
 

وثيقة دعم الطالب والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة ويدشن بوابة معايل مدير اجلامعة يعتمد 
 وصول

حفل توقيع وثيقة ضمن فعاليات اليوم العالمي للمعاقين نظمت وكالة الجامعة ممثلة في إدارة البيئة الجامعية والصحة المهنية 

برعاية معالي مدير الجامعة وبحضور وكالء الجامعة جات الخاصة جامعة المجمعة  لدعم الطالب والطالبات ذوي االحتيا

 ومدراء اإلدارات. عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلوماتوعمداء عدد من العمادات المساندة و

م خدماتها الى جميع فئات يتقد إلى في بداية الحفل أوضح وكيل الجامعة د مسلم بن محمد الدوسري أن الجامعة تطمحو 

ن ذوي االحتياجات الخاصة يمثلون فئة غالية على قلوبنا وعجزهم الحركي أو الحسي وحيث إ .جتمع بجودة عاليةالم

عية للجميع الحقوق والواجبات مع نظرائهم االصحاء، لذلك جاءت مبادرة بيئة جاماواتهم في ته ال يلغي مساباختالف درج

الئهم الطالب االخرين والوصول إلى بيئة جامعية مناسبة لذوي وزمبين ذوي االحتياجات الخاصة لدعم تحقيق المساواة 

ً للمعايير العالمية ،  وثيقة دعم الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة  وأشار سعادته إلى أناالحتياجات الخاصة وفقا

اإلدماج وتحقيق هدف ي تدابير فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو األكاديمي واالجتماع تحقيقتهدف إلى 

تشجيع تدريب منسوبي الجامعة العاملين مع الطالب والطالبات ذوي و توفير خدمات ومعلومات سهلة الوصولو الكامل

موضحًة لسياسة و تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة. و االحتياجات الخاصة

أوضح أن عمليات وممارسات إنجاز أعمالنا. كما ى أرض الواقع وأن تكون أحد ركائز الجامعة لتحقيق هذه المبادرة عل

في مراحل التعليم العالي ،  توفر خدمات النقل المتخصص لذوي االحتياجات الخاصةتنفرد في بالدنا الغالية بجامعة المجمعة 

والتعلم عن بعد مشروع توفير التجهيزات التعليمية  بعد موافقة معالي مدير الجامعة تبنت عمادة التعليم اإللكترونيكما وأنه 

 ت الخاصة في جميع كليات الجامعة .اإللكترونية للطالب والطالبات ذوي االحتياجا

أن الجامعة تؤمن أن  اً  بين فيهثم قدم مدير إدارة البيئة الجامعية والصحة المهنية االستاذ عبداإلله بن عبدهللا المطيري عرض

سبب التفاعل بين األشخاص المصابين بعجز حركي أو حسي والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي االعاقة تحدث ب

لتي بنيت تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع األخرين. وأن المبادئ االساسية ا

دعم قدرات ومهارات الطالب والطالبات ذوي . 3وصول . إمكانية ال2. تكافؤ الفرص 1تمثلت في  عليها هذه الوثيقة

 .االحتياجات الخاصة

ولتحقيق هذه المبادئ تطلق وكالة الجامعة ممثلة بإدارة البيئة الجامعية بوابة وصول ذوي االحتياجات الخاصة لتكون نافذة 

من الخدمات أبرزها النموذج اإللكتروني لتطوير  الجميع الخدمات والبرامج التي تقدمها جهات الجامعة والتي تضم االن عدد

بيئة ذوي االحتياجات الخاصة والذي يمثل نافذة سهلة للتواصل مع مسئولي الجامعة وعرض أي معوقات أو صعوبات 

بية مركز االبتكار واالفكار الطالبرنامج الحلول لها. كما يساهم جهونها في البيئة الجامعية ويتيح لهم إمكانية اقتراح ايو

هي بجهد متميز في دعم هذه المبادرة ، كما تم االنتهاء من منصة التدريب اإللكتروني و المتميزة لذوي االحتياجات الخاصة

المعلومات ممثلة في االستاذ محمد بن ظافر القحطاني في انتاج عدد من  الدورات تعاون مع كلية علوم الحاسب ونتاج 

الحاسب  نظام ويندوز لتشغيل اجهزةاالحتياجات الخاصة على االستفادة من خصائص اإللكترونية لتدريب ذوي  التدريبية 

 اآللي.

أن تكون مبادرة  إلى بين فيها تطلعاته مع زمالئهكلمًة ثم القى الطالب حسن بن مقبل المطيري من ذوي االحتياجات الخاصة 

ي جنبات الجامعة ليكونوا شركاء لزمالئهم االصحاء بيئة جامعية للجميع ووثيقة دعم ذوي االحتياجات الخاصة واقع نعيشه ف

 في بناء وطن العلم والمعرفة.

أن هذه بكلمٍة أشار فيها إلى وعقب سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبدهللا الشايع 

روع الجامعة للحصول على االعتماد الجهود تدعم تميز جامعة المجمعة في خدمة جميع فئات المجتمع، وداعمة لمش

 المؤسسي.

ثم وجه معالي مدير الجامعة كلمة بين فيها أن طالب وطالبات الجامعة من ذوي االحتياجات الخاصة هم نخبة طالب الجامعة 

ما يخدم تحقيق بيئة جامعية جاذبة ة التعاون فيوخدمتهم واجب على جميع منسوبي الجامعة، وعلى جميع جهات الجامع



هذه المبادرة هي نتاج جهود أن ، كما أشار معاليه إلى  جاد الحلول للعقبات التي تواجههماعمة للتميز واإلبداع، والسعي إليود

 .لخدمة الجامعة وتحقيق التميز والريادة لها  الذين يعملون بصمت بكل جد واجتهادأبناء الجامعة المخلصين 

ع على وثيقة جامعة المجمعة لدعم الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة ثم قام معالي مدير الجامعة ووكالئها بالتوقي

 مقبل المطيري  بن وتقديم هدية تذكارية للطالب حسن 

كما تفضل معالي مدير الجامعة بتدشين بوابة وصول على موقع الجامعة لتكون وسيلة تواصل بين الجامعة وذوي 

           دمات ذات العالقة باهتمامات الطالب والطالبات من هذه الفئة .االحتياجات الخاصة ، ولتقدم عدداً من الخ


