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 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013
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نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول:  هذه السياسة اتصفحعدد  1 من  1
 والتسجيل

 

 خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة. 7

 نظرة عامة
 االلتزامات والخدمات المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. واإلجراءات الخاصة بها سياسةال هوضح هذت

 مجال التطبيق
 تُطبق هذه السياسة على جميع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة المسجلين في الجامعة.

 الهدف
وفير الدعم تعند  في دراستهم الجامعيةأن الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة لهم القدرة على التحصيل العلمي بالجامعة  ؤمنت

هذه الرؤية هذه السياسة  عكسوت .وتلتزم الجامعة بتقديم الموارد الالزمة لدعم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة لهم. المناسب
 .من جانب الجامعة اللتزاموهذا ا

 السياسة
الطلبة من ذوي تتخذ الجامعة اإلجراءات الضرورية لتقديم تقنيات التدريس المناسبة والطرق البديلة لتسهيل تعليم  )1

 تضمن مشاركتهم الكاملة في عملية التعلم.لاالحتياجات الخاصة و

لذوي  الزمتقع على عاتق الجامعة مسؤولية إبالغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير الدعم المالي ال )2
 االحتياجات الخاصة لضمان حقهم في الحصول على فرص تعليمية متساوية.

 لطلبة المعنيين.توفير الدعم الضروري لعن التأكد من  مسؤوالً  االحتياجات الخاصةمركز عتبر يُ  )3

مسؤولين عن توثيق احتياجاتهم الخاصة من قبل المختصين المؤهلين بما في الخاصة عتبر الطلبة ذوي االحتياجات يُ  )4
المتخصصين في اإلعاقات ووالبصر  والمعالجين واألطباء ومعالجي مشاكل النطق والسمععلم النفس ذلك اختصاصي 

 الحصول على خدمات المركز.لضمان وذلك التعليمية 

الحصول على موافقة خطية من ويجب  الخاصة. تضمن الجامعة سرية المعلومات التي تتعلق بالطلبة ذوي االحتياجات )5
 ي جهة خارجية.ألالجامعة أو ألي من العاملين ب معلومات تتعلق بإعاقتهمأي  كشف قبللبة الط

للطلبة ذوي التي تتعلق بالخدمات التي تم تقديمها بالسجالت  مركز االحتياجات الخاصةفي نظام تسجيل تحتفظ الجامعة  )6
 االحتياجات الخاصة.

أو أعضاء هيئة التدريس  االحتياجات الخاصة مركزللطلبة ذوي االحتياجات الخاصة الحق في التظلم ضد قرارات  )7
 ).اتيس أن تسجل محاضرته أو عدم منح وقت إضافي أثناء االختباررفض عضو هيئة التدرالتظلم ل(مثل 

 لضمان تقديم أكبر الفرص الممكنة لنجاح الطلبة مركز االحتياجات الخاصةيجب أن يتعاون أعضاء هيئة التدريس مع  )8
 .ذوي االحتياجات الخاصة
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 خدمات ذوي االحتياجات اخلاصة - )7السياسة رقم ( جراءاتإ

1 
وسائل الراحة المعقولة داخل الصفوف مسؤولية مشتركة تجاه تأمين  يجب أن يتحمل عضو ھيئة التدريس -أ 

 .ذوي االحتياجات الخاصةللطلبة الدراسية 
 ھيئة لعضو الطالبأحضر  إذا أو التدريس، ھيئة أعضاء أحد راخطبإ الخاصة االحتياجاتذوي  من طالبقام  ذاإ - ب 

 .االحتياجات الخاصةمركز بإخطار  أن يقوم العضوعلى  جبو ،ةة تتعلق باحتياجاته الخاصطبيشھادة التدريس 
قاعة  في الطالب استيعاب أجل من مركز االحتياجات الخاصة مع التنسيق عن مسؤول التدريس ھيئة عضو - ج 

 .مركزالعليه من قبل  ةوالموافق لطالبال يسجت بمجرد الدرس
إذا كانت وسائل مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة طلبات تأمين في طعن اللعضو ھيئة التدريس الحق في  -د 

 لھا. ضرورة ال ةيأو مالة إدارياء عبأستشكل 
 يجب أن يحتفظ عضو ھيئة التدريس بالسرية التامة والفطنة فيما يتعلق بكل من السجالت والتواصل مع الطلبة -ه 

 .ةضد ھؤالء الطلب بالتمييز يتسمتصرف استخدام لھجة أو يجوز  وال، ذوي االحتياجات الخاصة
 

  

2 
 الحق في فرصة متساوية للتعلم والعمل.للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  -أ 
مناسبة وتجھيزات أكاديمية وأدوات وسائل راحة الحق في الحصول على للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  - ب 

ً ، وخدمات مساندة  ھيئة أعضاء مع العمل في اجات الخاصةمركز االحتيالحصول على دعم  في الحقلھم وأيضا
التدريس قاعات  في الكاملة ممشاركتھعوائق التي تقابلھم بما يؤدي إلى ال إزالة لتسھيل والكليات التدريس

 .خرىاأل نشطةاألو
مع  المساواة قدم على الجامعي الحرم مرافق جميع إلى الوصول في لحقاللطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  - ج 

 .حاجاتھميتناسب مع شكل  في سودرلوا التعليمية، والمواد المعلومات، تلقي ذلك في بما ،زمالئھم
أعضاء ھيئة من قبل  سواءً  مركز االحتياجات الخاصةحالة إلى الحق في اإلللطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  -د 

 .مرحلة خالل دراستھمفي أي للمركز بأنفسھم  يلجئواالعاملين كما لھم الحق أن التدريس أو 
 .الخاصة باحتياجاتھمالمتعلقة  المعلومات لكافة المالئمة السريةالحفاظ على الحق في للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة  - ه 
 القيودو الخاصة، االحتياجات طبيعة يصف مؤھل طبيب من وثائق لطلبة ذوي االحتياجات الخاصةا قدمأن ي جبي -و 

 برامجالوالمساقات  في المشاركة على االحتياجات ھذه وتأثير القيود، ھذه وشدة االحتياجات، ھذه عن الناجمة
 .المطلوبة المعقولة الراحة ووسائل مرافقالو نشطةاألو وظائفوال خدماتوال

 ھيئة أعضاء إخطارمع  ،اتاالختباربخصوص  المسؤولية لطلبة ذوي االحتياجات الخاصةا تحملي أن يجب - ز 
 .لذلكبما يلزم  مركز االحتياجات الخاصةو التدريس

 الضرورية المؤسسية المعايير على لحفاظالالزمة ل المؤھالت لطلبة ذوي االحتياجات الخاصةا في تتوفر أن يجب - ح 
 .مرافقالو نشطةاألو وظائفوال خدماتوال برامجالوالخاصة بالمساقات 

 
 

3 
 .مركز االحتياجات الخاصةبالخدمات التي يقدمھا  والعاملين أعضاء ھيئة التدريسالكليات و تعريف -أ 
 ضمان تحديث كافة السجالت المتعلقة بالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. - ب 
 .لھم عن الترتيبات وخدمات الدعم المقدمةالمعنيين ألولياء أمور الطلبة تقديم ملخص موجز  - ج 
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 رقم السياسة المرتبطة  07- ش.ط

 دليل إجراءات عمادة شئون الطلبة
 01/09/2014    تاريخ بدء العمل باإلجراءات
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 2 من  2  عدد صفحات اإلجراءات
نائب مدير الجامعة لشؤون الطلبة المكتب المسئول: 

  والتسجيل
 

4 
، )الصرع أو فرط في إفراز الغدة الدرقية :على سبيل المثال ال الحصر(يجب على الطلبة الذين لديھم حالة طبية موثقة 

ً يقوم مركز الخدمات  التسجيل أوالً في مركز الخدمات الطبية بالجامعة، وإذا كانت ھناك حاجة إضافية للدعم أكاديميا
  .خاصةمركز االحتياجات الالطبية بترتيب لقاء مع 

5 
 من ذوي االحتياجات الخاصةالمتعلقة بكل طالب والمعلومات الوثائق باستخدام  مركز االحتياجات الخاصةيقوم  -أ 

كما يتم  .للطالبالمطلوبة الخدمات الدعم وخطة وذلك إلعداد  ،األمورأولياء أنفسھم أو من  الطلبةمن  سواءً 
 .للطالب في إعداد الخطة كلما أمكن ذلكيقومون بالتدريس بأعضاء ھيئة التدريس الذين  ةاالستعان

دون المساس بالمعايير األكاديمية.  الخاصة لطلبة ذوي االحتياجاتلالمناسبة الوسائل  مركز االحتياجات الخاصةينسق  - ب 
دمات وترتيبات االختبارات وخاحتياجات اإلقامة الخاصة على سبيل المثال ال الحصر تشمل ھذه الترتيبات و

 .والكاتبين) نيقارئالن ويمترجمالمعدلة خصيصاً لھم والمساعدة في ترتيب الخدمات األخرى (مثل ال التكنولوجيا
 معھمتھا ويتم مناقشالمعنيين أعضاء ھيئة التدريس يات وكلإلى ال البلطالدعم والخدمات المطلوبة ليتم تقديم خطة  - ج 

 .للتأكد من معرفتھم بالدعم والخدمات المطلوبة
 الكلية المعنية. إدارةو مركز االحتياجات الخاصةتتم متابعة أداء الطلبة بالتنسيق بين  -د 
 .يتم وضع الترتيبات المناسبة لمراقبة االختبارات التي تتطلب معدات خاصة -ه 

 

6 
 يلي:يجب على الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة ما  -أ 

ھذه  تؤخذفي بداية كل فصل دراسي (ال الدعم والخدمات المطلوبة مشاركة كل مدرس مساق في خطة  -1
 .)عليھا لتوقيعواتسليم الخطة يتم حتى الخدمات المطلوبة بأثر رجعي ولن تقدم الترتيبات 

 المساق.مدرس و العلمي الحضور في الوقت المحدد وإتمام االختبارات بما يتوافق مع سياسة القسم -2
 عدم الرضا عن الخدمات. ةفي حال مركز االحتياجات الخاصةإبالغ  -3
 .حتياجاتھم الخاصةختبار ألسباب تتعلق باأخذ أي اعلى الفور إن تعذر عليھم  مركز االحتياجات الخاصةإبالغ  - 4

 ما يلي:والمحاضرون يجب على أعضاء ھيئة التدريس  - ب 
 مع الطالب.المطلوبة الخدمات الدعم واستعراض ومناقشة خطة  -1
 بما في ذلك توفير أماكن ھادئة وخالية من الضوضاء. اتختبارالافي أداء مناقشة الخيارات لتلبية احتياجات الطالب  - 2
 .الترتيبات الالزمة لالختباراتمسائل تتعلق ب لحل أي مركز االحتياجات الخاصةالتواصل مع  -3
منح وقت إضافي توفير أماكن بديلة لالختبارات وبشأن ترتيبات  مركز االحتياجات الخاصةالتواصل مع  -4

 المناسبة لھا.مراقبة للتأكد من ال
    

7 
  ما يلي: مركز االحتياجات الخاصةيجب على 

 له.عليمية الت التوصياتالتي تسببھا االحتياجات الخاصة للطالب وكذلك  القيودالمكتوبة بخصوص  الوثائق ستعراضا - أ 
 تلخيص الترتيبات التعليمية المناسبة.الخدمات المطلوبة مع إعداد خطة  - ب 
  .ترتيب مراقبة االختبارات التي تتطلب معدات متخصصة - ج 

 

8 
السجالت التي تتعلق بالترتيبات وخدمات الدعم والخدمات  افةعن حفظ ك مسؤوالً  مركز االحتياجات الخاصةعتبر يُ 

 اإلضافية األخرى التي تقدم للطالب.
    




