خالل الن�سو�س التي مت �سحبها �سوئًيا.
8 .Braille System :نظام بريل

هو نظام توا�سل مل�سي يتيح الفر�سة لالأفراد ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( للقراءة والكتابة وفق نظام �سيفرات 
مل�سية نافرة على ورق مقوى، ويف القراءة اللم�سية ي�سع الفرد ا�سابعه فوق النقاط البارزة التي متثل حرفًا فتدخل املعلومة 
امللمو�س���ة عر امل�ستقب���الت احل�سية يف اجلزء العلوي من الأ�سابع. وللكتابة بطريقة بري���ل ي�ستخدم املعاق ب�سرًيا اداتني 

يدويتني وت�سمى الأوىل باآلة بريكنز بريل للكتابة اآلة بريكنز للطباعة.
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9 .Braillewriter :اآلة برايل للكتابة
ه���ي اآلة كتابة ميكانيكية حتتوي على �ستة مفاتيح متثل نقاط بريل 
ال�ست. والآل���ة م�سممة على نحو ي�سمح بت�سغيلها عن طريق ا�ستخدام 
الأ�ساب���ع الثالث���ة الو�سطى من كل ي���د، وي�ستخدم الإبهام���ان لت�سغيل 
مفت���اح الف���راغ. واملفاتيح ال�ست���ة يف الآلة مرتبة بدق���ة ثالثة منها اإىل 

ميني مفتاح الفراغ والثالثة الأخرى اإىل ي�ساره.

اآلة برايل الكاتبة )البريكنز(                                                           . 10
تعتر طابعة بريكنز من اأكرث الآلت انت�سارًا بني املعاقني ب�سرًيا على م�ستوى العامل

11 .Kurzweil Reading Machine   :اآلة كروزويل للقراءة
 )Kurzweil Personal Reader( تعت���ر اآل���ة كورزويل للقراءة اأو ما ي�سمى بقارىء كورزويل ال�سخ�س���ي
م���ن التقني���ات املتطورة جدًا وميك���ن لالأ�سخا�س م���ن ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سري���ًا( ال�ستعانة بها يف 
الق���راءة. وهي عبارة عن جهاز كمبيوتر يتعرف عل���ى الرموز الب�سرية من خالل كامريا خا�سة، تقوم مب�سح 
�سريع ملحتوى الورقة، ويقوم اجلهاز بقراءته ب�سوت م�سموع عر جهاز حتليل خا�س. وي�ستطيع م�ستخدم هذه 

الآلة التحكم ب�سرعة الكالم ال�سادر عنها اأو نرة ال�سوت، وحتى تهجئة الكلمة حرفا حرفًا.

جهاز الوبتكون للقراءة:                                                              . 12
ه���و جهاز اإلك���رتوين تقوم فكرته عل���ى حتويل الكلم���ة املطبوعة 

باخلط العادي اإىل بديل مل�سي بخط برايل.
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جهاز الفري�سا برايل                                                       . 13
هو جهاز يعم���ل بطريقة م�سابهة لطريقة الكمبيوتر من حيث 

تخزين املعلومات و تبويبها وتنظيمها بطريقة برايل. 

14 .                                                                 voice stick   جهاز الع�سا ال�سوتية
وه���و جه���از يخ���دم الكفيف، يتك���ون هذا 
اجله���از م���ن اأزرار للت�سغي���ل مكت���وب بنظام 
برايل و هو خفيف و جمهز ليخدم للمكفوفني 

خا�سة يف ال�ستماع للكتب. 

الآلة احلا�سبة الناطقة. 15
ويفي���د هذا اجلهاز ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)ب�سريًا( يف اج���راء العمليات احل�سابية عن 

طريق ا�ستخدام الزرار الناطقة.
التن�سيق مع اإدارة الأمن وال�سالمة يف اجلامعة لالإتفاق على اآلية ال�سراف واملتابعة.. 1
القيام بحملة اعالنية للتعريف باملبادرة ون�سرها من خالل موقع بوابة اجلامعة ومن خالل . 2

برنات اعالنية يف جميع مباين اجلامعة يو�سح طبيعة اخلدمة وامكانية ال�ستفادة منها.
اإمكاني���ة اإن�ساء وحدة ت�سمى )خدم���ة امل�ستفيد( يف جميع الكليات والعمادات امل�ساندة والإدارات، يتم من خاللها . 3

تقدمي اخلدمة للم�ستفيد. 
اإمكانية طرح اخلدمة الكرتونًيا على موقع بوابة اجلامعة ويتم تعبئة ال�ستمارة من قبل الزائر قبل موعد الزيارة.. 4
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املرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ:
يت���م توف���ري جميع املتطلبات ال�سالف ذكره���ا يف املرحلة ال�سابقة )مرحلة التخطي���ط وتوفري املتطلبات الالزمة 
لتنفي���ذ املبادرة اخلا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( من من�سوب���ي ومراجعي وزوار اجلامعة( عر وحدة 
»خدم���ة امل�ستفي���د« املوجودة بكل مبن���ى باجلامعة وو�سع هذه املتطلبات يف حيز التنفي���ذ. ونتبع هنا نف�س اخلطوات 

التي ذكرت اآنًفا يف مرحلة التنفيذ اخلا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة)حركيًا( من قبيل ما يلي:  
تكلي���ف �سركة ال�سيانة والت�سغيل مبرافقة اأي �سخ�س م���ن ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( مع بداية . 1

الزيارة وحتى نهايتها. 
تكلي���ف وحدة الأمن وال�سالمة بكل مبنى باجلامعة بال�سراف واملتابع���ة والتاأكد من قيام �سركة ال�سيانة . 2

والت�سغيل بدورها على الوجه الأكمل وتذليل كافة ال�سعوبات التي تواجهها.
تخ�سي����س ج���زء خا�س من املوقع الإلك���رتوين جلامعة املجمعة على النرتنت به���ذه اخلدمة، حيث يقوم . 3

امل�ستفيد من من�سوبي ومراجعي وزوار اجلامعة من الدخول على اخلدمة لي�سجل بياناته ال�سخ�سية )ال�سم 
والن���وع والعمر وامل�سكن والهاتف...ال���خ(، ونوع احلاجة اخلا�سة وطريقة الدعم الت���ي يرغبها )بالن�سبة 
لذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( فيما يخ�س التحرك والتنقل بني مباين اجلامعة اأم خدمات مكتبية 
داخ���ل اجلامعة(، وتاريخ و�سبب زيارة اأو مراجعة اجلامعة، وذلك حت���ى يت�سنى للجامعة توفري متطلبات 
الزي���ارة وذلك من خ���الل املوظف املخت�س مبراجعة اأي ت�سجيل للبيانات عل���ى هذه اخلدمة الإلكرتونية. 

املرحلة الثالثة: مرحلة املتابعة والتقييم:
يكل���ف بع�س العاملون م���ن اإدارة املتابعة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستم���ر بجامعة املجمعة بتوزيع 	•

»بطاق���ة تقييم اخلدمة« عل���ى اأي من ذوي الحتياجات اخلا�سة)ب�سريًا( تق���دم له اخلدمة اأثناء زيارته 
للجامعة. 

نق���وم م���ن خالل بطاقة التقيي���م هذه ب�سوؤال املع���اق ب�سرًيا م���ن من�سوبي ومراجع���ي وزوار اجلامعة عن 	•
نق���اط القوة التي متيز هذه اخلدمة واأوجه الق�سور اأو ال�سعوب���ات وامل�سكالت التي واجهته اأثناء الزيارة 
ومقرتح���ات التح�س���ني من وجه���ة نظره حتى يت�سنى للعم���ادة تالفيها وحماولة عالجه���ا حتى ت�سل بهذه 

اخلدمة لأف�سل �سورة ممكنة.
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املرحلــة الأوىل: مرحلــة الإعــداد والتخطيــط وتوفــري متطلبــات املبــادرة وتت�سمن اخلطــوات الإجرائية 
الأتية:

التن�سي���ق م���ع  جهة داعم���ة وراعية للم�س���روع والتوا�سل معها لتوف���ري متطلبات تنفي���ذ املبادرة اخلا�سة ب���ذوي الحتياجات . 1
اخلا�سة)�سمعيًا(.

توف���ري لوحات اإر�سادية ل���ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا(.ملواقع املباين الأكادميي���ة والإدارية واملالية باجلامعة يف كامل . 2
فروعه���ا والتعرف عليها، وذلك با�ستخدام الكتابة والإ�سارة والو�سف، وميكن حتقيق ذلك من خالل ر�سم خريطة تف�سيلية 
للجامع���ة وم���دون عليه���ا ا�سماء املباين الأكادميي���ة والإدارية واملالية باجلامع���ة يف كامل فروعها م�سحوب���ة بنماذج من لغة 

ال�سارة.
يتم توفري لوحة كبرية امل�ساحة تعتر كلوحة يكتب عليها وتو�سع �سور املباين الكادميية والإدارية واملالية باجلامعة يف كامل . 3

فروعها وبجوار كل مبنى ا�سمه ورقم هاتفه.
عمل لوحة كبرية تو�سح عليها معلومات عن ال�سالمة وكيفية التعامل مع املخاطر بكافة اأ�سكالها، واأن�سطة حمددة توؤكد على . 4

املهارات املرتبطة بال�سالمة، ويتم تقدميها من خالل مناذج لغوية مكتوبة وم�سحوبة بلغة ال�سارة.
تخ�سي����س اأحد املتخ�س�سني يف مه���ارات الت�سال والتوا�سل  بلغة الإ�سارة ليقوم بدور املرتجم واملعرف لل�سخ�س من ذوي . 5

الحتياج���ات اخلا�سة)�سمعي���ًا(. لالت�س���ال به يف بع�س احل���الت واملواقف الت���ي ت�ستدعي ذلك، ويتم تزوي���د  اأي من ذوي 
الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا(.با�سم املتخ�س�س، وعنوانه ورقم هاتفه.

ايج���اد مرتج���م بلغ���ة الإ�س���ارة والأبجدي���ة الإ�سبعي���ة يف املحا�س���رات واملوؤمت���رات لإي�سال املعلوم���ات ل���ذوي الحتياجات . 6
اخلا�سة)�سمعيًا(..

و�س���ع تنبيه���ات �سوتية مرئية للتنبيه باملخاطر ب�ست���ى اأ�سكالها لت�ساعد ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)�سمعيًا( على الت�سرف . 7
ب�سكل يحفظ اأمنهم و�سالمتهم.

ن�س���ر �سا�س���ات العر�س املرئية وامل�سموعة واملقروؤة يف جميع اأنحاء اجلامعة ومبانيه���ا وو�سع الكتابة على ال�سا�سة بجانب لغة . 8
الإ�سارة لي�ستفيد منها جميع ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا(.

توفري متخ�س�س يف لغة الإ�سارة ليقوم بدور الو�سيط يف عملية التوا�سل وبرتجمة ما يريده ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا(  . 9
من امل�سئول باجلامعة.
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توف���ري الأجهزة والو�سائ���ل امل�ساعدة لذوي الحتياج���ات اخلا�سة)�سمعيًا( من من�سوب���ي زوار ومراجعي . 10
اجلامعة والتي ميكن اأن تتمثل فيما يلي:

•	 Teletypewriter  :الآلة الكاتبة املربقة
هي عبارة عن جهاز الكرتوين يعمل بنظام التوا�سل عن بعد ي�سمح لل�سخ�س من ذوي الحتياجات 
اخلا�سة)�سمعيًا( بالتوا�سل عر الهاتف مع ال�سخا�س الخرين، وبه اآلة كاتبة خا�سة تقوم بتحويل 
الر�سال���ة التي يكتبها ال�سخ����س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعي���ًا( اإىل ا�سارات كهربائية، 
وم���ن خالل جه���از و�سيط يربط الل���ة الكاتب���ة بالهاتف يتم حتويل ه���ذه ال�س���ارات الكهربائية 
اإىل اأ�س���وات ذات ترددات خمتلف���ة يتم نقلها عر الهاتف. ويقوم الهات���ف امل�ستقبل بتحويل هذه 
الأ�س���وات ثانية اإىل ح���روف مطبوعة. وتتوفر الآن اجهزة اكرث تعقيدا تعمل مب�ساعدة الكمبيوتر.

•	Telecommunication Devices :اأجهزة الت�سال عن بعد
وت�ساعد اأجهزة الت�سال عن بعد ال�سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( على التوا�سل 
ع���ر الهاتف مع ال�سخا�س الخرين، من خالل اآلة كاتبة خا�سة مربوطة بالهاتف تطبع الر�سالة 
ال�سوتي���ة على �سا�سة خا�سة. وي�ستطيع ال�سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( اإر�سال 
املكامل���ة الهاتفية كتابًي���ا اأي�سًا ب�سرط ان يكون هات���ف ال�سخ�س امل�ستقبل مو�س���ول بالآلة الكاتبة 
اخلا�س���ة. وت�ستخ���دم بع�س اأجهزة الت�س���ال احلديثة احلا�سوب لتحوي���ل الر�سالة املطبوعة اإىل 
 Telephone Relay( ر�سال���ة منطوقة. ويطلق على هذه الجهزة ا�سم اجه���زة التحويل الهاتفي

 .)Devices

•	FM Transmission :اأجهزة الإر�سال بالذبذبات املعدلة
ته���دف هذه الجه���زة اإىل حت�سني قدرة الف���راد م���ن ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)�سمعيًا( على 
ال�سمع بو�سوح وبخا�سة يف املواقف ال�سفية، لأن امل�سافة، وال�سدى، وال�سو�ساء تعيق غالًبا قدرة 
ال�سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( على فهم ال�سارات ال�سوتية بو�سوح بالعتماد 
على املعينات ال�سمعية. وت�ستطيع اأجهزة الإر�سال بالذبذبات املعدلة التغلب على هذه امل�سكالت يف 
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الو�ساع ال�سفية. وعند ا�ستخدام هذه الأجهزة، يتكلم املعلم عر ميكرفون وي�ستقبل الطالب ال�سوت مب�ستقبل 
عل���ى اأذني���ه اأو باملعين���ة ال�سمعية. ول ت�ستخ���دم ال�سالك املو�سلة يف ه���ذه احلالت مما يتي���ح للمعلم والطالب 
احلرك���ة بحرية يف غرفة ال�سف. وي�ستخدم احيانا جهاز مع���دل ي�سمى بالدائرة ال�سمعية )Audio Loop( وبه 
ينتقل ال�سوت من م�سدره مبا�سرة اإىل اذن الطالب عر ا�سالك مو�سلة اأو با�ستخدام املوجات ال�سوتية املنقولة 

.)Radio-Frequency Amplification( الذاعية )FM( عر ترددات

توف���ري اأجهزة �سوتي���ة متحركة لتح�سني الق���درات ال�سمعية جلميع الط���الب يف ال�سف واأجه���زة �سمعية فردية 	•
ي�ستخ���دم فيه���ا كل طالب �سماع���ة اأذن وم�ستقب���ال �سمعًيا. وتطلق الدبي���ات املتخ�س�سة على اجه���زة الر�سال 
بالذبذب���ات املعدلة ا�سم���اء اأخرى مثل اجهزة التدريب ال�سمعي���ة )Auditory Trainers( اأو وحدات التدريب 

.)Auditory Training Units( ال�سمعية

•	  Vibrotactile Devices :الأجهزة الهتزازية اللم�سية
يتكون اجلهاز الهتزازي اللم�سي من ميكرفون وم�ستقبل / حملل �سوتي اإلكرتوين ي�سعه ال�سخ�س املعاق �سمعًيا 
عل���ى ر�سغ���ه. ويهدف هذا اجله���از اإىل م�ساعدة ال�سخ�س م���ن ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعي���ًا(  على وعي 
ال�سوات البيئية وذلك بتحويل ال�سوات اإىل اهتزازات يتعلم ال�سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( 
ا ان حت�سن قدرة ال�سخ����س على قراءة ال�سفاه  كيفي���ة تف�سريه���ا باخلرة والتدريب. وميكن له���ذه الجهزة اي�سً

وقدرته على الكالم.

•	Telephone Relay Devices :اأجهزة التحويل الهاتفي

•	Telephone Amplifiers :اأجهزة ت�سخيم �سوت الهاتف

•	Assistive Listening Devices )ALDS(S :الأجهزة امل�ساعدة على ال�سمع
وهي اأدوات الكرتونية متكن ال�سخا�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( من ا�ستخدام قدراتهم ال�سمعية 
املتبقي���ة ب�سكل اأف�س���ل. وت�سمل هذه الأجهزة ال�سماع���ات الطبية واأجهزة الإر�سال ال�سوت���ي اخلا�سة والأجهزة 

الإلكرتونية التي توظف حا�ستي الب�سر واللم�س.
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•	Alerting Devices :الأجهزة املنبهة
تعم���ل هذه الأجهزة على م�ساعدة ال�سخ�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( على زيادة 
الوع���ي بحدث معني اأو �سوت هام يف البيئة. وحتقق هذه الأجهزة الأهداف املرجوة منها وذلك 
بب���ث ا�سارات �سوئية متقطعة اأو اأ�سوات عالية اأو اهتزازات لالإ�سارة اإىل �سوت جر�س الباب اأو 
انذار احلريق اأو �سوت جر�س الهاتف. وتتوفر ع�سرات الأجهزة املنبهة يف الوقت الراهن اإل ان 
تكلفتها العالية حترم اأعدادًا كبرية من ال�سخا�س من ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( من 
احل�س���ول عليها، وميكن للجامعة توفري ه���ذه الأجهزة لي�سفيد منها املعاق �سمعًيا عند وقوع اأي 

مكروه اأو التعر�س لأى خطر.
التن�سيق مع اإدارة الأمن وال�سالمة يف اجلامعة لالإتفاق على اآلية ال�سراف واملتابعة.. 11
القي���ام بحمل���ة اعالنية للتعريف باملب���ادرة ون�سرها من خالل موقع بوابة اجلامع���ة ومن خالل لوحات . 12

اعالنية يف جميع مباين اجلامعة يو�سح طبيعة اخلدمة وامكانية ال�ستفادة منها.
اإمكانية اإن�ساء وحدة ت�سمى )خدمة امل�ستفيد( يف جميع الكليات والعمادات امل�ساندة والإدارات، يتم من . 13

خاللها تقدمي اخلدمة للم�ستفيد. 
اإمكاني���ة طرح اخلدم���ة الكرتونًيا على موقع بواب���ة اجلامعة ويتم تعبئة ال�ستمارة م���ن قبل الزائر قبل . 14

موعد الزيارة.
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املرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ:
يت���م توفري جميع املتطلبات ال�سال���ف ذكرها يف املرحلة ال�سابقة )مرحلة التخطي���ط وتوفري املتطلبات الالزمة 
لتنفي���ذ املب���ادرة اخلا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( من من�سوب���ي ومراجعي وزوار اجلامعة( عر وحدة 
»خدم���ة امل�ستفيد« املوج���ودة بكل مبنى باجلامعة وو�سع هذه املتطلبات يف حي���ز التنفيذ. ونتبع هنا نف�س اخلطوات 

التي ذكرت فيما قبل يف مرحلة التنفيذ اخلا�سة باملعاقني حركًيا من قبيل ما يلي:  
تكليف �سركة ال�سيانة والت�سغيل مبرافقة ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( مع بداية الزيارة وحتى نهايتها. . 1
تكلي���ف وحدة الأم���ن وال�سالمة بكل مبنى باجلامع���ة بال�سراف واملتابعة والتاأكد من قي���ام �سركة ال�سيانة . 2

والت�سغيل بدورها على الوجه الأكمل وتذليل كافة ال�سعوبات التي تواجهها.
تخ�سي����س جزء خا�س م���ن املوقع الإلك���رتوين جلامعة املجمعة عل���ى النرتنت بهذه اخلدم���ة، حيث يقوم . 3

امل�ستفيد من من�سوبي ومراجعي وزوار اجلامعة من الدخول على اخلدمة لي�سجل بياناته ال�سخ�سية )ال�سم 
والنوع والعمر وامل�سكن والهاتف...الخ(، ونوع احلاجة اخلا�سة وطريقة الدعم التي يرغبها )بالن�سبة لذوي 
الحتياج���ات اخلا�سة)�سمعيًا( فيما يخ�س الأجهزة واملعينات ال�سمعي���ة وخبري الإ�سارات وكافة ما يرغبه 
ويفي���ده يف عملي���ات التوا�سل مع كاف���ة الأ�سخا�س داخل رب���وع اجلامعة(، وتاريخ و�سبب زي���ارة اأو مراجعة 
اجلامع���ة، وذلك حتى يت�سنى للجامعة توفري متطلبات الزي���ارة وذلك من خالل املوظف املخت�س مبراجعة 

اأي ت�سجيل للبيانات على هذه اخلدمة الإلكرتونية. 

املرحلة الثالثة: مرحلة املتابعة والتقييم:
يكلف بع�س العاملون من اإدارة املتابعة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر بجامعة املجمعة بتوزيع »بطاقة  -

تقيي���م اخلدم���ة« على اأي من ذوي الحتياج���ات اخلا�سة)�سمعيًا( تقدم له اخلدمة اأثن���اء زيارته للجامعة. 
نق���وم من خالل بطاقة التقييم هذه ب�سوؤال ال�سخ�س م���ن ذوي الحتياجات اخلا�سة)�سمعيًا( من من�سوبي  -

ومراجع���ي وزوار اجلامعة عن نقاط القوة التي متيز هذه اخلدمة واأوجه الق�سور اأو ال�سعوبات وامل�سكالت 
الت���ي واجهت���ه اأثناء الزيارة ومقرتح���ات التح�سني من وجهة نظ���ره حتى يت�سنى للعم���ادة تالفيها وحماولة 

عالجها حتى ت�سل بهذه اخلدمة لأف�سل �سورة ممكنة.
املوازنة املقرتحة للمبادرة 
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ميك���ن ط���رح موازنة مقرتحة للمباردة ب�س���كل مبدئي وللجهة التنفيذية يف اجلامعة ب�سط املو�س���وع ب�سكل اأو�سع مع اجلهات 
ذات العالقة. 

 بع���د الوق���وف على ا�سعار  الو�سائ���ل امل�ستخدمة يف املبادرة من خالل �سوؤال اأهل اخلرة وال�س���ركات املنتجة تبني لنا  تكلفة 
تعتر تقريبية وهي على النحو التايل: 

املجموعالحتياج   �سعر الوحدة ال�سنف 
2105010500ع�سا الليزر

4305021500املر�سد ال�سوتي
170508500بو�سلة خا�سة بذوي الحتياجات اخلا�سة 

3205016000اآلة كاتبة برايل
3005015000اآلة كروزويل للقراءة 

2805014000جهاز الوبتكون للقراءة
2405012000جهاز الفري�سا برايل

190509500جهاز الع�سا ال�سوتية
2505012500الآلة احلا�سبة الناطقة

3500100350000الكر�سي الكهربائي املتحرك
34020068000الكر�سي املتحرك العادي

1800002360000�سيارة مزودة برافعه هيدروكلوريك 
897500جمموع التكلفة الجمالية للمبادرة

 ح�سب ما حتدده اجلهة التنفيذية يف اجلامعة 
اإ�سافة اإىل ما حتتاجه املعايري الت�سميمية للجامعة من تعديل اأو اإ�سافة

الموازنة
المقترحة
للمبادرة
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اإعداد 
د. عادل بن عاي�ض املغذوي 

وكيل عمادة خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 

العناية بذوي االحتياجات الخاصة  
من زوار ومراجعي الجامعة

   Draft
   Draft

   Draft
   Draft

   Draft
   Draft

مسودة
مسودة

مسودة
مسودة

مسودة
مسودة






