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 ،التعلــيم العــام فـــيا عاقــة تعلــيم ذوي  فـــي شــهدت اململكــة العر يــة ال ــعودية تقــدمًا ملحوظــًا

وي عون لاللتحاق مبؤس ات  ،الذي  يكملون مرحلة التعليم العام والطالبات وتزايدت أعداد الطالب

حياة اجملتمع واملناف ـة   فـيهموا  لُي ؛ى امل توياتوصواًل ألعل ،التعليم العالي م  أجل تطوير قدراتهم

 واقتصاديًا.  د اجتماعيًافـيوهو أمر م ،سوق العمل فـي

التعلـيم والبحـا العلمـي     فـيإطار اهتمام جامعة امللك سعود جبودة تقديم خدماتها املتمثلة  فـيو

 جياد  يئة تعليمية مناسـبة  الوحدات األكادميية وغري األكادميية  وما تبذله كافُة ،وخدمة اجملتمع

 صرف النظر ع  اخـتالف وتبـاي  ا مكانيـات والقـدرات لـديهم،       ،وجاذ ة جلميع الطالب  اجلامعة

 وتطوير البيئة التعليميـة حتـى تكـون مؤهلـة     فـريوتقديم أفضل اخلدمات هلم، فهي ت عى أيضًا إىل تو

ل إىل اخلــدمات الرت ويــة واخلــدمات الوصــو فـــيت ــاعدهم ، والســتقبال وتعلــيم الطــالب ذوي ا عاقــة

تحقق م توى التعليم اجلامعي املطلـوب واملالئـم  مكانيـاتهم ورغبـاتهم     فـي ،امل اندة واالستفادة منها

 دون عراقيل أو ممارسات متييز.

، حيا كانت مـ   ا عاقةذوي  خدمة الطالب فـيقطعت جامعة امللك سعود شوطًا كبريًا قد و

 تخـريج الكـوادر    واملعـ   ،أنشأت ق ـم الرت يـة اخلاصـة  كليـة الرت يـة      اليتة أوائل اجلامعات العر ي

 ا عاقـة  ذوي الطالبـات  أو الطـالب  خـدمات  مركـز ، ثـم أنشـأت   عاقـة ا املؤهلـة لتعلـيم التالميـذ ذوي    

الدراسـات اجلامعيـة   للطالبـات التـا ع ملركـز     ا عاقـة التا ع لعمادة شؤون الطالب، ومركـز خـدمات   

 اه اآلَنهــ، والذي أصبح م م2419َّعام  فـي ا عاقةمشروع تطوير خدمات ذوي  أتنشأم للطالبات، ث

 الوصول الشامل.  رنامَج

دليــل ا جــراءات التنظيميــة خلــدمات الطــالب ذوي   إعــداد الوصــول الشــامل   وقــد قــام  رنــامجُ 

وا جــراءات  ياســات الوالــذي يتضــم  املفــاهيم والتعــاريف وكــذلك    ،جبامعــة امللــك ســعود  عاقــةا 



 لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة الملك سعود اإلجراءات التنظيميةالقواعد و

– 6 – 

 جبامعة امللك سعودبرنامج الوصول الشامل 

 .فقًا  عاقتهم املختلفةَو الواجب توافرها للطالبالعامة لتقديم هذه اخلدمات 

ــ وقــد شــاركت جلــان   ــدليلإعــداد هــذ  فـــية متخصصــة علمي  وفــق وموعــة مــ  األســس    ،ا ال

ه  ــتمكني الطــالب ذوي ضــرورة تفعيــل القــوانني احلكوميــة الــيت توج ــ   فـــيهــا يتمثــل أهمُّ ،نظريــةال

الســتفادة مــ  الفــرص واملنــافع الــيت تقــدمها اجلامعــة لكــل الطــالب  قــدر ا مكــان،      ا عاقــة مــ  ا

 التعليم العالي. فـيتقديم خدمات الطالب ذوي ا عاقة  فـيومواكبة التطورات احلديثة 

ة، التمهيديـ ا جراءات التنظيمية  عـدد مـ  مراحـل العمـل وهـي: املرحلـة       و القواعد وقد مر دليُل

املتا عـة  وا جـراءات، و  املعـايري ة، و نـاء  حتليـل املعـايري العامليـ   ، وإقرار ا طار العـام و ،تأصيل املفاهيمو

 . تا ة الن خة النهائية، وكالتحكيمة، وواملراجع

موا وـال الرت يـة اخلاصـة الـذي  قـد       فـيهذه املراحل وموعة م  املتخصصني  فـيوقد شارك 

ملتكامــل  ا ضــافة إىل االســتنارة والرجــوع إىل    اجلهــود املخلصــة  متــام هــذا العمــل العلمــي ا      كــلَّ

هــذا اجملــال مثــل اجلمعيــة األمريكيــة للتعلــيم العــالي  فـــيوموعــة مــ  األد يــات واملرجعيــات العلميــة 

(، و عـ  اجلامعـات العامليـة    Association on Higher Education and Disability( )AHEAD) لذوي ا عاقـة 

ــزة  ــياملتمي ــا  ا عاقــةذوي تقــديم خــدمات   فـ ــة كاليفورني ــل جامع ــة  (،University of California) مث وجامع

وغريها مـ  اجلامعـات    (University Of Minnesota(، وجامعة ميني وتا )Origon state Universityورج  )أ

 خدمة الطالب ذوي ا عاقة. فـيالعاملية املتميزة 

 

 اهليئة االستشارية

* * * 
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 الفصل األول

 تعريف املصطلحات

 التعريفات: :املادة األوىل

أمامها، ما مل يدل ال ـياق علـى   مصحو ة مبفاهيمها ودالالتها العبارات واملصطلحات التالية  إن

 خالف ذلك:

 : اجلامعة/ 1

 .جامعة امللك سعودهي 

 : الطالب/ 2

املـنح   وطـالبُ  ،نهم الوافـدو فــي  مبـ   ن للجامعـة امللـك سـعود املنت ـبو    جامعِة وطالباُت طالُبهم 

 التعليمية  اجلامعة. والربامُج ،الدراسات العليا وطالُب ،الدراسية

 الطالب ذو اإلعاقة:  /3

أو اجل ـمية والصـحية، أو التواصـلية،     ،أو احل ـية  ،قدراته العقلية فـيلب الذي خيتلف اهو الط

متطلباتـه العاديـة فــي    إىل املدى الذي يقلـل مـ  إمكانيـة تلبيـة      أو األكادميية النف ية ال لوكية،أو 

 ي توجب تقديم خدمات وترتيبات مناسبة.مما  الطالب العادينيم   هظروف أمثال

 باجلامعة:  اإلعاقةة العليا الدائمة لذوي فـياللجنة اإلشرا/ 4

تص  توحيـد جهـود اجلهـات الـيت     وختـ  ، اجلامعـة  ذوي ا عاقـة هي اجلهة امل ؤولة عـ  خـدمات   

، واقرتاح امليزانيـات، ودراسـة وإجـازة    ا سرتاتيجية اجلامعة، ووضع اخلطة  ذوي ا عاقةتقوم خبدمة 

املبادرات النوعية، والتكليف  عمل الدراسات الالزمة، واملوافقة على الشـراكات مـع اجلهـات خـار      

 لفئة.اجلامعة، وتقييم اخلدمات واملشاريع املقدمة هلذه ا

 صعوبات التعلم: / 5

زمالئهـم   مـع التحصـيل الدراسـي    فــي  اخنفـاض   لديهمالطالب  م  مصطلح عام يصف وموعًة
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املتصـلة    عـ  العمليـات   فــي  صعو ًة أن لديهممتوسط، كما   ذكاء فوق مع أنهم يتمتعون ،العاديني

ــاه، أو القـــــــــراءة،    أو الكتا ـــــــــة،  ـــــــــالتعلم: كـــــــــالفهم، أو الـــــــــتفكري، أو ا دراك، أو االنتبـــــــ

 الـتعلم  وي ـتبعد مـ  حـاالت صـعو ات     ،م  العمليات ال ا قة  كلٍّ املهارات املتصلة فـيأو  ،أو النطق

وذوو ا عاقـات   ،والبصـر  واملضطر ون انفعاليًا واملصا ون  أمراض وعيـوب ال ـمع   ذوو ا عاقة العقلية

 .منها لصعو ات اليت يعانونيف اسببًا مباشرًا  ن إعاقتهم قد تكونإدة حيا املتعد

 : اضطراب نقص االنتباه والنشاط احلركي الزائد/ 6

 نشـاط حركـي زائـد    أو ،االنتبـاه  فــي  يتميز  وجـود اضـطراب  اضطراب عصيب سلوكي منائي هو 

هـذا االضـطراب درجـات متفاوتـة       ونوهو اضطراب متعدد األ عاد حيا يظهـر الطـالب املصـا     ،واندفاعي

صـعو ة  )ي: ـويؤثر هذا االضطراب على أداء الطالب وتربز مظاهره م   ني مظـاهر أخـرى فـ   ، الصعو ة فـي

ــة، وصــعو ة االســتماع وا نصــات إىل اآلخــري ،           ــة طويل ــدة زمني ــاه للتفاصــيل، وصــعو ة الرتكيــز مل االنتب

جتنـب  وصـعو ة ترتيـب وتنظـيم املهـام واألعمـال،      ومال، ي إنهاء األعـي إتباع التعليمات والفشل فـصعو ة فو

 .(الن يان املتكرر، واحلركة الزائدة، واالندفاعيةوي املهام ذات اجملهود العقلي، ـاالشرتاك ف

  :نفسيةاالضطرابات ال/ 7

وال ـلوكية   ،والنف ية ،مصطلح عام ي تخدم لإلشارة إىل العديد م  االضطرا ات االنفعالية 

والـــدليل الـــدولي لتصـــنيف ، الـــدليل التشخيصـــي وا حصـــائي لالضـــطرا ات النف ـــية  فــــياملضـــمنة 

(، وتشــمل هــذه The International Classification of Disease Manualالن ــخة العاشــرة ) –األمــراض 

الفصــام، واضــطرا ات القلــق، واضــطرا ات املــزا ، ) –علــى ســبيل املثــال ال احلصــر  –االضــطرا ات 

 .(ية ات الشخصااضطرو

  :اضطرابات التواصل /8

يشـري إىل   وهـذا االضـطراب   ،أو الطالقـة الكالميـة   ،أو الصوت ،النطق فـياضطراب ملحوظ 

 ،االستقبالية، األمر الذي جيعل الطالب حباجة إىل  ـرامج عالجيـة   أو الل ة ،عدم تطور الل ة التعبريية

 :  وم   ني اضطرا ات التواصل، أو تر وية خاصة

ي واحد أو أكثر مما ـي نطق  ع  األصوات الل وية يظهر فـوهي خلل ف النطق:( اضطرا ات أ)

http://www.mishooo.net/vb/t192629.html
http://www.mishooo.net/vb/t192629.html
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 .  (ا ضافةوالتحريف، واحلذف، وا  دال، )يلي: 

تظهر عنـدما يصـدر الفـرد عـددًا كـبريًا مـ  االعرتاضـات أو        ( اضطرا ات الطالقة اللفظية: ب)

 . (قفالتكرار، وا طالة، والرتدد، والتو)التقاطعات الكالمية ومنها: 

  :التوحد طيف اضطراب/ 9

ت ال ـنوا  فــي الدماغ، يظهـر   فـي –فـي وظي –اضطراب منائي ناتج ع  خلل عصيب  هوالتوحد 

 فـــيالتواصــل مــع اآلخــري ، وصــعو ات  فـــيه األطفــال  الفشــل فـــي صــابالــثالا األوىل مــ  العمــر، وي

 اللعب التخيلي. فـيالتفاعل االجتماعي، وضعف 

 :ةاإلعاقة السمعي/ 11

مجيـع الفئـات الـيت     –مـ  الناحيـة ا جرائيـة     –هـي مصـطلح عـام تنـدر  حتتـه       ال معيةا عاقة 

، والتصـنيفات   ـمعية القـدرات ال  حتتا  إىل  ـرامج وخـدمات الرت يـة اخلاصـة   ـبب وجـود نقـص فــي        

  ة هلذه الفئات هي:يالرئي 

فــوق، وي ــبب لــه  فمــا (دي ــبل 70)هــو الشــخص الــذي يعــاني مــ  فقــدان مسعــي و األصــم:)أ(  

 املعينات ال معية. استخدامأو  دون   استخدامأو إرسال الكالم  استقبال فـيإعاقة 

 69 – 16)هــو الشــخص الــذي يعــاني مــ  فقــدان مسعــي يــرتاوح مــا  ــني     و ضــعيف ال ــمع:)ب( 

املعينـات   اسـتخدام أو  ـدون    اسـتخدام أو إرسـال الكـالم    اسـتقبال  فــي ، وال ي بب لـه إعاقـة   (دي بل

  معية.ال

  :اإلعاقة البصرية/ 11

مجيـع الفئـات الـيت     – مـ  الناحيـة ا جرائيـة    –هـي مصـطلح عـام تنـدر  حتتـه       ا عاقة البصرية

القـدرات البصـرية، والتصـنيفات     فــي حتتا  إىل  رامج وخـدمات الرت يـة اخلاصـة   ـبب وجـود نقـص       

  ة هلذه الفئات هي:يالرئي 

 6/60إ صـاره  ـأقوى العيـنني  عـد التصـحيح عـ         هـو الشـخص الـذي تقـل حـدة     و ف:فـيالك)أ( 

  ( درجة.10قدم( أو يقل واله البصري ع  زاوية مقدارها ) 10/100مرتًا )

 مرتًا. 6/60 – 6/14هو الشخص الذي ترتاوح حدة إ صاره  ني و ضعيف البصر:)ب( 
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  :اإلعاقات البدنية والصحية/ 12

اع الـيت قـد حتـد مـ  احلركـة واحليويـة       إىل مـدى واسـع مـ  الظـروف أو األوضـ     مصطلح يشري  

)كاملشـي، واجللـو ،    :واحدة أو أكثر م  وظائف احليـاة الرئي ـية   وظيفًةممارسته  فـيلدى الفرد 

كمـا أنهـا    ،( ا ضـافة إىل الرعايـة الذاتيـة وغريهـا     ،والوقوف، والتحدا، والتنفس، والتعلم والعمـل 

واحلـاالت   ،ةيأداء الوظـائف احلياتيـة الرئي ـ    ـيفـ  وا  ـداع  ،والتحمـل  ،وال ـرعة  ،تضعف لديه القـوة 

ــة     ــل معظــم ا عاقــات البدني ــة متث ــل:التالي ــي، فقــدان األطــراف،      مث ــي والكل )إعاقــات الشــلل اجلزئ

ــود          ــق العم ــددة، فت ــدماغي، تصــلب األن ــجة املتع ا صــا ات الشــديدة، الضــمور العضــلي، الشــلل ال

مــراض التــنفس املزمنــة، كــالر و، الصـــرع     )أ هــي:  ينمــا احلــاالت وا عاقــات الصــحية      (،الفقــري 

أمــراض الرومــاتيزم املــزم ، مــرض املفاصــل، أمــراض القلــب املزمنــة، ال ــرطان، مــرض       ، أنواعــه

 .ال كري، أمراض ضعف املناعة(

 مات الفردية: خطة املوائ/ 13

ــهــي وثيقــة أكادمييــة وإداريــة مكتو ــة تُ   ها مجيــع فـــيلكــل طالــب حمتــا  خلدمــة تكــون    د َع

. منهم لمل اندة اليت تقتضيها احتياجات كات املتعلقة  الطالب واخلدمات الرت وية واخلدمات ااملعلوم

ها فــي لتـدون   ،مات م  قبل أشخاص مؤهلني  التعاون مع الطالب املؤهل للخدمةويتم إعداد خطة املوائ

وم ـتواها وكـذلك   التعليميـة املناسـبة لطبيعـة ا عاقـة      اخلدمات الرت وية وامل اندة، واألنشـطةُ  مجيُع

الطالب للوصول إىل مجيع  والت هيالت الضرورية واملطلو ة اليت ميك  م  خالهلا م اعدُة اخلدماُت

ها واالسـتفادة مـ  مجيـع    فــي اخلدمات واألنشطة املختلفة  اجلامعة أو الوحدة األكادميية الـيت يـدر    

 .الفعاليات املطروحة

  :األهلية لتلقي اخلدمات/ 14

واسـتحقاق الطالـب لتلقـي     ،الوثائق املقدمـة  ثبـات حالـة ا عاقـة     فـييع الشروط تع  توفر مج

 . ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزخدمات 

 : الرتتيبات التيسريية املعقولة/ 15

 ذوي ا عاقـة لطـالب  لالـربامج أو ال ياسـات، أو املمارسـات والـيت ت ـمح       فــي هـي أي تعـديالت   
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كـذلك االسـتفادة   ، ولحقـوق واملزايـا مثـل الطـالب العـاديني     ل نامج أو يكون لـه منف ـاً  الرب فـي األداء 

مــ  كــل الــربامج والنشــاطات علــى أن ال تفــرض تلــك الرتتيبــات عبئــًا مكلفــًا أو غــري ضــروري علــى      

 .اجلامعة

  :مات األكادمييةاملوائ/ 16

ا عاقة مـ  املشـاركة    وذوحبيا يتمك  الطالب  ،تشري إىل اجلهود املعقولة لتعديل املتطلبات

عنــدما تكــون  يئــة اجلامعــة املاديــة، وا جــراءات، وطــرق        ،أو أداء وظــائف ضــرورية  ،نشــاط فـــي

ــة للوصــول مــ  قبــل مج        ــها قا ل ــيم، غــري مصــممة  طريقــة جتعل ــتعلم، وأســاليب التقي ــدريس وال ــع الت ي

 . األكادميية تماالطالب، تكون هنا كحاجة للمواء

  :اخلدمات املساندة/ 17

حتقيـق أقصـى    فــي  ذوي ا عاقـة عملية من قة لتقديم اخلدمات الرت وية والنف ـية مل ـاعدة   هي 

 هـدف متكيـنهم  ـالتوافق مـع متطلبـات الـربامج املقدمـة وكـذلك تنميـة           ،درجة ممكنة م  الفاعلية

 .قدراته لالعتماد على نف ه

  :التمييز/ 18

 أو تقييــد علــى أســا  ،أو اســتبعاد ، أي متييــزيعــ » :أنــه علــى ف التمييــز علــى أســا  ا عاقــةُيعــرَّ

 .«أو غرضه حرمان الطالب م  الفرص واخلدمات اليت تقدمها اجلامعة لعامة الطالب عاقة يكَّون أثره ا

 : التظلمات/ 19

 ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزتعــ  أنــه يــق ألي طالــب تقــديم تظلــم خطــي إىل    

أو هــذه  ،ه خمالفــة ألي مــ  أحكــام نظــام رعايــة املعــوقني   فـــيا أو تقصــري ممــ  ،عــ  أي فعــل  ا عاقــة

 . أو أي متطلبات متفرعة عنهما ،القواعد

 

* * * 
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 الفصل الثاني

 واملسؤوليات السياسات العامة

 السياسات العامة: :انيةالثاملادة 

ق الطالب ذوي ا عاقة أن تتوافر هلم الفرص لالستفادة م   رامج التعليم العالي وهو حـق  م  ح

ــوقني الصــادر مبوجــب       ــة املع ــه هلــم نظــام رعاي ــم املرســوم امللكــي الكــريم  يكفل ــاري ( 17/م) رق  وت

والـذي   هــ 26/9/2412 وتـاري  ( 114) رقم قرار ولس الوزراء،القاضي  املوافقة على هـ11/9/2412

توجيًا لكافة اجلهود الرائدة فـي وال رعاية ذوي ا عاقة وتأهيلهم م  قبـل حكومـة اململكـة    جاء ت

 .  العر ية ال عودية

ــت  ــد نصـ ــة)وقـ ــادة الثانيـ ــ   (املـ ــة املعـــوقني »مـ ــام رعايـ ــالي «نظـ ــى التـ ــق  »: علـ ــة حـ ــل الدولـ  تكفـ

 د علــى ا ســهام والتأهيــل، وتشــجع املؤس ــات واألفــرا ،والرعايــة ،ذوي ا عاقــة فـــي خــدمات الوقايــة

 فـــي األعمــال اخلرييــة فـــي وــال ا عاقــة، وُتقــدم هــذه اخلــدمات هلــذه الفئــة عــ  طريــق اجلهــات              

 . «املختصة

 علــى «نظــام املعــوقني»مــ   (املــادة الثانيــة) تنصــاخلــدمات التعليميــة والرت ويــة،  وفـــيما يتعلــق  

مــا قبــل املدرســة، والتعلــيم ) :راحــلوجــوب تقــديم اخلــدمات التعليميــة والرت ويــة فـــي مجيــع امل» :التــالي

ــالي    ــيم الع ــيم الفــ ، والتعل ــام، والتعل ــدرات املعــوقني واحتياجــاتهم، وت ــهيل     ( الع مبــا يتناســب مــع ق

 .«التحاقهم  ها، مع التقويم امل تمر للمناهج واخلدمات املقدمة فـي هذا اجملال

ملتحـدة حلقـوق األفـراد ذوي    كما أن اململكة العر يـة ال ـعودية قـد وقعـت علـى اتفاقيـة األمـم ا       

ـــي    ـــيذ فـ ــز التنفـ ــايو  1ا عاقـــة، والـــيت دخلـــت إىل حيـ ــى   1008مـ ــة علـ ــذه االتفاقيـ  م، حيـــا نصـــت هـ

م  حقـوق ا ن ـان، وتطالـب االتفاقيـة مجيـع الـدول املوقعـة  اختـاذ          اأساسي احقحق الوصول  وصفه 

ب احليـاة االجتماعيـة أسـوة    إجراءات مناسبة لت ـهيل الوصـول لرفـراد ذوي ا عاقـة فــي كافـة جوانـ       

   ريهم م  األفراد.  
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الذي  لديهم مـؤهالت   ذوي ا عاقةن جامعة امللك سعود لديها تقليد يتمثل فـي تشجيع الطالب إ

أكادميية  التقديم للقبول فـي اجلامعـة حيـا تعمـل اجلامعـة علـى توفــري اخلـدمات الداعمـة للطـالب          

إىل كافـة مرافـق و ـرامج اجلامعـة وإكمـال دراسـتهم        م  أجـل متكيـنهم مـ  الوصـول     ؛ذوي ا عاقة

تقــع علــى عــاتق مركــز اخلــدمات، إال أن تــدا ري تهيئــة  ذوي ا عاقــةو ــالرغم مــ  أن خــدمات  ؛ نجــاح

اجلامعة م  اجلوانب املادية املكانية، واألكادمييـة، واالجتماعيـة هـي م ـؤولية جامعـة امللـك سـعود        

، أقــرت ذوي ا عاقــةومة فـــي جــذب ودعــم طــاح الطــالب  ومــ  أجــل حتقيــق األهــداف املرســ  ،كليــًا

 :اجلامعة ال ياسات التالية

 

 / سياسة عدم التمييز:1

املعـوقني املشـاركة الكاملـة فــي خـدماتها و راوهـا        األشخاصنح مبتلتزم جامعة امللك سعود 

اســتثناء أي  ال جيــوز اســتبعاد أووعلــى ذلــك هـــ. 2412رعايــة املعــوقني لعــام  نظــاموأنشــطتها مــ  خــالل 

 طالب م  ذوي ا عاقة   بب إعاقته فـي احلاالت التالية:

القبول  اجلامعة إذا انطبقت عليه الشروط العامة اليت وضعت م  قبل عمادة شؤون القبـول   •

 .والت جيل

واخلاصة الـيت   ،واألنشطة العامة اليت تقدم للطالب العاديني م  جهة ،والربامج ،اخلدمات •

 .م  جهة أخرى تقدم لذوي ا عاقات

 .واخلدمات اليت تقدمها اجلامعة لعامة الطالب ،امليزات •

 

 

 / توثيق اإلعاقة:2

ومـا يالزمهمـا مـ      ،يعتمد تقديم اخلدمات الرت وية وامل اندة و أنواعهمـا وم ـتوياتهما املختلفـة   

وفـق   وم ـتواها  ،وطبيعتها ،ت هيالت جلميع الطالب ذوي ا عاقة على عملية توثيق حدوا ا عاقات

حــق فـــي رفــ  طلــب  للجامعــة و ،فـــي هــذا الــدليل وإجــراءات طلــب اخلدمــة الــواردة   ،معــايري األهليــة
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مـات، واخلـدمات املعقولـة فــي حـال أن الوثـائق       يبـات، واألجهـزة امل ـاعدة، واملوائ   احلصول علـى الرتت 

 املقدمة ال ت توفـي شروط ومعايري اجلامعة.

 

 / استحقاق اخلدمات:3

إمكانية اخلدمة  عد حصوله علـى وثيقـة خاصـة تصـدر مـ  عمـادة شـؤون         يصل الطالب على

 ونوع اخلدمة  شكل سري. ،الطالب لنوع ا عاقة

 

 / سرية املعلومات:4

ــدُت ــالطالب ذوي ا عاقــة و     ع ــات واملعلومــات ذات العالقــة   ــع البيان ــا ُي ًافقــمجي عــرف  ال ــجل  مل

والصــحية، واألكادمييــة، واالجتماعيــة،  الرتاكمــي )اجملمــع( والــذي يتضــم  البيانــات الشخصــية،   

والنف ية، سرية لل اية  استثناء اجلهات الرمسية ذات الصلة  تقـديم اخلـدمات األكادمييـة وامل ـاندة     

مـ  هـذه البيانـات إال  طلـب رمسـي وموافقـة كتا يـة مـ           راعى عدم ا فصاح ع  أيٍّفـي اجلامعة، وُي

 ستخدام هذه البيانات. املختصني  عد التحقق م  األغراض النبيلة ال

 

 

 إعاقة:حرية اإلعالن عن وجود / 5

لضمان حق كل الطالب والطالبات فـي  ، وفقًا لنظام رعاية املعوقني،ت عى جامعة امللك سعود

ال تفــرض جامعــة امللــك ســعود    و ،االســتفادة مــ  كــل الــربامج، واخلــدمات، واملنــافع الــيت تقــدمها       

وأن  ،وال تلـــزمهم  الكشـــف عـــ  حالـــة ا عاقـــة ،ا عاقـــة ذوياخلـــدمات والرتتيبـــات علـــى الطـــالب 

  قرارات شخصية. اقة وطلب اخلدمات ُتعدالكشف ع  ا ع
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 :اإلعاقةالعليا لذوي  : اللجنةالثالثةاملادة 

 :العليا تشكيل اللجنةأواًل: 

املـدير  ح ا قرار م  مدير اجلامعـة ملـدة عـامني،  نـاءى علـى اقـرت       ذوي ا عاقةُتشكل جلنة دائمة ل

التنفـيذي لربنـامج الوصـول الشـامل ، وتأييـد سـعادة وكيـل اجلامعـة للشـؤون التعليميـة واألكادمييـة           

 :وذلك على النحو التالي

 رئي ًا وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية – 2

 ئيسنائبًا للر م اعد وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية لشؤون اخلطط الدراسية – 1

 عضوًا عميد شؤون الطالب – 1

 عضوًا شؤون القبول والت جيل عميد – 4

 عضوًا املدير التنفـيذي لربنامج الوصول الشامل – 6

 عضوًا رئيس ق م الرت ية اخلاصة – 6

 أعضاء  ا عاقةن م  أعضاء هيئة التدريس مم  هلم خربة فـي اثنا – 7

 عضوًا نونية جبامعة امللك سعودإدارة الشؤون القا -م تشار قانوني – 8

 عضوًا  ا عاقةذوي  الطالب املشرف على مركز – 9

 أعضاء اثنان م  الطالب مم  هلم عالقة  املركز – 20

 :العليا ثانيًا: اختصاصات اللجنة

ــرتاح الرةيــة العامــة لتطــوير خــدمات      – 2 ــةاق  اجلامعــة، ودراســة اجلوانــب الفنيــة     ذوي ا عاق

  ائل العلمية املتعلقة  تطوير وتقديم أفضل اخلدمات هلم.والتنظيمية وامل

 ذوي ا عاقــةوضـع لليـة واضــحة املعـامل لتوحيـد جهــود الوحـدات العاملـة فـــي وـال خدمـة          – 1

  اجلامعة.

واجلهـات ذات   ذوي ا عاقةواخلطط املرحلية ملشروع تطوير خدمات  ،اقرتاح اخلطة العامة – 1

 العالقة.
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وكـــذلك وكالـــة  ،وكالـــة اجلامعـــة للشـــؤون التعليميـــة واألكادمييـــة  دراســـة مقرتحـــات – 4

 .ذوي ا عاقةاجلامعة للتطوير واجلودة اخلاصة  

ــاني     – 6 دراســـة خطـــط اجلامعـــة خبصـــوص  ـــرامج التصـــميم الشـــامل لت ـــهيل الوصـــول للمبـ

 ، وإ داء الرأي  شأنها.ذوي ا عاقةاجلامعية ل

ــة أن تعهــد إىل  عــ  أعضــائها  تكــوي    – 6 ــوىل دراســة قضــايا    للجن ذوي   وموعــات عمــل تت

 ، وترفع ما تراه م  التوصيات للجنة.ا عاقة

 دراسة ما يال إليها م  معالي مدير اجلامعة. – 7

 ما تقدمه اللجنة م  صالحيات للمدير التنفـيذي. – 8

 

 :اإلعاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركز: مسؤولية  الرابعةاملادة 

 هـي  للطـالب وللطالبـات داخـل اجلامعـة     ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب دماتخ مركزُيعترب 

 ،ومــا تضـمنته القواعــد املنظمــة  ،وحتقيـق أهــدافها  ،ذ سياســة جامعــة امللـك ســعود فــي امل ـؤولة عــ  تن 

ــوقني    ــة املع ـــيونظــام رعاي ــة ال ــعودية   ف ــولني     ،اململكــة العر ي ـــيمــ  خــالل التقــديم للطــالب املقب  ف

و طريقــة تضــم   –شــروط ومعــايري اجلامعــة  فـــيذي  تتــوفر لــديهم وثــائق لإلعاقــة ت تووالــ ،اجلامعــة

ــة        خــدمات ومواء –اخلصوصــية  ــع الطــالب، وأعضــاء هيئ ــة مــ  خــالل شــراكة م ــة معقول مــات فردي

الوصــول لــربامج ونشــاطات اجلامعــة، وم ــاعدة   فـــيجــل ضــمان امل ــاواة  مــ  أفـــنيالتــدريس، واملوظ

 أو الطـالب  خـدمات  مركزعلى وجه التحديد، يقوم و .ت الربامج األكادمييةتلبية متطلبايف الطالب 

 : املهام التالية ا عاقة ذوي الطالبات

مـات الضـرورية   واملوائ ،استقبال طلبات الطالب املتعلقـة  اخلـدمات األكادمييـة وامل ـاندة     – 2

 املعقولة.

شـكل   فــي ووتمـع اجلامعـة   تقديم معلومات ع  ال ياسات وا جراءات للطالب املعـوقني   – 1

 ه ومتوفرة   هولة.فـيال لبس 

 .عاقةا لذوي  األكادميية وامل اندة اخلدمات لحصول علىتقييم األهلية ل – 1
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مـات واخلـدمات   املوائ التعرف على تأثري ا عاقـة علـى الـتعلم واألداء األكـادميي، وحتديـد      – 4

احلــد مــ  تــأثري ا عاقــة علــى الــتعلم   فـــيالــيت قــد ت ــاعد  املعقولــة األكادمييــة وامل ــاندة

 .واألداء األكادميي

امل ــاعدة الــيت قــد ت ــاعد علــى احلــد مــ  تــأثري ا عاقــة علــى الــتعلم    ا التكنولوجيــفـــريتو – 6

 واألداء األكادميي.

 .ذوي ا عاقةوتقديم االستشارات والدعم لطالب  ،الدفاع ع  حقوق الطالب – 6

 اجلامعة لتقديم امل اعدة. فـيولني ، وامل ؤفـنيتدريس واملوظالتشاور والتعاون مع هيئة ال – 7

ومنجزاتـه ورفعهـا    مركـز اخلـدمات  نشـاط   البيانات ع  فـريوتو ،يميةيالتق عداد التقاريرإ – 8

 .لجهات العليال

 .عاقةذوي ا الحتياجات وقدرات الطالب  قما يتعل فـياحلرم اجلامعي  فـي تعزيز الوعي – 9

 لبات االعرتاض املقدمة م  الطالب.مراجعة ط – 20

 

 :مسؤولية عضو هيئة التدريس :اخلامسةاملادة 

على كل عضو هيئة تدريس تضمني توصـيف املقـرر عبـارات تشـري إىل اسـتعدادهم لتقـديم        •

 خـدمات  مركـز اخلدمات األكادميية الضرورية لطالب ذوي ا عاقة، ويبلغ الطالب  ـدور  

ــات أو الطــالب ــة   فـــيوم ــؤولية اجلامعــة   ا عاقــة ذوي الطالب تقــديم اخلــدمات األكادميي

 الضرورية.

 حال وجود أي ت اةالت. فـي ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزالتواصل مع  •

 فـــي ا عاقــةامل ــجلني لــدى مركــز ذوي   والطالبــات مــات للطــالب اخلــدمات واملوائفـــريتو •

 .بالوقت املناس

 تعلقة  إعاقة الطالب   رية تامة.التعامل مع مجيع املعلومات امل •

 تقييم الطالب على أسا  قدراتهم ال إعاقاتهم. •
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 :ذوي اإلعاقةالطالب  مسؤولية :السادسةاملادة 

 اجلامعة م  خالل إجراءات القبول الرمسية املعتمدة. فـيالتقديم للقبول  •

ــاع • ــة    إتبـ ــهيالت معقولـ ــى ت ـ ــول علـ ــا للحصـ ــق عليهـ ــراءات املتفـ ــب امل ـــ  ،ا جـ اعدات أو طلـ

 ، أو إزالة احلواجز.ةفـيا ضا

 ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزللحصول على اخلدمات م   تقديم الطلب •

 وقت مبكر م  الفصل الدراسي لتحديد اخلدمات والرتتيبات املناسبة. فـي

ــح أو توثـــق كي   • ــبة احلديثـــة والـــيت توضـ ــائق املناسـ ـــيتقـــديم الوثـ ــد  حالـــة ا عاقـــةة أن فـ حتـ

 .املقررات، والربامج، والوظائف واخلدمات واألنشطة فـيشاركة امل

 .حتديد اخلدمات املناسبة والوسائل امل اعدة فـيفعالية املشاركة   •

 احلصول على خطاب املوافقة على اخلدمات املناسبة. •

للحصول على اخلدمات للمعلمني م  خالل تقديم خطاب اهلويـة أو األهليـة    توصيل خطا ات •

وقت مبكر مـ    فـياملعقولة تعيينها م  قبل مكتب خدمات ا عاقة  ماتملوائاالذي يصف 

 الفصل دراسي  قدر املمك .

 

* * * 
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 الفصل الثالث

 خطوات احلصول على اخلدمات ومعايري توثيق اإلعاقة
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 الفصل الثالث

 إلعاقةخطوات احلصول على اخلدمات ومعايري توثيق ا

 :خطوات احلصول على اخلدمات :السابعةاملادة 

تقــدمها  مــ  ذوي ا عاقــة مــ  االســتفادة مــ  اخلــدمات الــيت أو الطالبــة لكــي يــتمك  الطالــب

 ا جراءات التالية: إتباعاجلامعة، جيب 

 اخلطوة األوىل: طلب اخلدمات: 

 على خدمات املركز ه احلصولفـييطلب  ا عاقةمركز خدمات ذوي إىل يتقدم الطالب  طلب 

ت ـب إليـه   وقـد تـتم ا حالـة مـ  قبـل ولـي األمـر أو الق ـم الـذي ين          ،املعلومات الضرورية مجيعيعطي و

ي تلم الطالب ن خة م  دليل املركز ويتعرف على احلقـوق والواجبـات   و ، الكتا ة مباشرة للمركز

قبــل  دايــة الدراســة مات اخلــدأن يقــوم الطالــب مبراجعــة املركــز املخــتص لطلــب   يفضــل)  ــه املنوطــة

 . أسبوعني(

 اخلطوة الثانية: التسجيل وتقديم تقارير توثيق اإلعاقة: 

االسـم،  )علـى كافـة البيانـات اخلاصـة  الطالـب: مثـل:        املتضم يكمل الطالب ملف الت جيل 

 يقوم الطالب  تقديم الوثائق الدالة على وجود حالة إعاقـة و (،والعنوان، والرقم اجلامعي، والتخصص

يقوم املركز مبراجعة أولية للوثـائق  و ،تقدمها اجلامعة يت ختوله للحصول على اخلدمات اليتلديه وال

جــة ملزيــد مــ  املعلومــات ي حــال دعــت احلاـلتأكــد مــ  اكتماهلــا، ويتواصــل املركــز مــع الطالــب فــ ل

 يتم فتح ملف خاص للطالب.و ،والتقارير

 :اخلطوة الثالثة: مراجعة الوثائق

 مبراجعـة الوثـائق مـ  قبـل جلنـة      ة املعلومات الضرورية، يقوم فريق م  املختصني عد توفر كاف

 املعايري املطلو ة.  فـيمراجعة الوثائق لتحديد ما إذا كانت الوثائق ت تو
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 اختاذ القرار:  :اخلطوة الرابعة

ــة         ــة مراجع ــة تقــارير توثيــق ا عاقــة واملعلومــات الضــرورية ذات العالقــة، تتخــذ جلن  عــد مراجع

يــتم التواصــل مــع الطالــب   الغــه  و ،ة الطالــب لتلقــي اخلــدمات مــ  عــدمها حــول أهليــ الوثــائق قــرارًا

 خـدمات  مركـز حالـة رفـ     فــي و ،ويتم ذلـك خـالل أسـبوعني مـ  تـاري  تقـديم لخـر وثيقـة         ، القرار

طالـب الشـروع   لاحلصول على اخلدمات، ميك  ل فـيطلب الطالب  ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب

 . يف ذلك غبر اعملية االعرتاض إذ يفـ
 

 اخلطوة اخلامسة: االجتماع مع الفريق املختص: 

ويـتم حتديـد    ،مت تقرير أهلية الطالـب لتلقـي خـدمات املركـز، يـتم تشـكيل فريـق خمـتص         إذا

واحلصــول علــى معلومــات   ،موعــد اجتمــاع  ــني الطالــب والفريــق املخــتص ملناقشــة اخلــدمات املناســبة  

 :تشمل اآلتي مات املناسبة لطالبة ع  اخلدفـيإضا

 والتاري  الصحي املرتبط  ا عاقة. ،معلومات حول التاري  األكادميي •

وصـف تـأثري ا عاقـة    و ،والتحصيل األكادميي للطالب ،تأثري ا عاقة على احلياة اجلامعية •

 على قدرة الطالب للوصول إىل النشاطات والعمليات التعليمية.

  املاضي. فـيللطالب  قدم اخلدمات والدعم الذي •

 احتياجات الطالب.اجلامعة مع الطالب ومدى مالءمته  فـيمناقشة نظام الدعم احلالي  •

 التعرف على م توى الدافعية لدى الطالب حنو التعلم وتلقي اخلدمات. •

 طويلة املدى.و قصريةالالتعرف على أهداف الطالب  •

 رحلة اجلامعية.امليف دراسته  معرفة الربنامج الرت وي الفردي املناسب للطالب خالل •

 وكيف مت قياسها والتعرف عليها. ،األوضاع التعليمية فـينقاط القصور  •

 اجتياز اجلامعة. فـيالتوصيات والتعديالت اليت يرى أنها ضرورية لنجاحه  •

 املشاكل الصحية إن وجدت. •

 فــي تقـديم خدمـة أفضـل مثـل ملخـص التقـارير عـ  الطالـب          فــي ة ت ـاعد  فــي معلومات إضا •

 املراحل الدراسية ال ا قة.
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 :الفردية ماتاملوائتطوير خطة  :اخلطوة السادسة

تـدون   ؛وتعد لكل طالـب مؤهـل للخدمـة    ،هي وثيقة أكادميية وإدارية مكتو ة ماتاملوائخطة 

ـــي ــاندة الـــيت    فـ ــة واخلـــدمات امل ـ ــة  الطالـــب واخلـــدمات الرت ويـ ــات املتعلقـ ــع املعلومـ ــها مجيـ  يهاتقتضـ

مــ  قبــل أشــخاص مــؤهلني  التعــاون مــع الطالــب  مــاتاملوائويــتم إعــداد خطــة  ،نهماحتياجــات كــل مــ

ها مجيــع اخلـدمات الرت ويـة وامل ــاندة، واألنشـطة التعليميــة املناسـبة لطبيعــة     فــي لتــدون  ؛املؤهـل للخدمـة  

ــة الــيت ُيمكــ  مــ  خالهلــا       ،ا عاقــة وم ــتواها  وكــذلك اخلــدمات والت ــهيالت الضــرورية واملطلو 

طالب للوصول إىل مجيع اخلدمات واألنشطة املختلفة  اجلامعة أو الوحدة األكادميية اليت م اعدة ال

 ها واالستفادة م  مجيع الفعاليات املطروحة.فـييدر  

 

 :معايري األهلية للخدمات: الثامنةاملادة 

ــب   ــدم الطال ــة  يق ــيت    مــ  ذوي ا عاق ــى اســتحقاقه اخلــدمات ال ــائق الدالــة عل ــدمها  الوث  إليــه تق

 علــى النحــو وذلــك ا عاقــة فئــات كـل فئــة مــ    تقــارير توثيــق فـــيفرهــا اجيــب تووفــق معــايري امعـة  اجل

 التالي: 

 :صعوبات التعلم/ 1

 أي م  احلالتني التاليتني: فـيالطالب م  ذوي صعو ات التعلم مؤهاًل للخدمات  يعترب

الثانويـة، مـع ضـرورة     ي املرحلـة ـتقديم وثائق تفيد  تلقي الطالـب خـدمات صـعو ات الـتعلم فـ      (أ)

ــائق الــيت  ،فر امل ــتنداتاتــو ــى أن ال      والوث ــة الفرديــة عل تطلبهــا اجلامعــة كن ــخة مــ  اخلطــة الرت وي

ي احلـاالت  ـات فاالختبار وجيوز للجامعة إجراء  ع  ،يكون قد مضى عليها أكثر م  ثالا سنوات

 التالية:

ــر مــ  ثــالا ســنوا      • ــب  إذا كانــت التقــارير قدميــة أي مضــى عليهــا أكث ت قبــل التقــدم  طل

 اخلدمة.

 إذا مل توضح التعديالت املطلو ة  دقة. •

ي ـتقديم وثائق تشخيص صعو ات التعلم م  قبل جهة معتمدة، مع حتقق الشروط التالية فـ  (ب)
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 التقرير:  

 أن يكون التقرير معدًا م  قبل اختصاصي تشخيص معتمد. •

،  ا ضــافة إىل تــاري  التشــخيص ومؤهلــه ،أن يتضــم  التقريــر اســم ومنصــب اختصاصــي   •

 تطبيق االختبار . 

  نوات املاضية. الثالا ، أي خالل أن يكون التقرير حديثًا •

استخدام أدوات ومقاييس تشخيص معتمدة متعارف عليها علميًا لتشخيص صعو ات الـتعلم   •

 تتميز خبصائص سيكومرتية جيدة. 

خيص صـعو ات الـتعلم وتـاري     ات امل تخدمة لتشـ لوثائق أنواع املقاييس واالختبارأن توضح ا •

 تطبيقها.

 أن يوضح تقرير التشخيص نوع صعو ات التعلم وشدتها. •

 ي األوضاع التعليمية وكيف مت قياسها والتعرف عليها.ـنقاط القصور ف •

ــر توصــيات  التعــديالت واخلــدمات     • ــائج    مــاتواملوائأن يتضــم  التقري ــى نت ــاء عل ــة  ن املطلو 

 .كيةاملالحظة ا كليني ات أواالختبار

 :دئاالنتباه والنشاط احلركي الزا نقص اضطراب/ 2

 فــي عترب الطالب م  ذوي اضطراب نقص االنتباه والنشاط احلركي الزائـد مـؤهاًل للخـدمات    ُي

 أي م  احلالتني التاليتني:

املرحلـة الثانويـة، مـع     فــي )أ( تلقي خدمات اضطراب نقـص االنتبـاه والنشـاط احلركـي الزائـد      

ثائق اليت تطلبها اجلامعة كن خة م  اخلطة الرت وية الفرديـة علـى أن ال يكـون قـد     فر الواضرورة تو

 مضى عليها أكثر م  ثالا سنوات.

 احلاالت التالية: فـيوجيوز للجامعة إجراء بعض االختبارات 

 إذا كانت التقارير قدمية أي مضى عليها أكثر م  ثالا سنوات قبل التقدم  طلب اخلدمة. •

 .عديالت املطلو ة  دقةإذا مل يوضح الت •

معتمد، مـع   م تشفى)ب( تشخيص اضطراب نقص االنتباه والنشاط احلركي الزائد م  قبل 
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  التقرير: فـيحتقق الشروط التالية 

 تشخيص معتمد.اختصاصي أن يكون التقرير معدًا م  قبل  •

  .،  ا ضافة إىل تاري  تطبيق االختباريكون م  م تشفى متخصصأن  •

  نوات املاضية. الثالا خالل  ير حديثًا، أيأن يكون التقر •

 مربرات التشخيص.و أن يوضح التقرير املشكلة •

مدى شدة اضطراب نقص االنتباه والنشاط احلركي الزائـد   يأن يوضح التقرير التشخيص •

 لدى الطالب. 

املطلو ــة  نــاءى علــى نتــائج االختبــارات املالحظــة  واملوائمــاتأن يتضــم  توصــيات  التعــديالت  •

 كلينيكية.ا 

 :نفسيةاالضطرابات ال/ 3

 :احلالة التاليةفـي مؤهاًل للخدمات  االضطرابات النفسية عترب الطالب من ذويُي

م  قبل جهـة معتمـدة، مـع حتقـق الشـروط التاليـة        االضطراب النف يتشخيص تقديم وثائق * 

  التقرير: فـي

 التشـخيص الفـارقي   فــي ة ة تدريبيـة مكثفـ  فـيعدة م  قبل مهنيني ميتلكون خلأن تكون ُم •

وهلـم خـربة  عطـاء نتـائج تشخيصـية دقيقــة       )طبيـب نف ـي، أخصـائي نف ـي إكلينيكـي(     

ــراد تشخيصــها     ــة امل ــال ني ذوي      حــول احلال ــراهقني والب ــع امل ــل م وجتــارب مباشــرة مــ  العم

 .نف يةاالضطرا ات ال

االتصـال للقـائم   املـؤهالت املهنيـة، ومعلومـات    واألمسـاء،   ، هـي: أن تتضم  الوثـائق املقدمـة   •

 وتكون على أوراق رمسية، مؤرخة، وموقعة.،  عملية التشخيص

 وتأثري ا عاقة على ذلك األداء. فـيوتوضح األداء الوظي ،أن تكون الوثائق حديثة •

 التشخيص. فـيمعلومات حول املقاييس واالختبارات امل تخدمة معرفة  •

 حتديد طبيعة وشدة التأثري احلالي لإلعاقة. •

تشخيص الفارقي امل تخدم م  قبل الدليل التشخيصي وا حصائي لالضـطرا ات  حتديد ال •
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 .(DSM – IV – R) الن خة االخرية النف ية

علـى سـبيل    ؛ يئـة اجلامعـة   فــي  فــي استعراض قدرات الطالـب احلاليـة املتعلقـة  ـاألداء الوظي     •

وموعـات أو   فــي  القدرة على الرتكيز، تنظيم الوقت، احلضـور للـدرو ، العمـل   ) :املثال

 .(اخل ...مبفرده

 معرفة اآلثار اجلانبية للعقاقري الطبية على الطالب م  الناحية التعليمية. •

 :اضطرابات التواصل/ 4

 :احلالة التالية فـيُيعترب الطالب من ذوي االضطرابات النفسية مؤهاًل للخدمات 

األمساء، واملؤهالت  ضم تتتقديم وثائق تشخيص اضطرا ات التواصل م  قبل جهة معتمدة * 

ن علـى  وتكـو  ،املهنية، ومعلومات االتصال للقائم  عملية التشخيص املختص الذي صادق على الوثيقة

 :وتتحقق  ها الشروط التالية ،أوراق رمسية، مؤرخة وموقعة

التشـخيص الفـارقي    فــي ة تدريبيـة مكثفـة   فـيعدة م  قبل مهنيني ميتلكون خلأن تكون ُم •

وقـد   ،م  العمل مع املـراهقني والبـال ني ذوي اضـطرا ات النطـق والكـالم     وجتارب مباشرة 

، أو أخصـــائي نف ـــي عصـــيب، أو طبيـــب نف ـــي،  يإكلينيكـــيكـــون أخصـــائي نف ـــي 

 العالقة. يوغريهم م  املختصني اآلخري  املؤهلني ذو

 وتأثري ا عاقة على ذلك األداء. فـيوتوضح األداء الوظي ،أن تكون الوثائق حديثة •

التشخيص الفارقي امل تخدم م  قبل الدليل التشخيصي وا حصائي لالضـطرا ات   حتديد •

 .(DSM – IV – R) الن خة األخرية النف ية

علـى   ؛ يئـة اجلامعـة   فــي لطالـب   فــي استعراض قدرات الطالب احلالية املتعلقة  ـاألداء الوظي  •

ـــيعمـــل القـــدرة علـــى الرتكيـــز، تنظـــيم الوقـــت، احلضـــور للـــدرو ، ال  » :ســـبيل املثـــال  فـ

 .(اخل ...وموعات أو مبفرده

 وتبـدو مرحلـة الطفولـة،    فــي مقاييس التقارير الذاتية ألن اضطرا ات الل ة والكـالم تظهـر    •

ملعلومــات  يإكلينيكــجب أن يتضــم  التقيــيم الشــامل ملخــص فـــيأكثــر مــ  ســياق،  فـــي

ظــات تارخييـة موضـوعية ومعــة مـ  مصــادر مثـل ال ـجالت: التقــارير، البطاقـات، ومالح      
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 املعلمني، واالختبارات النف ية والرت وية، والتاري  الطيب، والتاري  األسري.  

 وجيب أن تكون متعددة. ،املعلومات م  املقاييس واالختبارات ذات عالقةجيب أن تكون  •

تقــديم تشــخيص حمــدد الضــطرا ات التواصــل مــب  علــى الــدليل التشخيصــي وا حصــائي    •

 (.DSM – IV – R) خريةالن خة األ لالضطرا ات النف ية

 :اضطراب التوحد/ 5

 أي من احلالتني التاليتني: فـيعترب الطالب ذو التوحد مؤهاًل للخدمات اليت تقدمها اجلامعة ُي

املرحلـة الثانويـة، مـع ضـرورة تـوفر الوثـائق الـيت يطلبهـا          فــي / م ـاندة  تلقي خدمات تر ويـة )أ( 

قــد مضــى عليهــا أكثــر مــ  ثــالا  أن ال يكــون  املركــز كن ــخة مــ  اخلطــة الرت ويــة الفرديــة علــى 

أي مضـى عليـه    ًااملطالبة  اختبارات وتقارير أخرى إذا كان التقرير قدمي فـيحق للمركز ، وسنوات

 أكثر م  ثالا سنوات قبل التقدم  طلب اخلدمة أو مل يوضح التعديالت املطلو ة  دقة.

 التقرير: فـييلي  )ب( تشخيص حالة التوحد م  قبل جهة معتمدة، مع حتقق ما

 م  قبل اختصاصي تشخيص معتمد. ًاأن يكون التقرير معد •

أن يتضم  التقرير اسم ومنصب أخصائي التشـخيص ومؤهلـه،  ا ضـافة إىل تـاري  تطبيـق       •

 .االختبار

  نوات املاضية.الثالا يكون التقرير حديثًا، أي خالل  أن •

 أن يوضح التقرير املشكلة ومربرات التشخيص. •

 التقرير تشخيص احلالة وم توى شدتها.أن يوضح  •

يتضــــم  التقريــــر توصــــيات  التعـــــديالت املطلو ــــة  نتــــائج االختبــــارات أو املالحظـــــة        أن •

 ا كلينيكية.

 :عاقة السمعيةاإل/ 6

أي مــن احلــالتني   فـــي اجلامعــة فـــيللدراســة عتــرب الطالــب األصــم أو ضــعيف الســمع مــؤهاًل      ُي

 التاليتني:

 املرحلة الثانوية: فـيو خدمات م اندة تلقي خدمات تر وية أ)أ( 
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لـذوي  تقـدمها اجلامعـة    يق للطالب األصم أو ضعيف ال مع االستفادة مـ  اخلـدمات الـيت    •

 فــي مسعيًا إذا كان قد استفاد سا قًا م  اخلـدمات الرت ويـة أو اخلـدمات امل ـاندة      ا عاقة

القبول والت جيل كن خة مـ   املرحلة الثانوية، مع ضرورة توفر الوثائق اليت تطلبها عمادة 

 على أن ال يكون قد مضى عليها أكثر م  ثالا سنوات. ،اخلطة الرت وية الفردية

قبـل التقـدم    يلزم الطالب املعاق تقديم ما يثبت مـ  م تشـفى متخصـص لكـل عـام دراسـي       •

 أو مل يوضح التعديالت املطلو ة  دقة. ، طلب اخلدمة

 .معتمدةال معي م  قبل جهة  الفقدانتشخيص )ب( 

لــذوي تقــدمها اجلامعــة  يــق للطالــب األصــم أو ضــعيف ال ــمع االســتفادة مــ  اخلــدمات الــيت   

حالة تشخيص ا عاقة ال ـمعية لديـه مـ  قبـل جهـة معتمـدة علـى أن يقـدم الطالـب           فـي مسعيًاا عاقة 

 هذا التقرير الشروط اآلتية:  فـيتقريرًا ع  حالته وأن يتحقق 

ــدًا مــ    • ــر مع ــة       أن يكــون التقري ــل اختصاصــي تشــخيص معتمــد، ويمــل رخصــة ملزاول قب

 .وحدة القيا  ال معي  اجلهات ذات العالقة( ،مركز ال مع والكالم) ؛ مثل:التشخيص

أن يتضــم  التقريــر اســم ومنصــب اختصاصــي التشــخيص ومؤهلــه،  ا ضــافة إىل تــاري          •

 .تطبيق االختبار

 ضية. نوات املاالثالا يكون التقرير حديثًا، أي خالل  أن •

 أن يوضح التقرير املشكلة ومربرات التشخيص. •

 أن يوضح التقرير تشخيص احلالة وم توى شدتها. •

ونوعـه   ،  ـيط(  –متوسط  –شديد ) الفقدان ال معيأن يدد التقرير  وضوح ودقة درجة  •

 خمتلط(. –ح ي عصيب  –)توصيلي 

علـى نتـائج االختبـارات أو     املطلو ـة  نـاءى   مـات واملوءاأن يتضم  التقرير توصيات  التعـديالت   •

 املالحظة ا كلينيكية.
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 :اإلعاقة البصرية/ 7

 فــي تقدمها اجلامعة لـذوي ا عاقـة البصـرية     اليت الدراسةيكون الطالب مؤهاًل للحصول على 

 إحدى احلالتني التاليتني:

 صرية.أحد معاهد أو  رامج الرت ية اخلاصة لذوي ا عاقة الب يفإذا كان الطالب متخرجًا )أ( 

يب مبرض أو حادا أفقـده  صـره، علـى أن    أُصو أن يكون الطالب حمواًل م  التعليم العام)ب( 

عدًا م  وأن يكون التقرير ُم ،يكون ذلك موثقًا مبوجب تقرير طيب يدد شدة فقدان البصر وواله

 قبل جـهة خمتصة معتمدة، وتنطبق عليه شروط القبول. 

 :اإلعاقات البدنية والصحية/ 8

املرحلـة اجلامعيـة إذا    فــي ضع أهلية الطالب ذي ا عاقة البدنيـة أو الصـحية لتلقـي اخلـدمات     خت

 توفر أحد املعياري  التاليني: 

وتأثريهـا علـى أداء    ،واألعـراض املالزمـة هلـا    ،تقارير طبية ُتثبت ا عاقة البدنيـة أو الصـحية  )أ( 

أو الـت ريات الـيت طـرأت خـالل الفـرتة       ،ت ا ضـافة إىل حتديـد التطـورا    ؛واالت خمتلفـة  فـيالطالب 

 املاضية على أن ال تزيد مدة هذه الوثائق على ثالا سنوات قبل التقدم  طلب اخلدمة.

ًا للشـروط  فــي أن يتم تشخيص احلالة مـ  جهـة معتمـدة رمسيـًا، وأن يكـون تقريرهـا م تو      )ب( 

 التالية: واملعلومات

ذلـك شـدتها وأمـدها     فــي أو الصـحية مبـا    وجود وصف لرعراض احلالية لإلعاقات البدنيـة  •

 املتوقع.

ومهـام األداء   ،ما يتعلـق  أنشـطة احليـاة الرئي ـة    فــي د معلومات ع  األداء احلالي للفـرد  ووج •

والنظـــر  ،ومـــدى تأثرهـــا  وجـــود ا عاقـــة مثـــل املشـــي، وأداء املهـــام اليدويـــة  ،األكـــادميي

 لتزام  املوعد النهائي للواجبات.وال مع، والرتكيز واالنتباه  داخل قاعة الدراسة، واال

ذلك التـأثريات اجلانبيـة لردويـة الـيت مـ        فـيتوفر معلومات ع  األدوية وأسلوب العال  مبا  •

 احملتمل أن تؤثر على قدرة الطالب وأدائه األكادميي  اجلامعة.

* * * 



 لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة الملك سعود اإلجراءات التنظيميةالقواعد و

– 46 – 

 جبامعة امللك سعودبرنامج الوصول الشامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملك سعودلخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة ال اإلجراءات التنظيميةالقواعد و

– 47 – 

 برنامج الوصول الشامل جبامعة امللك سعود

 

 

 
 

 

 الفصل الرابع

 اخلدمــــــــــات

 

 

 
 



 لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة الملك سعود اإلجراءات التنظيميةالقواعد و

– 42 – 

 جبامعة امللك سعودبرنامج الوصول الشامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملك سعودلخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة ال اإلجراءات التنظيميةالقواعد و

– 41 – 

 برنامج الوصول الشامل جبامعة امللك سعود

 

 رابعالفصل ال

 اتـــــــــاخلدم

 خدمات ذوي اإلعاقة: :التاسعةاملادة 

ــاجا عاقــة  ذووب الالطــ مــ  الوصــول إىل أمــاك    مإىل  عــ  اخلــدمات الــيت متكــنه   ونيت

 وسائل مواصالت داخلية هلذه الفئـة غـري   فـريوللجامعة تو ،الدراسة وقاعات احملاضرات  أسهل الطرق

 .انهم م  الطالب العاديني، إن أمك  ذلكقادرة على واراة أقرال

تقـدمها الكليـات التـا ع    و ،جيـب أن توفرهـا اجلامعـة    ما يلي عرض جملموعة اخلدمات اليتفـيو

 ملتومـا تتضـمنه مـ  خـدمات تر ويـة تشـ       ا عاقـة للطـالب ذوي   ؛أو عمادة شؤون الطـالب  ،هلا الطالب

شاد األكادميي، والدعم األكـادميي،  ، وا رحكمهم فـيوم   خدمات أعضاء هيئة التدريس على:

ا رشــاد النف ــي وا رشــاد املهــ ، واخلــدمات االجتماعيــة،  :واخلــدمات امل ــاندة مثــل والت ــهيالت،

 واخلدمات الصحية، والتقنيات امل اعدة، وذلك على النحو التالي:

 

* * * 
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 صعوبات التعلم-3

(Learning Disabilities) 

 

 اخلدمات الرتبوية:/ 1

 ساندة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة:م (أ)

 هدف اخلدمة:* 

ي ت ــهيل وصــول الطلبــة الــذي  ـدعــم أعضــاء هيئــة التــدريس مبــا ميكــنهم مــ  تفعيــل دورهــم فــ

 لديهم صعو ات تعلم إىل املنها  اجلامعي.

  طبيعة اخلدمة:* 

 وخصــائص ،تزويــد أعضــاء هيئــة التــدريس  املعلومــات الالزمــة عــ  طبيعــة صــعو ات الــتعلم  •

 واحتياجات الطلبة اجلامعيني الذي  لديهم صعو ات تعلم.

ــدريس واملوظ   • ــة الت ــل موظ فـــنيتعريــف أعضــاء هيئ ــيني مث ــة ومــ    فـــي املعن ـــيشــؤون الطلب  ف

 حكمهم  اخلدمات اليت يقدمها املركز.

ما يتعلـق  اخلـدمات اخلاصـة  الطلبـة املعنـيني خـالل       فــي التن يق مع أعضـاء هيئـة التـدريس     •

 ي واخلدمات والت هيالت اليت تقدم هلم.العام الدراس

 الـيت ت ـاعد علــى تكييـف عمليـة التــدريس      ا سـرتاتيجيات تزويـد أعضـاء هيئـة التــدريس     •

 لتتناسب مع احتياجات الطلبة الذي  لديهم صعو ات تعلم.

ما يتعلـق  الطلبـة   فــي تهيئة الفرص أمام أعضاء هيئة التـدريس ملناقشـة القضـايا الـيت تهمهـم       •

 أسئلتهم واستف اراتهم. ع هم صعو ات تعلم وا جا ة الذي  لدي

إذا متت معرفة ا عاقة وحاجة الطالب للخدمة يلزم حصـول الطالـب علـى م ـتند يـبني تلـك        •

حتـى أن الطالـب املعـاق رمبـا      ؛ونوع ا عاقة ومجيع ما يتاجه الطالب م  خدمات ،اخلدمة

فلو كـان هنـاك    ؛اة كما جيبيكون لديه ظروف مادية صعبة ال متكنه م  معايشة احلي

 ،ألنـه يتـا  إىل سـائق خـاص مـثالً      ؛مكافأة خاصة للمعاقني ختتلف ع  الطالب العـاديني 
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فلـو كانـت    ؛وإىل  ع  الوسائل اليت رمبا مل يتمك  م  تأمينهـا إال علـى ح ـا ه اخلـاص    

املكافـأة أكثــر مـ  ضــعف املكافـأة املاليــة لكانـت أفضــل خدمـة تقــدمها اجلامعـة لتلــك       

 .فئةال

 اختبـارات الطلبـة  عـد تهيئتـه     فــري لتو حكمهـم  فــي ومـ    التواصل مع أعضاء هيئة التدريس •

  املركز إن لزم األمر.  وتكييفه مبا يتناسب مع الطالب ألداء االختبار

 آلية تقديم اخلدمة: * 

 إعـــداد املـــادة العلميـــة الالزمـــة  ا عاقـــة ذوي الطالبـــات أو الطـــالب خـــدمات مركـــزقيـــام  •

ــ ــتعلم وخبــــدمات املركــــز وا ســــرتاتيجيات الضــــرورية لتكييــــف   للتعريــ ف  صــــعو ات الــ

 التدريس، وتوزيعها على مجيع األق ام  اجلامعة  يصاهلا إىل أعضاء هيئة التدريس.

 عقــد ورع عمــل ولقــاءات دوريــة   ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزقيــام  •

ــتعلم وخبــــدمات املركــــز وا   ســــرتاتيجيات الضــــرورية لتكييــــف  للتعريــــف  صــــعو ات الــ

 استف ارات أعضاء هيئة التدريس. ع التدريس، وا جا ة 

 

 رشاد األكادميي:اإل (ب)

 هدف اخلدمة: * 

 ت هيل سري الطالب أكادمييىا، وفق متطلبات ختصصه ورغبته وقدراته.

 طبيعة اخلدمة: * 

تخصصــات املالئمــة وكــذلك ي اختيــار الــربامج أو الـم ــاعدة الطالــب الــذي لديــه صــعو ات تعلــم فــ

 املقررات الدراسية.

 آلية تقديم اخلدمة:* 

ي ا رشــاد األكـــادميي  ـوخـــربة فــ  ،قيــام مرشــد أكــادميي ذوي معرفـــة  صــعو ات الــتعلم      •

وكـذلك املقـررات    ،ي اختيار الـربامج أو التخصصـات املالئمـة للطالـب    ـمب اعدة الطالب ف

 الدراسية.
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ــام املرشــد األكــادميي  التعــاون مــع      •  واملرشــد األكــادميي  ،أخصــائي صــعو ات الــتعلم  قي

ي اختيــار الــربامج أو التخصصــات ـي الكليــة مب ــاعدة الطالــب فــ ـامل ــؤول عــ  الطالــب فــ 

 املالئمة للطالب وكذلك املقررات الدراسية.

 

 خدمات التدريب على املهارات: (ج)

 طبيعة اخلدمة:* 

 تدريب الطلبة على ما يلي: 

 (.Learning strategies)التعلم  إسرتاتيجيات •

 (.Study skills)مهارات الدراسة  •

 (.Test taking skills)ات إسرتاتيجيات أخذ االختبار •

 (.Note-taking skills)مهارات تدوي  املالحظات  •

 (.Organization and time management kills)مهارات تنظيم وإدارة الوقت  •

 (.Self- Management)ا دارة الذاتية / إدارة الذات  •

 (.Communication skills)مهارات التواصل  •

 (.Social skills)املهارات االجتماعية  •

 (.Basic academic skills)املهارات األكادميية األساسية )القراءة، الكتا ة، الرياضيات(  •

 هدف اخلدمة:* 

 رفع كفاءة وفاعلية تعلم الطلبة الذي  لديهم صعو ات تعلم.

 آلية تقديم اخلدمة:* 

ذ دورات تدريبيـة وحلقـات عمليـة )ورع عمـل( لـتمكني الطلبـة       فــي وم املركز  إعـداد وتن يق •

 الذي  لديهم صعو ات تعلم م  اكت اب املهارات وا سرتاتيجيات ال ا قة.

صعو ات التعلم  اجلامعة  هـدف مجـع املعلومـات     وم  ثم التعاون مع أخصائي مقا لة الطالب •

 لته.لتعبئة ال جل الشامل، أو دراسة حا
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وذلك  التعاون مع أخصائي صعو ات التعلم  ؛توعية أعضاء هيئة التدريس واجملتمع اجلامعي •

 فــي  ة تطبيقـه فــي وكي وأهداف  رنامج صـعو ات الـتعلم وخططـه    ؛ توضيح مشكلة الطالب

 .وذلك  عد أخذ موافقة خطية م  الطالب؛ امليدان

حتديـد   فــي  الـتعلم وإشـراكهم  دراسة األحوال األسرية واالجتماعيـة لطـالب ذوي صـعو ات     •

كــل هــدف وذلــك  فـــيواختيــار األهــداف العالجيــة واســتعراض املميــزات والعيــوب املتوقعــة 

 ح ب طبيعة املشكلة وقدرات الطالب ورغباته. 

 

 :خدمات الدعم األكادميي (د)

 هدف اخلدمة:* 

 م اندة الطالب أكادمييًا.

 طبيعة اخلدمة: * 

  .التدريس ع  طريق األقران •

 .أثناء احملاضرات نيا ة ع  الطالب وي  املالحظاتتد •

  .ها م جلةفـريت جيل الكتب املقررة/ تو •

 .للطالب قراء فـريتو •

 .التأكد م  فهم الطالب للمحاضرة ع  طريق طرح األسئلة •

تفعيـل مشـاركته داخـل    و ،إسرتاتيجيات العرض واملناقشة جلذب انتباه الطالـب  فـيالتنويع  •

 .القاعة

 اخلدمة: آلية تقديم* 

يقوم املركز  التعاون والتن يق مع األق ام ذات العالقة  املادة أو املواد اليت يتـا  الطالـب    •

 فيها إىل هذا النوع م  اخلدمة.
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 :(Facilities) التسهيالت (هـ)

 هدف اخلدمة:

 متكني الطالب م  إ راز حتصيله العلمي مبا يتناسب مع احتياجاته.

 طبيعة اخلدمة:

 ة تقييم أداء الطالب مبا يتناسب مع احتياجاته م  خالل ما يلي:ت هيل عملي

 ي للواجبات.ـإعطاء وقت إضاف •

 ات.ي أثناء تقديم االختبارـإعطاء وقت إضاف •

 ات.األداء فال ُيعتمد على االختبار  دائل متنوعة لتقييمتوفري  •

 .لة االختبار  صورة واضحة ومنظمةصياغة أسئ •

 آلية تقديم اخلدمة: 

التــدريس الــذي  هلــم عالقــة مباشــرة ركــز  التن ــيق مــع األق ــام املعنيــة وأعضــاء هيئــة  يقــوم امل

 توفري اخلدمة اليت يتاجها الطالب.  

 

 اخلدمات املساندة:/ 2

 :اإلرشاد النفسي (أ)

 هدف اخلدمة:* 

ــار النف ــية ال ــلبية ذات        ــى اآلث ــب عل ــى الت ل تطــوير شخصــية الطالــب مــ  خــالل م ــاعدته عل

ي اكتشاف ذاته وميولـه ورغباتـه، وحت ـني توجهاتـه     ـثر صعو ات التعلم عليه، وم اندته فالعالقة  أ

 حنو التعلم. 

 طبيعة اخلدمة:* 

ــاء علــى دراســة حالــة            ــا  ن ــرر حــاجتهم إليه ــة الــذي  تتق ــديم خــدمات ا رشــاد النف ــي للطلب  تق

األسـلوب املناسـب   كل طالب  شكل فـردي، وتقـدم فرديـًا أو مجاعيـًا ح ـب نـوع ا رشـاد املطلـوب و        

 لتقدميه.
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 آلية تقديم اخلدمة:* 

يقوم املركز  تقديم ا رشاد النف ي للطلبة مباشـرة أو  التن ـيق مـع مراكـز ا رشـاد النف ـي       

 ي اجلامعة إذا كانت متوفرة.ـف

 

 :اإلرشاد املهين (ب)

 هدف اخلدمة:* 

 املرحلة اجلامعية.ي ـمتكني الطلبة م  االستفادة القصوى م  الوقت واجلهد املبذول ف

 طبيعة اخلدمة:* 

ــم        ــا يالئـ ــة ومـ ــدراتهم املهنيـ ــاف قـ ــى اكتشـ ــاعدتهم علـ ــامله  وم ـ ــوعيتهم  ـ ــة وتـ ــف الطلبـ تعريـ

 خصائصهم واحتياجاتهم وميوهلم.

 آلية تقديم اخلدمة:* 

ي ـقيام املركز  تقديم ا رشاد امله  للطلبة مباشرة أو  التن يق مـع مراكـز ا رشـاد املهـ  فـ     

 إذا كانت متوفرة.اجلامعة 
 

 :اخلدمات االجتماعية (ج)

 هدف اخلدمة:* 

متكني الطلبة الذي  لديهم صعو ات تعلم م  التفاعل االجتماعي الناجح مـع زمالئهـم وأعضـاء    

 هيئة التدريس وغريهم لتحقيق حياة اجتماعية عالية اجلودة.

 طبيعة اخلدمة:* 

ذي  لـديهم صـعو ات تعلـم، وم ـاعدتهم علـى      تنمية وتطوير املهارات االجتماعيـة لـدى الطلبـة الـ    

 ي اجلامعة وخارجها. ـحل املشكالت االجتماعية اليت تعرتضهم ف

 آلية تقديم اخلدمة:* 

أو  ،يقــوم املركــز  تقــديم اخلــدمات االجتماعيــة للطلبــة املــؤهلني هلــذه اخلدمــة  شــكل مباشــر 
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 ي اجلامعة إذا كانت متوفرة. ـ التن يق مع مراكز اخلدمة ف

 

 اخلدمات الصحية:  (د)

 هدف اخلدمة:* 

واحلـد مـ     ،تعلمالـ رفع م توى فاعلية العقاقري اليت قـد توصـف للطلبـة الـذي  لـديهم صـعو ات       

 أضرارها اليت قد تنجم م  االستخدام غري امل ؤول.

 طبيعة اخلدمة:* 

نتبـاه،  تعلم إىل العقـاقري الـيت تعيـنهم علـى اال    الـ تقييم حاجة  ع  الطلبة الذي  لـديهم صـعو ات   

 ومراقبة أثرها عليهم صحيًا ونف يًا وأكادمييًا. 

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 ي تقديم هذه اخلدمة.ـيقوم املركز  الرتتيب والتن يق مع اجلهات الصحية املؤهلة ف

 

 :التقنية املساعدة (هـ)

 هدف اخلدمة:* 

 تعلم.الحت ني األداء األكادميي للطلبة الذي  لديهم صعو ات 

 اخلدمة:طبيعة * 

تعلم علــى أداء مهــامهم الــتــوفري الــربامج واألجهــزة الــيت ت ــاعد الطلبــة الــذي  لــديهم صــعو ات     

 وتدريبهم على استخدامها. ،األكادميية  كفاءة وفاعلية

 آلية تقديم اخلدمة:* 

يقوم املركز  التن ـيق مـع الكليـات واملكتبـة  تـوفري التقنيـة امل ـاعدة وتـدريب الطلبـة الـذي            

 تعلم على استخدامها. الو ات لديهم صع

 

* * * 
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كي الزائداالنتباه والنشاط احلر نقص اضطراب-2  

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

 

 اخلدمات األساسية: (أ)

أحــد الطـــالب للقيــام  أخـــذ املالحظـــات    ويـــدد ،يــتعني علـــى احملاضــر   أخــذ املالحظـــات  •

 الطالب األساسي الذي يأخذ املالحظات. حالة غياب  فـيلخر   ديال يددو ،للطالب

 ح ب حاجته لذلك. إذا مل يكمل االختبار ،للطالب فـيإعطاء الوقت ا ضا •

 .ع  عوامل التشتت  عيدًاوحتديد مكان اختبار  ديل يكون أكثر هدوء  •

 غرفة الصف. فـيكأجهزة الت جيل لالستخدام  ،أجهزة تقنية م اعدة فـريتو •

  الطالب ح ب إعاقته.  أي خدمات يتاجهافـريتو •

 

 اخلدمات داخل احملاضرات:  (ب)

   .شرح املعلومة فـيالتنويع  •

 تق يم املهام  شكل خطوات حمفزة. •

 إعطاء وقت لرسئلة. •

  التعليمات املكتو ة للطالب.فـريتو •

 احلصول على امل اعدة الالزمة الحتياجاته. فـيم اعدة الطالب  •

 .ية التعليمية كل ح ب قدراتهالعمل فـيز الطالب على املشاركة فـيحت •

 

 االختبارات: فـياخلدمات  (ج)

 أوراق مراجعة، وعينات م  االختبارات ال ا قة للتدريب عليها.و  دليل إرشاديفـريتو •

 . مكان هاد  أو تقليل املشتتات خالل االختبارفـريتو •

 وتكون هذه املعلومات  صفة مكتو ة وشفهية. ،واضحة جعل تعليمات االختبار •
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 اختبار االختيار م  متعدد. فـياال تعاد ع  منوذ  التضليل  •

 .مع م توى تركيز وانتباه الطالبوزمنه  أن يتناسب حمتوى االختبار •

 

 خدمات ترتيب الصف واملادة: (د)

ومواعيد الت ـليم والتزويـد  وقـت     ،توضيح متطلبات املادة مثل: وقت االختبارات والواجبات •

 .(ملواعيدا فـيكاف لتلبية أي ت يري 

 شكل أوراق عمل أو قائمة متطلبات. علىة فـيإعطاء تعليمات إضا •

 توضيح خمطط الدر  واحملاضرات. •

 تشجيع استخدام التقنية امل اعدة و روياتها.  •

 

 :اخلدمات االجتماعية

 :هدف اخلدمة* 

النـاجح  م  التفاعل االجتماعي  الطلبة الذي  لديهم اضطرا ات االنتباه والنشاط الزائد م اعدة

ــى االســتقاللية   ــى الــذات  التعــاون مــع فريــق العمــل     ،والتقــدم األكــادميي وتــدريبهم عل واالعتمــاد عل

 . اإلعاقةمبركز 

 :طبيعة اخلدمة* 

التكيـف مـع البيئـة اجلامعيـة      فــي تنمية وتطوير املهـارات االجتماعيـة لـدى الطلبـة وم ـاعدتهم      

 هم على إسرتاتيجيات حل املشكالت.هم القدرة على مواجهة وحل مشكالتهم وتدريبا ك إو

 :آلية تقديم اخلدمة* 

مقا لة الطالب  هدف مجع املعلومات لتعبئة ال جل الشامل )يتم أخـذ معلومـات عـ  الطالـب      •

 أقرانـه املنـزل ومـع   و املدرسـة  فــي مراحل تطوره منذ والدته، ومعلومـات عـ  سـلوكياته     فـي

 دراسة حالته. م  ثم(، وعلى تقرير التشخيص الطيب أن وجد طالعواال

طبيـب، أخصـائي    ،أخصـائي صـعو ات تعلـم   ) م ـاندة و العمل مـع فريـق عمـل ومصـدر دعـم      •
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 .األسرة( ،اجتماعي، عضو هيئة التدريس أخصائي ،نف ي

تنميــة مهــارات الطالــب خاصــة غــري األكادمييــة      لالبحــا عــ  فــرص لــدعم نقــاط القــوة       •

 أو الرياضة(. ،)اهلوايات واملواهب

 

* * * 



 لخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة الملك سعود اإلجراءات التنظيميةالقواعد و

– 51 – 

 جبامعة امللك سعودبرنامج الوصول الشامل 

 النفسيةرابات االضط-1

(Psychological Disorders) 

 

 :اخلدمات األكادميية /1

 األكادميية املناسبة حتدد لكل طالب  شكل فردي مـ  قبـل مركـز تطـوير     ماتاملوائتتحدد 

   :وتتضم  اخلدمات األكادميية ما يلي ،وهي مبنية على توثيق ا عاقة ؛ا عاقةخدمات ذوي 

 .الت جيل املبكر للمقررات •

 .املقررات  طرق  ديلةتقديم  •

 .تدوي  املالحظات وت جيل احملاضرات فـيامل اعدة  •

 .االختبارات املرنة •

 .هامع  املا عالن املبكر  •

 .حضور الدرو  فـيرونة امل •

 .مدة إنهاء الدراسة فـيرونة امل •

 االستشارات النف ية •

 

  :إجراءات التسجيل املبكر (أ)

لت ـجيل  علـى ا قد تتفاقم نتيجة لضـ وط يشـجعون    نف يةالطالب الذي  يعانون م  اضطرا ات 

ا عاقـة. أيضـًا الطـالب       ـبب  فــي والـيت قـد تزيـد مـ  العجـز الوظي      ،املبكر لتفادي جدول املقـررات 

أوقـات حمـددة مـ  اليـوم هـم أيضـًا        فــي الذي  يتناولون عقاقري طبية نتيجة حلالـة ا عاقـة الـيت لـديهم     

 للت جيل املبكر للمقررات.  ونمؤهل

 

  :االختبارات فـياملرونة  (ب)

خـذ  م أأو ارتفاع م ـتويات القلـق يـق هلـ     ،االنتباه فـيالطالب الذي  يعانون م  مشكالت  •
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  يئة خالية م  املشتتات الصوتية والبصرية  قدر ا مكان.  فـي االختبار

وقت مناسب  فـي لطالب  إكمال االختبارلمتديد الوقت املخصص لالختبار يع  أن ي مح  •

 هو خمصص لبقية الطالب. مماميتد أكثر  قد

 .(لخرم  قبل شخص  قراءة االختبار) :مثاًل ، طرق  ديلة تقديم االختبار •

 .قاعات خاصة  عيدًا ع  زمالئهم الطالب العاديني فـيوضعهم  •

 

 

  :اإلعالن املبكر عن املهام (ج)

 .ت جيل رقم عند امتالء الشعبم اعدتهم  

 

 :اضراتاحملحضور  فـي)د( املرونة 

ــة    الطــالب ــذي  ،الــذي  يعــانون مــ  اضــطرا ات نف ــية مزمن ــيهم الضــ وط نتيجــة    وال تــزداد عل

ا عاقة  ووالطالب ذو ،أو االكتتاب ،اضطرا ات املزا  وذو الطالب) :مثاًل ؛لإلعاقة اليت يعانون منها

 . حالة التأخري فـييطبق عليهم ما يطبق على الطالب العاديني واضطرا ات القلق( 

 

 :اإلرشاد النفسي /2

  ،طـالب الـذي  يعـانون مـ  اضـطرا ات انفعاليـة      لوخدمات عـال  نف ـي متنوعـة ل    إرشاداتقدم ُت

 أو سلوكية.

 :يعة اخلدمة* طب

التكيـف مـع البيئـة اجلامعيـة      فــي تنمية وتطوير املهـارات االجتماعيـة لـدى الطلبـة وم ـاعدتهم      

 بهم على إسرتاتيجيات حل املشكالت.القدرة على مواجهة وحل مشكالتهم وتدري وإك ا هم

 

* * * 
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 اضطرابات التواصل-4

(Communication Disorders) 

 

يتعني على احملاضر حتديد أحد الطالب للقيـام  أخـذ املالحظـات     خدمات أخذ املالحظات – 2

 حالة غياب الطالب األساسي الذي يأخذ املالحظات.  فـيوحتديد  ديل لخر  ،للطالب

 غرفة الصف. فـيالق م األكثر هدوءى ومشتتات أقل  فـيولوية للطالب للجلو  إعطاء األ – 1

 استخدام ل ة ا شارة. – 1

 ال ماح  استخدام أجهزة تقنية م اعدة. – 4

 .الشفاهاحملاضرات ل هولة قراءة  فـيمكان احلديا  بطء قدر ا  – 6

 .أنشطة عملية( – يضةخطوط عر – شرح أو تقديم احملاضرات  أكثر م  طريقة )مرئية – 6

 تقديم املعلومات م  خالل خطوات ص رية. – 7

 وا جا ات.   سئلةإتاحة الوقت لر – 8

 احلرص على إعطاء تعليمات خمتصرة.  – 9

 حتديد االحتياجات الفردية لكل حالة. – 20

 

  :اخلدمات االجتماعية

 :هدف اخلدمة* 

التفاعــل االجتمــاعي النــاجح والتقــدم   علــى م ــاعدة الطلبــة الــذي  لــديهم اضــطرا ات التواصــل 

 ذوي وتدريبهم على االستقاللية واالعتماد على الذات  التعـاون مـع فريـق العمـل مبركـز      ،األكادميي

 . اإلعاقة

 :طبيعة اخلدمة* 

التكيـف مـع البيئـة اجلامعيـة      فــي تنمية وتطوير املهـارات االجتماعيـة لـدى الطلبـة وم ـاعدتهم      

 وتدريبهم على إسرتاتيجيات حل املشكالت. ،جهة وحل مشكالتهمالقدرة على موا وإك ا هم
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  :آلية تقديم اخلدمة* 

االجتمــاعي األولــي هلــذه ا البحــ مشــكالت تواصــل وإعــداد اســتقبال الطلبــة الــذي  لــديهم •

 .احلاالت متهيدًا لعرضها على أخصائي التخاطب  املركز

 عد  – اليت يعاني منها الطالب  طبيعة املشكلة توعية أسرة املري  وأعضاء هيئة التدريس •

سرتاجتيات االجتماعيـة املناسـبة للتعامـل    ويعمل على توجيههم إىل ا  – خذ موافقة الطالبأ

 معهم.

 

* * * 
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 اضطراب التوحد-5

(Autism Disorder) 

 

 اخلدمات الرتبوية: /1

 مساندة أعضاء هيئة التدريس باجلامعة: (أ)

 هدف اخلدمة:* 

ت ـهيل   فــي دعم أعضاء هيئة التدريس مبـا ميكـنهم مـ  تفعيـل دورهـم       تهدف هذه اخلدمة إىل

 وصول الطالب ذوي التوحد إىل تعلم املنها  اجلامعي.

 طبيعة اخلدمة: * 

 ما يلي:على مل هذه اخلدمة تتش

تزويد أعضاء هيئة التدريس  املعلومـات الالزمـة عـ  طبيعـة اضـطراب التوحـد، وخصـائص         •

 م  ذوي التوحد. واحتياجات الطلبة اجلامعيني

 عمــادة فــي  املعنــيني مثـل موظ فــني واملوظ حكمهـم  فـــيومـ    تعريـف أعضـاء هيئــة التـدريس    •

 حكمهم  اخلدمات اليت يقدمها املركز. فـيشؤون الطالب وم  

ما يتعلـق  اخلـدمات اخلاصـة  الطلبـة املعنـيني خـالل       فــي التن يق مع أعضـاء هيئـة التـدريس     •

 هيالت اليت تقدم هلم.واخلدمات والت  ،العام الدراسي

الـيت ت ـاعد علــى تكييـف عمليـة التــدريس       االسـرتاتيجيات تزويـد أعضـاء هيئـة التــدريس     •

 لتتناسب مع احتياجات الطالب.

ما يتعلق  الطالب، فـيتهيئة الفرص أمام أعضاء هيئة التدريس ملناقشة القضايا اليت تهمهم  •

 أسئلتهم واستف اراتهم. ع وا جا ة 

 خلدمة: آلية تقديم ا* 

 اجلامعــة  التعــاون مــع الفريــق     ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزيقــوم  •

تر ية وتعليم ذوي التوحد  إعـداد املـادة العلميـة الالزمـة للتعريـف  اضـطراب        فـياملتخصص 
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وتوزيعهـا علـى    ،التوحد، وخبدمات املركز وا سرتاتيجيات الضـرورية لتكييـف التـدريس   

 جلامعة  يصاهلا إىل أعضاء هيئة التدريس.مجيع األق ام  ا

 مصـ ره   اجلامعـة  عقـد ورع عمـل    ا عاقـة  ذوي الطالبـات  أو الطالب خدمات مركزيقوم  •

ولقـــاءات دوريـــة للتعريـــف  ـــالطالب ذوي التوحـــد، وخبـــدمات املركـــز وا ســـرتاتيجيات        

 استف ارات أعضاء هيئة التدريس.  ع الضرورية لتكييف التدريس، وا جا ة 

 

 :اإلرشاد األكادميي (ب)

 هدف اخلدمة:* 

ــات ختصصــه        ــًا، وفــق متطلب ــب أكادميي  ،يهــدف ا رشــاد األكــادميي إىل ت ــهيل ســري الطال

  ورغبته وقدراته.

 طبيعة اخلدمة: * 

 أو التخصصات املالئمة، وكذلك املقررات الدراسية. ،اختيار الربامج فـيم اعدة الطالب 

 آلية تقديم اخلدمة: * 

املرشد األكادميي امل ؤول ع  الطالب و رشد األكادميي  التعاون مع أخصائي التوحديقوم امل

 أو التخصصـات املالئمـة للطالـب وكـذلك املقـررات      ،اختيار الربامجعلى الكلية مب اعدة الطالب  فـي

 الدراسية.

 

 :الدعم األكادميي (ج)

 هدف اخلدمة:* 

 م اندة الطالب م  ذوي التوحد أكادمييًا.

 ة اخلدمة: طبيع* 

 دعم الطالب م  خالل ما يلي:

 التدريس ع  طريق األقران. •
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 تدوي  املالحظات أثناء احملاضرات. •

 .FM أجهزة فـريتو •

 آلية تقديم اخلدمة: * 

أو املـواد الـيت يتـا  الطالـب      ،يقوم املركز  التعاون والتن يق مـع األق ـام ذات العالقـة  املـادة    

 ها إىل هذا النوع م  اخلدمة.فـي

 

 :التسهيالت (د)

 هدف اخلدمة: * 

 .قدراتهمتكني الطالب م  ذوي التوحد م  إ راز حتصيله مبا يتناسب مع 

 طبيعة اخلدمة:* 

 ما يلي: كت هيل عملية تقييم أداء الطالب م  ذوي التوحد مبا يتناسب مع احتياجاته 

 . للواجبات فـيإعطاء وقت إضا •

 .خالل االختباراتفـي إعطاء وقت إضا •

 ء.  دائل متنوعة لتقييم األداريفـتو •

 .مقاليهتضم  االختبارات أسئلة أال ت •

 .التعليم الشفهي •

 آلية تقديم اخلدمة: * 

يقوم املركز  التعاون والتن يق مع األق ام املعنيـة، وأعضـاء هيئـة التـدريس الـذي  هلـم عالقـة         

  اخلدمة اليت يتا  إليها الطالب ذي التوحد.فـريمباشرة لتو

 

 مات املساندة:اخلد/ 2

 هدف اخلدمة:* 

 متكني الطالب ذوي التوحد م  التفاعل مع األنشطة األكادميية طوال م ريتهم اجلامعية.
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 طبيعة اخلدمة:* 

  املعدات واملعينات التقنية  أشكاهلا وأنواعها املختلفة. فـريتو •

 تدوي  وكتا ة احملاضرات  استخدام أحدا التقنيات. •

 متحانات عند احلاجة.ختصيص وقت أطول ألداء اال •

 .املنازل إذا لزم األمر وأن يكون على ح اب الطالب إذا أراد فـي املدر  امل اعد •

: أجهـزة إنـذار احلريـق،    تهيئـة البيئـة التعليميـة    ،أجهزة التقنية ال معية والبصـرية امل ـاعدة   •

 .اخل ...االتصاالت

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 التعــاون والتن ــيق مــع اجلهــات ذات   ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزيقــوم 

 تقديم هذه اخلدمة. فـيالعالقة 

 

 :اخلدمات االجتماعية/ 3

 :هدف اخلدمة* 

ــديهم اضــطرا ات التوحــد    ــذي  ل ــة ال ــى م ــاعدة الطلب ــاجح والتقــدم    عل التفاعــل االجتمــاعي الن

ذوي مـع فريـق العمـل مبركـز     وتدريبهم على االستقاللية واالعتماد على الذات  التعـاون   ،األكادميي

 . ا عاقة

 :طبيعة اخلدمة* 

 ،التكيف مع البيئـة اجلامعيـة   فـيوم اعدتهم  ،تنمية وتطوير املهارات االجتماعية لدى الطلبة

 وتدريبهم على إسرتاتيجيات حل املشكالت. ،القدرة على مواجهة وحل مشكالتهم وإك ا هم

 :آلية تقديم اخلدمة* 

ــة الــذي   • االجتمــاعي األولــي هلــذه   البحــا وإعــداد ،اضــطراب توحــد  لــديهم اســتقبال الطلب

 احلاالت متهيدًا لعرضها على فريق العمل  املركز.

 .مع اآلخري  ةجيا يا عالقات الم اعدة الطالب على األلفة وتكوي   •
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 .وحت ينها لتوافق مع احتياجاته ،تعريف الطالب  البيئة اجلامعية •

اجملتمــع اجلـــامعي مهــارات التعامــل مـــع     إك ــاب و ،إك ــا ه مهــارات األداء االجتمـــاعي   •

 الطالب التوحدي.

  ع  احلاالت اخلاصة. فـيتدريبه على االعتماد على النفس  •

 

* * * 
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 اإلعاقة السمعية-6

(Hearing Impairment) 

 

  اخلدمات الرتبوية:/ 1

ي حتـى  جيب على الطالب ذي ا عاقة ال معية محل  طاقة ظاهرة للجميع  وضع الطالب الصـح 

 .ستفادة م  مجيع اخلدماتاال هميكن

 : خدمات أعضاء هيئة التدريس (أ)

 هدف اخلدمة:* 

ت ـهيل   فــي تهدف هذه اخلدمة إىل دعم أعضاء هيئة التدريس مبـا ميكـنهم مـ  تفعيـل دورهـم      

 أو ضعاف ال مع إىل تعلم املنها  اجلامعي.  ،وصول الطالب والطالبات الصم

 طبيعة اخلدمة:* 

ضـاء هيئـة التـدريس  املعلومـات الالزمـة عـ  طبيعـة ا عاقـة ال ـمعية، وخصـائص           تزويد أع •

 أو ضعاف ال مع. ،واحتياجات الطلبة الصم

 فـــيشــؤون الطــالب ومــ   فـــي املعنــيني مثــل موظفـــنيتعريــف أعضــاء هيئــة التــدريس واملوظ  •

 .ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزحكمهم  اخلدمات اليت يقدمها 

ما يتعلـق  اخلـدمات اخلاصـة  الطلبـة املعنـيني خـالل       فــي ن يق مع أعضـاء هيئـة التـدريس    الت •

مـ  خـالل إصـدار مركـز خـدمات      ، العام الدراسي واخلدمات والت ـهيالت الـيت تقـدم هلـم    

ويكـون  معـه  إسـرتاتيجية التعامـل   مرفقـا معـه    اسم الطالب وحالته  فـيخطاب تعري ا عاقة

 . الل الربيد ا لكرتونيم  خإلكرتونيا ذلك ورقيًا و

الـيت ت ـاعد علــى تكييـف عمليـة التــدريس       االسـرتاتيجيات تزويـد أعضـاء هيئـة التــدريس     •

 لتتناسب مع احتياجات الطالب الصم أو ضعاف ال مع.

ما يتعلـق  ـالطالب   فــي تهيئة الفرص أمام أعضاء هيئة التدريس ملناقشة القضايا اليت تهمهـم   •

 أسئلتهم واستف اراتهم. ع   ةأو ضعاف ال مع، وا جا ،الصم
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 آلية تقديم اخلدمة:* 

 فــي  التعاون مـع الفريـق املتخصـص     ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزيقوم  •

ضعاف ال مع  إعداد املادة العلمية الالزمة للتعريف  ا عاقة ال معية، و تر ية وتعليم الصم

ــا   الضــرورية لتكي وخبــدمات املركــز وا ســرتاتيجيات   ــدريس، وتوزيعه ــف الت ــنيي ــع    مجي

 األق ام  اجلامعة  يصاهلا إىل أعضاء هيئة التدريس.

 اجلامعـة  عقـد ورع عمـل ولقـاءات      ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزيقوم  •

ــة للتعريــف  الصــم وضــعاف ال ــمع، وخبــدمات املركــز وا ســرتاتيجيات الضــرورية         دوري

  استف ارات أعضاء هيئة التدريس. ع  لتكييف التدريس، وا جا ة

 

 خدمات اإلرشاد األكادميي: (ب)

 هدف اخلدمة:* 

يهدف ا رشاد األكادميي إىل ت هيل سـري الطالـب األصـم أو ضـعيف ال ـمع أكادمييـًا، وفـق        

ــه    ــه وقدرات ــات ختصصــه ورغبت ـــي تهم ــاعدو متطلب ــه،     ف ــة ل ــربامج أو التخصصــات املالئم ــار ال اختي

 اسية.وكذلك املقررات الدر

 آلية تقديم اخلدمة: * 

ضـعاف  و  التعـاون مـع أخصـائي الصـم     ا عاقـة  ذوي الطالبـات  أو الطـالب  خـدمات  مركزيقوم 

الكليــة مب ــاعدة الطالــب األصــم أو ضــعيف  فـــياملرشــد األكــادميي امل ــؤول عــ  الطالــب و ال ــمع

 رات الدراسية. املقر اختيار فـي اختيار الربامج أو التخصصات املالئمة، وكذلك فـيال مع 

 

 خدمات الدعم األكادميي:  (ج)

 هدف اخلدمة:* 

 أو ضـــــعيف ال ـــــمع  ،تهـــــدف خـــــدمات الـــــدعم األكـــــادميي إىل م ـــــاندة الطالـــــب األصـــــم 

 أكادمييًا. 
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 طبيعة اخلدمة:* 

 التدريس ع  طريق األقران. •

 تدوي  املالحظات أثناء احملاضرات. •

 .FM أجهزة فـريتو •

  مرتمجني لل ة ا شارة.فـريتو •

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 التعــاون والتن ــيق مــع األق ــام ذات   ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزيقــوم 

 ها إىل هذا النوع م  اخلدمة.فـيالعالقة  املادة أو املواد اليت يتا  الطالب األصم أو ضعيف ال مع 

 

 التسهيالت: (د)

 هدف اخلدمة:* 

امعة إىل متكني الطالب األصم أو ضـعيف ال ـمع مـ  إ ـراز     تقدمها اجل تهدف الت هيالت اليت

حتصيله مبا يتناسب مع احتياجاته، وم  ثم ت هيل عملية تقييم أداء الطالب األصم أو ضعيف ال ـمع  

 مبا يتناسب مع احتياجاته.

  طبيعة اخلدمة:* 

 . للواجبات فـيإعطاء وقت إضا •

 ألداء االختبارات. فـيإعطاء وقت إضا •

 ئل متنوعة لتقييم األداء،  داًل م  االعتماد على االختبارات فقط.  دافـريتو •

 .مقاليهعدم تضم  االختبارات أسئلة  •

النهـائي  والفصـلي   االختبـار  فـيلدخول مع الطالب لال ماح ملقدم اخلدمات ال معية  املركز  •

 (.عنى )املقصود  ال ؤالامللشرح معاني املفردات اجلديدة على الطالب ليتمك  م  فهم 

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 التعـــاون والتن ـــيق مـــع األق ـــام املعنيـــة، وأعضـــاء هيئـــة  ا عاقـــةيقـــوم مركـــز خـــدمات ذوي 
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  اخلدمـــــة الـــــيت يتـــــا  إليهـــــا الطالـــــب األصـــــم  فــــــريتو التـــــدريس الـــــذي  هلـــــم عالقـــــة مباشـــــرة  

 أو ضعيف ال مع، ومنها:

 من خالل:  ويتم ذلك ،لصم وضعاف السمع للتعليم اجلامعيتهيئة الطالب ا 

القراءة  فـيتصميم اختبارات ل وية شاملة مقننة تقيس مهارات الطالب الصم وضعاف ال مع  •

والكتا ــة  شــكل أساســي، ومــ  خالهلــا ميكــ  حتديــد امل ــتوى الفعلــي لقــدرات الطالــب     

 (.اختبار حتديد امل توى)ضوء احتياجاته  فـيالل وية مع مراعاة خصوصية كل طالب 

الل ـة   فــي وضـعاف ال ـمع  ال ـنة التحضـريية  هـدف تطـوير قـدراتهم         إحلاق الطالب الصـم  •

طـرق كتا ـة    فــي العر ية، والرياضيات، واحلاسب اآللـي واسـتخداماته، وتطـوير قـدراتهم     

ــارير ـــيوكي ،واألحبــاا اجلامعيــة  ،التق  ،نرتنــتاملكتبــة وا  فـــية البحــا عــ  املراجــع   ف

   اخلدمات اليت تقدمها هلم.للجامعة وتعريفهم  ها ومبتطلباتها و وتهيئتهم

 تهيئة وإعداد وتدريب مرتمجي ل ة ا شارة.  •

 وذلك من خالل ،تهيئة البيئة اجلامعية: 

  اجلامعــة حبيــا يــتم تهيئــة   ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزتفعيــل دور  •

وتكــون مقــرًا  ؛واملتطلبــات الضــرورية للطــالب الصــم وضــعاف ال ــمع   ،قاعــة  ــالتجهيزات

 عــ   فـــيلتــدريس النقــاط الــيت قــد تشــكل علــى  عــ  الطــالب الصــم أو ضــعاف ال ــمع  

 املقررات.

لطالب الصم أو ضعاف ال ـمع سـواء   ا تهيئة أعضاء هيئة التدريس الذي  سيقومون  تدريس •

 اجلامعة، وا داريني، وذلك م  خالل ما يلي: فـيال نة التحضريية أو  فـي

تعلــم الل ــة العر يــة للطــالب الصــم وضــعاف    فـــية التــدريب علــى طــرق التــدريس احلديثــ -

التـدريس للطـالب الصـم     فــي ة توظيـف التقنيـات احلديثـة    فــي والتدريب على كي ،ال مع

 وضعاف ال مع.

 ،ة التعامــل مــع الطــالب الصــم وضــعاف ال ــمع     فـــيعقــد ورع عمــل تدريبيــة عــ  كي   -

 التعليم العالي. فـيوحقوقهم  ،واحتياجاتهم ،وخصائصهم
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 (.اخل ...ل مع الصم )شؤون الطالب، املكتبة على طرق التواصفـنيع  املوظتدريب  -

 الوسـائل التعليميـة واألجهـزة والتقنيـات التعليميـة للطـالب والطالبـات الصـم وضـعاف          فـريتو •

 أجهزة ا شارات الضوئية لإلنذار اليت تعتمد على فـريقاعات احملاضرات، كتو فـيال مع 

 شات الكتا ية لكل ما يقال داخل احملاضرة. الشافـريحتويل الصوت، وتو

 FMـ األجهزة املعينة ال معية الفردية للطالب والطالبات الصم، واجلماعية كجهاز الفـريتو •

 قاعات احملاضرات. فـي

هيئـة التـدريس للطـالب      الكتـب واملـذكرات اخلاصـة  احملاضـرات مـ  قبـل أعضـاء       فـريتو •

 .  داية كل فصل دراسي فـيوالطالبات الصم 

ة االجتماعيـة علـى م ـتوى    فــي األنشـطة الثقا  فــي وضع خطـة تضـم  انـدما  الطـالب الصـم       •

 اجلامعة.

 

 :اخلدمات املساندة (هـ)

 هدف اخلدمة:* 

االحتياجات الفردية للطالب ذوي ا عاقة ال معية مبـا ميكـنهم    تلبيةتهدف هذه اخلدمات إىل 

  جلامعية.م  التفاعل مع األنشطة األكادميية طوال م ريتهم ا

 طبيعة اخلدمة:* 

  املرتمجني املؤهلني واملرخص هلم.فـريتو •

 تدوي  وكتا ة احملاضرات  استخدام أحدا التقنيات. •

  وقت أطول ألداء االمتحانات عند احلاجة.فـريتو •

 املدر  امل اعد. فـريتو •

 أجهزة التقنية ال معية امل اعدة. فـريتو •

 .اخل ...احلريق، واالتصاالت أجهزة إنذار تهيئة البيئة التعليمية م  •
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 :اخلدمات االجتماعية/ 2

 :هدف اخلدمة* 

 ،م  التفاعل االجتماعي الناجح والتقدم األكـادميي  الطلبة الذي  لديهم إعاقة مسعية م اعدة

 . اإلعاقةواالعتماد على الذات  التعاون مع فريق العمل مبركز  ،وتدريبهم على االستقاللية

 :طبيعة اخلدمة* 

 ،التكيف مع البيئـة اجلامعيـة   فـيوم اعدتهم  ،ة وتطوير املهارات االجتماعية لدى الطلبةتنمي

 واالندما  مع اجملتمع اجلامعي. ،القدرة على مواجهة وحل مشكالتهم وإك ا هم

 :آلية تقديم اخلدمة* 

 االجتماعي األولي هلـذه احلـاالت   وإعداد البحا ،استقبال الطلبة الذي  لديهم إعاقة مسعية •

 .والتعاون مع فريق العمل  املركز ،متهيدًا لتحويلها على وحدة ا رشاد ال معي

 ؛واالســتقرار االجتمــاعي ،تــزانوالعمــل علــى حتقيــق اال ،متا عــة أوضــاع الطلبــة االجتماعيــة •

 وذلك مبشاركة فريق العمل  املركز.

هــا نالــيت يتاجو واملهــارات التواصــلية ،تزويــد الطلبــة  املعلومــات حــول املهــارات االجتماعيــة •

 ومع أعضاء هيئة التدريس. معة، وأساليب التعامل مع زمالئهم اجلا

 ة احلصول على املكافأة املادية اخلاصة  ا عاقة.فـيإىل كي إرشاد الطلبة •

إجيــاد وظــائف مناســبة، والتن ــيق  فـــيوم ــاندتهم  ،الطــالب الصــممــ  رجيني اخلــمتا عــة  •

 .تهم  اجلامعة عداد دورات تدريبية هلم أثناء دراس

 عد أخذ موافقة الطالب  طبيعـة املشـكلة    وأعضاء هيئة التدريس ،توعية اجملتمع اجلامعي •

ــى تــوجيههم إىل ا ســرتاجتيات اال   ،الــيت يعــاني منهــا  جتماعيــة املناســبة للتعامــل  والعمــل عل

 معهم.

 

* * * 
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 اإلعاقة البصرية-7

(Visual Impairment) 

 :اخلدمات األكادميية/ 1

 اجلامعة: فرتة التسجيل لدخول فـيرشاد األكادميي املبكر اإل (أ)

 هدف اخلدمة:* 

اجلامعــة إىل تعريــف  فــرتة الت ــجيل لــدخول  فـــيتهــدف خــدمات ا رشــاد األكــادميي املبكــر  

 الطالب أكادمييىا.

 طبيعة اخلدمة: * 

 ذوي ا عاقة البصرية املتقدمني للت جيل. القيام  لقاءات يومية مع الطالب •

 فــي الطالب ذوي ا عاقة البصرية  أهداف اجلامعة ورسالتها، والوحدات التعليميـة   تعريف •

 اجلامعة، وأق امها العلمية، وشروط القبول  ها وضوا طه.

 أق ام اجلامعة. فـيتعريف الطالب ذوي ا عاقة البصرية مبجاالت عمل اخلرجيني  •

 ت اليت توفرها اجلامعة.تعريف الطالب ذوي ا عاقة البصرية  أوجه الرعاية واخلدما •

تبصري الطـالب ذوي ا عاقـة البصـرية وتـوجيههم الختيـار التخصصـات املناسـبة الـيت تالئـم           •

 وتزويدهم  دليل الطالب والنشرات ا رشادية. قدراتهم وإمكاناتهم

 آلية تقديم اخلدمة:* 

ت ذات  التعــاون مــع اجلهــا ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزمــ  خــالل قيــام 

 فــري العالقة مثل: إدارة ا رشاد والتوجيه النف ي،  التن يق مع أعضاء هيئة التدريس ذوي العالقـة لتو 

 تلك اخلدمة.

 

 اجلامعية: فرتة الدراسة فـياإلرشاد األكادميي  (ب)

 هدف اخلدمة:* 

لة فـــياجلامعيــة إىل تنظـيم الــربامج الك  فــرتة الدراسـة  فــي تهـدف خــدمات ا رشـاد األكــادميي   

 .مجيع ا عاقات رعاية الطالب امل تجدي  م  ذوي 
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 طبيعة اخلدمة: * 

ــا  نظــام الدراســة        • ــرامج توجــه للطــالب ذوي ا عاقــة البصــرية امل ــتجدي  للتعريــف أساسى  

وذلك ع  طريق مناذ  خاصة  املعـاقني عنـد التحـاقهم  اجلامعـة حتـى يتعـرف        ؛واالختبارات

 .ه ويكون م تعدًا لذلك على أن يوضح ماله وما عليهالطالب على ما سيواجهه أثناء دراست

جتـــاوز عثـــراتهم  فــــي ـــرامج إرشـــادية للطـــالب ذوي ا عاقـــة البصـــرية املتعثـــري  ملعـــاونتهم  •

 ومشكالت. الت لب على ما يواجهونه م  عقبات فـيوحتقيق النجاح املنشود، وم اعدتهم 

 فـــيمل ــاعدتهم علــى االســتمرار   ــرامج إرشــادية للطــالب ذوي ا عاقــة البصــرية املتفــوقني    •

 ل ريهم م  الطالب. ًافزحتالتفوق، تشجيعىا هلم و

حت ني م ـتواهم   فـي رامج إرشادية تنظم لعموم الطالب ذوي ا عاقة البصرية مل اعدتهم  •

  الدراسي والتحصيلي.

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 يد والتوجيــه النف ــ وإدارة ا رشــا ،ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزقيــام 

عضويتها مجيع األق ـام العلميـة واملرشـد     فـي التن يق مع جلنة إرشادية يرأسها عميد الكلية وميثل 

 األكادميي وشؤون الطالب وق م النشاط.

 

 خدمات الدعم األكادميي: (ج)

 هدف اخلدمة:* 

 رية أكادمييىا.تهدف خدمات الدعم األكادميي إىل تقديم امل اعدة للطلبة ذوي ا عاقة البص

 طبيعة اخلدمة:* 

 .صرف  دل قار  حتى يتمك  الطالب م  اختيار القار  املناسب له •

 .صرف  دل مرافق داخل اجلامعة فقط  •

 .« رايل» املقررات الدراسية مكتو ة  طريقة فـريتو •

  املقررات الدراسية م جلة على شرائط كاسيت أو قرص مض وط.فـريتو •
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ـــريتو • ــررات مكتو ـــ فـ ــي ة   املقـ ــص إلكرتونـ ــي ة نـ ــها إىل   (وورد) صـ ــك لتحويلـ ــل»وذلـ  « رايـ

  استخدام احلاسب اآللي اخلاص  هم.

 وذلك لطباعة الكتب. « رايل» طباعة فـريتو •

وتــدريبهم علــى اســتخدامها وحــثهم علــى تفعيــل التقنيــة   ، التقنيــات امل ــاندة للطــالبفـــريتو •

 ية.لدعم استقالليتهم وتدوي  حماضراتهم ومتطلباتهم األكادمي

ــدريس  إســرتاتيجيات التعامــل مــع الطــالب املكفو      • ــة الت  وضــعاف فـــنيتعريــف أعضــاء هيئ

وحـثهم   ،أو عمـل ورع عمـل هلـم    ،البصر ع  طريـق تزويـدهم  نشـرات خاصـة  هـذا اجملـال      

 فـــي ا عاقــةوالتعــاون مــع مركــز خــدمات  ،التــدريس فـــيعلــى اســتخدام الطــرق احلديثــة 

 .« رايل»لطباعتها  طريقة  ؛رتونيًالكإ احملاضرات واالختبارات فـريتو

 . أجهزة مكربة لضعاف البصرفـريتو •

 طباعة املواد الدراسية واالختبارات مكربة لضعاف البصر. •

 .ماة االستفادة منهفـيأعضاء هيئة التدريس  األجهزة اليت ي تخدمها الطالب وكي تعريف •

ضوعات احلاسب اآللي مثل تدريب الطالب على اجلانب العملي م  املقررات اليت تتعلق مبو •

أو أي مواد أخرى مرتبطة  احلاسب اآللي  عد التن ـيق مـع    ،مقرر أساسيات احلاسب اآللي

 الق م املختص  تلك املقررات.

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 التن ــيق مــع اجلهــات املعنيــة داخــل    ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزيقــوم 

 . تلك اخلدمةفـرياجلامعة لتو

 

 التسهيالت: (د)

 هدف اخلدمة:* 

 الت هيالت إىل م اعدة الطالب على إ راز حتصيله العلمي مبا يتناسـب وم ـتواه،   فـرييهدف تو

  هل عملية تقييم الطالب.مما ي
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 طبيعة اخلدمة:* 

ح ـب الطريقـة الـيت تناسـب كـل       إلكرتونيـاً أو   يـدوياً فــني تنظيم اختبـار الطـالب املكفو   •

 طالب.

 عـد أن جيتـاز الكاتـب اختبـار     )لكل طالـب خـالل فـرتة االختبـارات اليدويـة        كاتبفـريتو •

 .(القراءة والكتا ة واخلط املعد م  قبل املركز

جهـاز حاسـب و رنـامج    ) :مثـل  ؛لكرتونيـاً إ التقنيـة امل ـاندة املناسـبة ألداء االختبـارات     فـريتو •

 .أو الربايل سينس( ،لكرتونيأو ال طر ا  ،قار  الشاشة

 الطالب مزيد م  الوقت لالنتهاء م  التكليفات املطلو ة منه.إعطاء  •

   دائل متنوعة لتقييم أداء الطالب على مدار الفصل الدراسي.فـريتو •

 إعطاء الطالب مزيد م  الوقت لالنتهاء م  االختبارات الفصلية والنهائية. •

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 التن ــيق مــع اجلهــات املعنيــة داخــل    ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزيقــوم 

  تلك اخلدمة.فـرياجلامعة لتو

 

 :اخلدمات املساندة/ 2

 :خدمات النقل والتنقل (أ)

 هدف اخلدمة:* 

حاجـة إىل م ـاعدة    فــي تقدم خدمات النقـل والتنقـل للطـالب ذوي ا عاقـة البصـرية الـذي  هـم        

 جلامعة، وحول مباني اجلامعة.أرجاء ا فـيخاصة، وتتضم  خدمة النقل م  وإىل اجلامعة، و

 طبيعة اخلدمة: * 

  وسائل لنقل الطالب ذوي ا عاقة البصرية.فـريتو •

 .مكتب إرشاد لعدد م  الطالب فـريتو •
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 آلية تقديم اخلدمة:* 

 التن ــيق مــع اجلهــات املعنيــة داخــل    ا عاقــة ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات مركــزيقــوم 

  تلك اخلدمة.فـرياجلامعة لتو

 

 :هيةفـياخلدمات الرت (ب)

 هدف اخلدمة: * 

خــار  ســياق املنــاهج الطالــب يقــوم  هــا  اخلاصــة  املعــاقني ةفـــياألنشــطة الالصتقــديم عــدد مــ  

تنميــة املهــارات االجتماعيــة لــدى  فـــية؛ لت ــهم  شــكل كــبري فـــياجلامعيــة مــ  ألعــاب رياضــية أو ثقا

ـــيالطــالب، وت ــهم  شــكل كــبري     ــدي    ف هم، ممــا يــنعكس إجيا يىــا علــى    حت ــني مفهــوم الــذات ل

 ذتهم.اتعالقات إجيا ية مع أقرانهم وأس حتصيلهم الدراسي وعلى تكوي 

 طبيعة اخلدمة: * 

 األنشطة الرياضية. •

 األنشطة الفنية. •

 األنشطة االجتماعية. •

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 .ملمارسة النشاطات الرياضية ذوي ا عاقةعمل صاالت خاصة ل

 :طبيعة اخلدمة* 

أثنـاء ال ـري، وختتلـف هـذه األسـاليب  ـاختالف        ونضم  األساليب الـيت ي ـتخدمها املكفوفـ   تت

ف، ومـدى ارتياحـه لطريقـة دون أخـرى، هـذا إىل جانـب طبيعـة وظـروف البيئـة          فـيمنط شخصية الك

اختيــار  ف واحتياجاتــه، كــل العوامــل ال ــا قة هــي الــيت حتكــم فـــيالــيت يعــيا  هــا، ومطالــب الك

 م  الطرق التالية:  طريقًةف فـيالك

 .(Sighted Guide Technique)أسلوب ال ري مع املرشد املبصر  •

 .(Long Cane Technique)أسلوب استخدام العصا الطويلة  •
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 .(Guide Dog Technique)أسلوب استخدام الكلب املتدرب كمرافق  •

ــة   •  هــذه ومــ   ــني  ،(Electronic Mobility)احلركــة والتنقــل   فـــياســتخدام األجهــزة احلديث

 األجهزة:

 .املرشد الصوتي-

 .جهاز موات -

 .الدليل أو املوجه الصوتي-

 .جهاز راسل الستطالع الطريق-

 .(Polaron) جهاز  والرون-

 .(GPS Technology)العاملي  فـينظام التحديد اجل را-

 .(Trekker) جهاز تريكر-

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 ذوي الطالبـات  أو الطـالب  خـدمات  مركـز  ـني  مك  تقديم هذه اخلدمـة مـ  خـالل التن ـيق     ُي

  تلك اخلدمة.فـريواجلهات املعنية لتو ا عاقة

 

 :خدمات التقنيات التعليمية املساعدة (د)

 هدف اخلدمة:* 

قدم للطالب حتى يتمكنوا م  الـتعلم مـع   هناك معينات وخدمات وم اندات م  الضروري أن ُت

ســتعداداتهم وإمكانــاتهم، وهكــذا إذا كانــت  ضــوء ا فـــيالطــالب العــاديني  أقصــى قــدر ممكــ    

 االســتفادة ممــا تقدمــه  ــرامج الرت يــة اخلاصــة فــإن    ذوي ا عاقــةاخلــدمات امل ــاندة ت ــمح للطــالب  

 التعليم  شكل عام.  فـياخلدمات واملعينات التكميلية ت مح للطالب  املشاركة 

 طبيعة اخلدمة:* 

 أهم تلك التقنيات:

 خاص  تلك الفئة. حاسب للي •
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 .(Screen readers)قارئات الشاشة   رامج •

 .(Electronic Braille's Display)شاشات  رايل ا لكرتونية  •

 . رنامج قار  للصور واخلرائط والرسومات البيانية •

 . رامج مكربات الشاشة لضعاف البصر •

 .(The VTPlayer tactile mouse)الفأرة البارزة  •

 .(Atlantis ps 400)ماسح ضوئي متطور  •

 .املطور (OCR)رنامج   •

 .جهاز  رايل سينس •

 .اليدي  فـيتشوهات  للطالب الذي  لديهم ةلوحة مفاتيح مرن •

 .(Braillo) « ريلو»طا عة  رايل لطباعة احلروف البارزة  •

 .والرسومات البارزة مثل طا عة  راميري ،طا عة تاجير لطباعة  رايل •

 .جهاز تكبري لضعاف البصر •

جهـاز نـاطق عـ  طريـق الكمبيــوتر     ( Kurzweil Reading Machine)جهـاز كرزويـل للقـراءة     •

حيـا يوضـع الكتـاب املطلـوب قراءتـه علـى        ،والذي يول الل ـة املكتو ـة إىل ل ـة منطوقـة    

ويقــوم الكمبيــوتر  ،تصــوير احملتــوى املكتــوب علــى الصــفحات  فتقــوم كــامريا  ،ســطحه

 .يزيةد طالب الل ة االطلفـيلكنه غري معرب ي ، قراءته  صوت م موع

صـورة لـه ويقـوم     أخذفــي شبيه  ال كنر يتم متريره على النص املراد قراءتـه  )القلم القار   •

 .( قراءتها صوتيًا

 .و التعليميفـينظام اي •

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 ا عاقــة  ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات  مركــزمكــ  تقــديم هــذه اخلدمــة مــ  خــالل      ُي

 .التقنيات الالزمة فـريلتو ة اجلامع اجلهات املعنيةمع  ق التن ي
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 :(Psychological Counseling Services) خدمات اإلرشاد النفسي (هـ)

 هدف اخلدمة:* 

ـــيالتخ فـــيم ــاعدة الطــالب   ــب ذي ا عاقــة      ف ــار ال ــلبية  عــاقتهم، وتوافــق الطال ف مــ  اآلث

اذ قـرارات سـليمة   ليـتمك  مـ  اختـ    ؛البصرية مع نف ه م  جهة ومع البيئة احمليطة  ه م  جهة أخـرى 

 فــي عالقته مع هذه البيئة والوصول  الفرد إىل أقصى درجة ممكنة م  درجات النمو والتكامـل   فـي

مراحل حياتـه املختلفـة مـ      فـيوذلك   بب ما يتعرض له الطالب ذي ا عاقة  ؛شخصيته وحتقيق ذاته

كـنهم تقـديم   مي ،وض وط نف ـية تفـرض عليـه طلـب امل ـاعدة مـ  مهنـيني متخصصـني         ،مشكالت

 حل املشكالت اليت تعرتضهم.  فـيامل اعدة 

 طبيعة اخلدمة:* 

تعريف الطالب ذوي ا عاقة البصرية خبصائص املرحلة اجلامعية اليت ميرون  هـا، وطبيعـة    •

والنف ـية واالجتماعيـة، ومتطلبـات كـل مرحلـة، وم ـاعدتهم علـى         الت ريات الف ـيولوجية 

 التوافق معها.

ه وتعـــديل فــــيوتعزيـــز اجلوانـــب ا جيا يـــة  ،ذوي ا عاقـــة البصـــريةرعايـــة ســـلوك الطـــالب  •

ها لــدى الــبع  مــنهم، وذلــك مــ  خــالل م ــاعدتهم علــى أن فـــيال ــلوكيات غــري املرغــوب 

طاقاتهم وقدراتهم لبناء ال لوك ا جيا ي الستثمار  وأعمق استبصارًا يكونوا أكثر توافًقا

 وال وي.

وقدرات الطـالب؛ وذلـك مـ  خـالل اسـت الل امليـادي        تنمية مواهب وإمكانات  فـيا سهام  •

 كاألندية الرت وية والنشاط الطال ي.. وغريها. :والوسائل املتنوعة

 ،حبا حاالت الطالب ذوي ا عاقـة البصـرية الـذي  يعـانون مـ   عـ  املشـكالت النف ـية         •

اون مــع إدارة وإجيــاد اخلـدمات ا رشــادية املناســبة  التعــ  ،والرت ويــة ،واملهنيــة ،واالجتماعيـة 

لتحقيق الصحة النف ـية للطالـب داخـل اجلامعـة      وأولياء أمورهم سعيىا ،ألساتذةاو ،الكلية

 وخارجها.

تقديم الرعاية املناسبة للطالب ذوي ا عاقة البصرية، وتقديم اخلدمات ا رشـادية املناسـبة    •
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ــة         ــاعي، وحماول ــى امل ــتويني النف ــي واالجتم ــق عل ــى التواف ــم هلــم، وم ــاعدتهم عل دوه

 اجملتمع املدرسي.  فـي أكادمييىا واجتماعيىا

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 ا عاقــة  ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات  مركــزمكــ  تقــديم هــذه اخلدمــة مــ  خــالل      ُي

 .تلك اخلدمة فـريلتو  اجلامعة اجلهات املعنية التن يق مع 

 

 :اخلدمة االجتماعية (و)

 هدف اخلدمة:* 

أسـرته ووتمعـه  القـدر الـذي      فــي ا عاقة البصـرية للحيـاة العامـة    ي لب ذتهدف إلي تهيئة الطا

وذلـك   ؛اجملتمع فـيدوه  متكنه قدراته، وتكون هذه التهيئة وفق عمليات ترمي إىل دوه أو إعادة

مـع   ،ووتمعه احمللي، ومهنتـه  ،مب اعدته على التكيف مع املتطلبات املختلفة مثل: متطلبات أسرته

 وملها.  فـيأو اجتماعية قد تعوق عملية التأهيل  ،أو مشاكل مالية ،أعباء ف أيفـيالعمل على خت

 طبيعة اخلدمة:* 

لتحقيـق النمـو املتـوازن     –اجملتمـع   فــي وكعضـو يعـيا    ،فردية كحالة –م اعدة الطالب  •

االستفادة م  اخلربة التعليمية إىل أقصى حد ممكـ ، وهـي  ـذلك    ، واملتكامل الشخصية

 واجلماعة واجملتمع. ة الطالبأداة لتنمي

 ا ن اني ا جيا ي. وتدريبه على احلياة والتعامل ،تنشئة الطالب اجتماعيىا •

 اجتماعية أفضل. ة  عداده حلياةفـيواجلوانب املعر ،تزويد الطالب  اخلربات •

 وإك ا ه القدرة على التوافق االجتماعي ال وي. ،تعديل سلوكه •

منهــا  وتنميتهــا واالســتفادة ،وميولــه ،وقدراتــه ،داداتهم ــاعدة الطالــب للتعــرف علــى اســتع •

 ألقصى حد ممك .

فزهــا علــى العمــل حتو ،املتاحــة التكامــل مــع اجملتمــع مــ  أجــل اســتثمار الطاقــات البشــرية  •

 االجتماعية. البناء، ور ط الطالب  البيئة احمللية مبا يقق الرفاهية
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لطـالب ذوي ا عاقـة  االسـتفادة    اى حتقيق التوافق على امل تويني الشخصي واالجتماعي لد •

وحتقيـق توافقـه    ،واألساليب لتعزيـز تفاعـل الطالـب ا جيـا ي     ،م  مجيع الوسائل والقنوات

واملطبوعات ا رشادية  ،واملطويات ،مع أفراد وتمعه، وذلك م  خالل تزويدهم  النشرات

 هذا اجملال. فـياملناسبة 

عزيــز تفاعــل الطالــب مــع اآلخــري   اســتثمار   تنميــة روح املشــاركة االجتماعيــة عــ  طريــق ت  •

 ،ةفـــي والكش ،والرياضــية  ،والعلميــة ،ةفـــي وواالتهــا الثقا  ،خــدمات األنشــطة الطال يــة  

وغريهـا مـ     ...واخلدمات العامـة مـ  رحـالت وحفـالت وم ـرحيات      ،واخلدمات االجتماعية

 األساليب األخرى.

بناء عالقات إجيا ية مع اآلخري  والتنافس الشريف   ،تشجيع الطالب على العمل اجلماعي •

 كالزمالء واملعلمني وغريهم.

حبا حاالت الطالب الذي  يعانون م  سوء التوافق االجتمـاعي والبحـا عـ  أفضـل ال ـبل       •

 واخلدمات لتح ينها.

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 ا عاقــة  ذوي الطالبــات أو الطــالب خــدمات  مركــزمكــ  تقــديم هــذه اخلدمــة مــ  خــالل      ُي

 .تلك اخلدمة فـريلتو  اجلامعة اجلهات املعنيةمع  ق التن ي

 

* * * 
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 اإلعاقات البدنية والصحية-8

(Physical and Health Disabilities) 

 

، فإنـه ال يوجـد   اطاملا أن الت هيالت املطلو ة يتم التعامل معها على أسا  كل حالة على حـده 

شـخيص  عينهـا، ولـذلك ينب ـي أن     وموعة معينة م  الت هيالت اليت ختصص  شكل للي واالت ت

 تقدم اخلدمات والت هيالت املطلو ة واحملددة على النحو التالي:

 :اخلدمات والتسهيالت الرتبوية/ 1

 :تقديم الدعم للطالب (أ)

 هدف اخلدمة:* 

الـذي يعتـرب حمـورًا هلـذه     و ،تهدف هذه اخلدمات إىل دعم الطالب ذي ا عاقة البدنيـة والصـحية  

 ،حياته اجلامعية م  حيا االستقرار النف ي فـي مهمًادورًا  تؤدييالت اليت  دورها اخلدمات والت ه

ومله يوّلـد   فـيوت اعده على التكيف مع مجيع الفعاليات اليومية  اجلامعة، وهذا  ،والثقة  النفس

 وحتقيق األهداف اليت يتطلع هلا. ،لديه الشعور وا ح ا   امل ؤولية جتاه التعلم  اجلامعة

 طبيعة اخلدمة: * 

 الت جيل األكادميي. فـيامل اعدة  •

 عند احلاجة إليه. أثناء أداء االختبار فـيإعطاء وقت إضا •

 مكان هاد  ح ب احلاجة. فـي يقدم االختبار •

 ليالئم الوضع البدني أو الصحي للطالب. شكل أو حجم االختبار فـيتعديل  •

 أثناء احملاضرات. مللحوظاتتدوي  املعلومات أو ا •

  القراء أو الكت اب.فـريتو •

 االستماع. فـي األجهزة امل اعدة فـريتو •

  التقنية امل اعدة مثل احلاسب احملمول.فـريتو •

 القاعات الدراسية. فـي امل جالت واستخدامها فـريتو •
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  خدمات الطباعة والن  .فـريتو •

  ،دراســيةواألق ــام للوصــول إىل القاعــات ال ،مبــاني الكليــات فـــيتهيئــة املــداخل واملخــار   •

 أو املكتبات وغريها. ،أو املعامل

 القاعات الدراسية لطالب الكراسي املتحركة. فـية فـيوجود م احة كا •

 .ح ب احلاجة الكتا ةوالتنقل واحلركة  فـي م اعد أو مرافق للطالب مل اعدته فـريتو •

  األدوات أو األجهزة التعويضية.فـريتو •

  ،أو ال ـــماعات الـــيت توضـــع علـــى الـــرأ   ،تهيئـــة معامـــل احلاســـب اآللـــي، كالطـــاوالت  •

 .اواالستفادة منه اأو ال ماعات الص رية، لي هل الوصول إليه

أو الواجــب املطلــوب منــه   ،وطبيعــة املهمــة ،يــتالءم مــع حالــة الطالــب  فـــيإعطــاء وقــت إضا •

 ) االتفاق ما  ني الطالب وعضو هيئة التدريس(.

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 اخلـدمات والت ـهيالت  اجلامعـة مـ       ا عاقـة  ذوي الطالبـات  أو الطـالب  خـدمات  مركـز قيـام  

وأعضـاء هيئـة التـدريس     ،والتن ـيق مـع األق ـام املعنيـة     ،املركـز  التعـاون   فــي خالل مرشـد الطالـب   

  هذه الت هيالت للطالب.فـريالذي  هلم عالقة مباشرة لتو

 

  :فـنيتقديم الدعم ألعضاء هيئة التدريس واملوظ (ب)

 مة:هدف اخلد* 

أو املطـاعم واخلـدمات    ،أو املكتبـات  ،ت هيل وصول الطالب إىل األماك  اخلاصـة  الدراسـة  

 .األخرى

 طبيعة اخلدمة:* 

تزويد أعضاء هيئة التدريس واهليئة ا دارية  املعلومات الالزمة ع  طبيعة ا عاقـات البدنيـة    •

عـ  طريـق    عاقـات وخصائص واحتياجات الطلبة اجلامعيني الذي  لديهم هـذه ا   ،والصحية

 . طاقة خاصة لتوضيح ا عاقة ممنحه



 ملك سعودلخدمات الطالب ذوي اإلعاقة بجامعة ال اإلجراءات التنظيميةالقواعد و

– 77 – 

 برنامج الوصول الشامل جبامعة امللك سعود

 ،شـؤون الطـالب   فــي مثـل موظ  ،فــني تعريف أعضاء هيئة التدريس واهليئة ا دارية م  املوظ •

وغريهـم  اخلـدمات الـيت يقـدمها      ،العالقـات العامـة   فــي وموظ ،القبول والت جيل فـيوموظ

 املركز.

وكــذلك اهليئــة  ؛ع األق ـام األكادمييــة أو مــ ،التن ـيق مــع أعضــاء هيئـة التــدريس مباشــرة   •

يفـرتض   ما يتعلق  اخلدمات والت هيالت اخلاصة  الطلبة طوال الفصل الدراسـي فـيا دارية 

 .ن يعرفها الطالب ع  ت جيله  اجلامعة ولي ت هلدف التحقيقأ

حتديد وتزويد أعضاء هيئة التدريس  اجلامعة  ا سـرتاتيجيات الـيت ت ـاعد علـى تكييـف       •

 .لتدريس املناسبة الحتياجات الطلبة ذوي ا عاقات البدنية والصحيةعملية ا

 آلية تقديم اخلدمة:* 

خبـدمات املركـز وا سـرتاتيجيات     ا عاقـة  ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزيعمل  •

التــدريس، وتوزيعهــا علــى مجيــع األق ــام  و لتكييــف عمليــة التعلــيم ،الضــرورية وامل ــاعدة

 عاملون مع هذه احلاالت.تإىل أعضاء هيئة التدريس الذي  سي يصاهلا  ؛ اجلامعة

ولقـاءات   مصـ رة،   عقـد ورع عمـل   ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزيقوم  •

للتعريــف  هــذه ا عاقــات واخلــدمات الــيت يقــدمها املركــز لطــالب هــذه الفئــة ومــ     ؛دوريــة

 ي اندهم م  أعضاء هيئة التدريس واهليئة ا دارية.

حكمهـم حـول    فــي أو مـ    ،على استف ارات أعضـاء هيئـة التـدريس     ا جا ة قوم املركزي •

ــة مباشــرة     ـــيالكــثري مــ  امل ــائل املعني ـــيكي ف ــة   ف ة تقــديم اخلــدمات والت ــهيالت الالزم

 لطالب هذه الفئة.

ــد مــ  االقرتاحــات وا ســرتاتيجيات        • ــى العدي ــوم املركــز  طباعــة منشــورات تشــتمل عل  ،يق

 الب ذوي ا عاقة البدنية والصحية.للتعامل مع الط

هناك العديد مـ  االقرتاحـات الـيت قـد يتاجهـا أعضـاء هيئـة التـدريس للتعامـل مـع الطلبـة             •

 ذوي ا عاقات الصحية أثناء التدريس وتشتمل ما يلي:

أو عدم القدرة علـى   ، ع  احلاالت الصحية ت تخدم عقاقري أو أدوية رمبا ت بب التعب-
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وهلـذا ال ـبب قـد يتـا       ؛إىل عدم الرتكيز على املهمـة األكادمييـة   االحتمال مما يؤدي

  طاز هذه املهمة. فـيالطالب إىل وقت إضا

أو االنتقـال مـ     ،أو عدم القدرة على املشـي  ، ع  احلاالت الصحية قد يصاب  الدوخة-

مكــان إىل لخــر داخــل احلــرم اجلــامعي   ــبب التــأثري اجلــانيب هلــذه األدويــة ممــا يعيــق     

االعتبـار   فــي الوقـت احملـدد، وهلـذا ال ـبب جيـب أن يؤخـذ        فـيوله إىل قاعة الدر  وص

ن هـذا األمـر أصـبح مشـكلة، علـى عضـو       احالـة  ـ   فــي م  قبل أعضاء هيئة التدريس، و

الطالــب لوضــع الرتتيبــات  مــع هيئــة التــدريس مناقشــة هــذا الوضــع مــع املركــز وكــذلك

 املناسبة.

مـا  ـني   و ،مـ  مواقـف ال ـيارات    ت اعد الطالب االنتقال  املواصالت الص رية اليتفـريتو-

أو املتفق عليه مع أعضاء هيئـة   ،الوقت امل موح  ه فـيأو خار  اجلامعة  ،مباني اجلامعة

 التدريس.

هناك الكثري م  االقرتاحات الـيت قـد يتاجهـا أعضـاء هيئـة التـدريس للتعامـل مـع الطلبـة           •

 تشمل:ذوي ا عاقات البدنية أثناء التدريس و

اجلـزء األعلـى مـ  اجل ـم قـد يتـاجون إىل أشـخاص         فــي الطالب الـذي  لـديهم قصـور    -

أو وجــود م ــجل يقــوم جبميــع هــذه    ،تحوظــاأو تــدوي  املل ،ي ــاعدونهم علــى الكتا ــة 

ة واملطلو ـة للطالـب   فــي املهام ال ا قة، على أن يهيئ عضـو هيئـة التـدريس امل ـاحة الكا    

 قاعة الدر .الصف األمامي م   فـيومعاونه 

هلــؤالء الطــالب   ــبب أنهــم ســيقومون  فـــياحلالــة ال ــا قة هنــاك حاجــة لوقــت إضا فـــي-

ــاب، وهلــذا جيــب أن يوضــعوا       فـــي ــإمالء ا جا ــات إىل معــاونيهم مــ  األشــخاص الكت 

 نرمبــا يكتبــو  آلخــري ، والــبع  اآلخــر  ا إزعــا فـــي  ــببوا تمكــان هــاد  حتــى ال ي  

مـ  الوقـت    ًاهم مزيـد ئ طيئـة جـدًا ممـا ي ـتوجب إعطـا     ولك   صورة  ،إجا اتهم مباشرة

 .فـيا ضا

طالب الكراسـي املتحركـة يتـاجون إىل م ـاحة تناسـب الكرسـي علـى أن يكونـوا         -
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لــذا علــى أعضــاء هيئــة التــدريس وضــع الرتتيبــات الضــرورية         ؛الصــفوف األماميــة  فـــي

 راسي.والالزمة حلجز م احة م  قاعة الدر  هلذه الكراسي طوال الفصل الد

لـذلك ميكـ     ؛د يفضل اجللو  على املقعد العادي ع  طالب الكراسي املتحركة ق-

 أن ينتقل م  كرسيه املتحرك إىل املقعد العادي.

 ع  طالب ا عاقـات البدنيـة واحلركيـة قـد يتـاجون إىل مركبـات صـ رية للتحـرك         -

ــداخل ــة   ــ املدين ــاء    ةاجلامعي ــا  إىل مواصــالت أثن ــبع  اآلخــر قــد يت ــه   ، وال ــب من  الطل

ــام  ــرحالت علميــة  ــى أعضــاء     ،القي ــة داخــل اجلامعــة أو خارجهــا، وعل  أو خــربات ميداني

هيئة التدريس املعنيني  األمر مناقشة األمر مع الطالـب مباشـرة ووضـع اخلطـة املناسـبة،      

 أو عضو هيئة التدريس تفعيل هذه م  خالل االتصال  املركز. ،وم  ثم يتوىل الطالب

 

 :ألكادميياإلرشاد ا (ج)

 هدف اخلدمة:* 

 .والصحية على التحصيل الدراسي  ي ر وسهولة ،م اعدة الطالب ذوي ا عاقات البدنية

 طبيعة اخلدمة:* 

ــيت يُ    • ــاط املقــرر الدراســي  القاعــة الدراســية ال إذا  مكــ  الوصــول إليهــا  كــل ســهولة   ارتب

 .أمك 

ــوفر      • ــيت تت ــرر الدراســي  القاعــة الدراســية ال ــاط املق ـــيارتب ــع الت ــهيالت امل ــاندة   ها ف مجي

 .إذا أمك  الحتياجات الطالب

ارتبــاط املقــرر الدراســي  ــالزم  )اليــوم، التــاري ، ال ــاعة( الــذي ال يتعــارض مــع املواعيــد      •

 .إذا أمك  الطبية الدائمة والثا تة

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 املعنية. واجلهات ا عاقة ذوي الطالبات أو الطالب خدمات مركزم  خالل التن يق  ني 
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 :اخلدمات املساندة/ 2

 :اإلرشاد النفسي (أ)

 هدف اخلدمة:* 

ــار         ــى اآلث ــب عل ــى الت ل ــوازن إىل شخصــية الطالــب مــ  خــالل تشــجيعه وم ــاعدته عل إعــادة الت

وـال مفهومــه   فـــيوخصوصـًا   ،النف ـية ال ــلبية ذات العالقـة  ــأثر ا عاقـة البدنيــة أو الصـحية عليــه    

 فـــيومــ  خــالل تطــوير هــذي  املفهــومني، ســتعود إليــه الثقــة  ــالنفس، ويبــدأ  لذاتــه أو تقــديره لذاتــه، 

 حت ني توجهاته حنو التعلم. فـياكتشاف ذاته وميوله ورغباته مما ي اعد 

 

 طبيعة اخلدمة:* 

ومـا يتمتـع  ـه     ةبنى احلاجة إىل خدمات ا رشاد النف ي على أسا  دراسة كل حالة على حـد ُت

 د  ها.م  منط للشخصية اليت ينفر

 آلية تقديم اخلدمة:* 

وح ـب   ،ذ مـ  خـالل قيـام املركـز  تقـديم ا رشـاد النف ـي للطلبـة مباشـرة         فـيتكون للية التن

ــه   ،رغبــة أو طلــب الطالــب  ــة التــدريس أو    ،أو غــريه مــ  األشــخاص املعنــيني   كاألســرة أو عضــو هيئ

 اجلامعة أو خارجها. التن يق مع مراكز ا رشاد النف ي  داخل اجلامعة إذا كانت متوفرة  

 

 :اإلرشاد املهين (ب)

 هدف اخلدمة:* 

ــع        ــيت تتوافــق م ــة ال ــة أو الصــحية إىل التخصصــات العلمي إرشــاد الطــالب ذوي ا عاقــات البدني

 ضوئها يقرر الطالب امل لك امله  الذي يرغبه ومييل إليه. فـيواليت  ،قدراتهم البدنية والصحية

 طبيعة اخلدمة:* 

لطـالب وتـوعيتهم  ـامله  وم ـاعدتهم علـى اكتشـاف قـدراتهم املهنيـة ومـا          تعريـف ا  فـيتكون 
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 يالئم خصائصهم واحتياجاتهم وميوهلم.

 

 آلية تقديم اخلدمة:* 

أو  التن ــيق مــع مركــز  ،ذ  تقــديم ا رشــاد مــ  أجــل املهنــة للطلبــة مباشــرةفـــيتكــون لليــة التن

 اجلامعة أو خارجها إذا كانت متوفرة. فـيا رشاد امله  

 

 :اخلدمات الصحية (ج)

 هدف اخلدمة:* 

 مراقبة ومتا عة الطالب ذوي ا عاقة الصحية الذي  خيضعون لعقاقري وأدوية م تمرة ودائمة. 

 طبيعة اخلدمة:* 

والتدخل وامل اعدة لبع  احلـاالت   ، العقاقري واألدوية لبع  الطالب غري القادري  ماديًافـريتو

 نتيجة لتأثري األدوية عليهم. صاب  التعب أو الدوخةاليت قد ُت

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 فـــيوالتن ــيق مــع اجلهــات الصــحية املؤهلــة  ،ذ  ــأن يقــوم املركــز  الرتتيــبفـــيتكــون لليــة التن

 تقديم هذه اخلدمة  داخل اجلامعة أو خارجها.

 

 :خدمات األجهزة التعويضية (د)

 هدف اخلدمة:* 

 حية الذي  ي تخدمون األدوات واألجهزة التعويضية. مراقبة ومتا عة الطالب ذوي ا عاقة الص

 طبيعة اخلدمة:* 

التحـرك والتنقـل،    فــي  األجهزة واألدوات التعويضية لبع  حاالت ا عاقات البدنية سواء فـريتو

 القراءة والكتا ة، والنظر وال مع... وغريها، والعمل على صيانة هذه األجهزة مل  لديه.

 آلية تقديم اخلدمة:* 
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تقـديم هـذه اخلدمـة     فـي فـيوم املركز  التن يق مع اجلهات املعنية  العال  الطبيعي أو الوظييق

  داخل اجلامعة أو خارجها.

 :التقنية املساعدة (ـه)

 هدف اخلدمة:* 

 زيادة فاعلية األداء األكادميي للطلبة الذي  لديهم إعاقات  دنية أو صحية.

 طبيعة اخلدمة:* 

ـــريتو ــرامج ف ــزة و  ــامهم         األجه ــى أداء مه ــة عل ــيت ت ــاعد طــالب هــذه الفئ ــددة ال الوســائط املتع

 األكادميية  كفاءة وفاعلية.

 آلية تقديم اخلدمة:* 

 التقنيـة امل ـاعدة املطلو ـة    فــري قيام املركز  التن يق مع اجلهات املعنية  التقنيـات امل ـاعدة  تو  

 م  قبل الطالب وكذلك تدريبه على استخدامها.

 

* * * 
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 ت عامة أخرىخدما-9

(Other public services) 

 

 التسجيل بالسكن الداخلي: :أواًل

 شرط القبول بالسكن:* 

 ا قامــة  ةم ــجاًل للمــواد الدراســية للفصــل املطلو ــ و ،أن يكــون طالبــًا جبامعــة امللــك ســعود -

 .هفـي

 

 متطلبات التسجيل بالسكن الداخلي للطالبات:* 

أو مـ    ،أو الشـرطة  ،مدينة الريـاض خمتومـة مـ  العمـدة    إحضار إثبات إقامة األسرة خار   – 2

 جهة حكومية.  فـيمكان عمل ولي األمر 

 للطالبة. ( صور شخصية6عدد ) – 1

 ه اسم الطالبة.فـيصورة م  دفرت العائلة مضاف  – 1

  ،موافقة خطية م  ولي األمـر علـى التحـاق الطالبـة  ال ـك  خمتومـة مـ  قبـل مقـر عملـه           – 4

  أو الشرطة. ،لعمدةأو مصدقة م  ا

 تعبئـة ا قـرار اخلـاص     فــي أو ولـي األمـر إىل ال ـك  فإنـه يكت     ،حالة حضور األب فـيو)

 .( ذلك

 املرحلة الدراسية الثانوية. فـيصورة م  شهادة ح   ال رية وال لوك  – 6

 صورة م  شهادة الثانوية العامة. – 6

 صورة م  اجلدول الدراسي. – 7

 بول  اجلامعة.شعار القم  إ صورة – 8

 طالبات املنح. ىلإصورة ا قامة أو جواز ال فر  الن بة  – 9

 ( ملف عالقي.1عدد ) – 20
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 ة التسجيل بالسكن:فـيكي* 

 ت جل الطالبة ع  طريق ق م شؤون ا سكان  إسكان الطالبات حيا يتوىل ما يلي:

 ت جيل الطالبات امل تجدات.-

ــاً  - ــات امل ــتجدات يومي إىل رئــيس وحــدة ا شــراف اخلــارجي واألق ــام    إرســال قــوائم الطالب

 ا دارية التا عة لل ك .

 لطول مدة ال ياب واملعتذرات وتوجيهه  للوحدات. ،إعادة قيد الطالبات املفصوالت-

 وت ليم ن خة ملشرفات الوحدات. ،فتح ملفات للطالبات امل تجدات-

 

 السكن الداخلي للطالب فـيمتطلبات التسجيل * 

 اقة ا عاقة تقدم ملرة واحدة مع  داية الت جيل.صورة م   ط-

ح ـاب   فــي ( ريـال يـودع   160تأمني على ال رفة يدفع مرة واحدة مع  داية الت جيل وقيمتـه ) -

 حالة ا خالء. فـيوهو تأمني م رتد  ،صندوق الطالب

 

 :السكن الداخلي للطالب فـية وإجراءات التسجيل فـيكي* 

ا سكان اجلـامعي عـ  طريـق حضـوره      فـيا عاقة يتم ت جيله الطالب اجلديد م  طالب ذوي -

 لوحدة ا سكان واحلاسب اآللي مصطحبًا معه صورة م   طاقة ا عاقة + إيصال التأمني.

 النظام ع  طريق وحدة ا سكان واحلاسب اآللي. فـيُي ك  -

 يتم تصويره صورة فورية ويطبع له  طاقة إسكان.-

ون ـخة   ،صـندوق الطـالب   فــي   ن ختني ن خة ت ـلم ملوظ يطبع له عقد إسكان مكون م-

 وحدة ا سكان واحلاسب اآللي. فـيحتفظ 

 يتم توجيه الطالب إىل مشرف املبنى التا ع له الستالم مفتاح ال رفة.-

ثم يقوم موظف وحدة ا سكان واحلاسب حبذف أيقونة الرسوم ع  الطالب اجلديد وُيفعـل  -

 .(ون م  رسوم ا سكانفـيطالب ذوي ا عاقة معالمجيع  مالحظة:) .فقط أيقونة التأمني
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 كخطوة م تقبلية سيتم جتديد الطالب ع  طريق البوا ة ا لكرتونية.-

يـدخل عـ  طريـق البوا ـة ا لكرتونيـة       اجديـد  االطالب املوجود  نظام ا سكان وليس طالبـ -

ى وال رفـة ثـم يضـ ط    وخيتار أيقونة عمادة شؤون الطالب ثم إسكان الطالب ثم خيتار املبنـ 

 على أيقونة التجديد ويتم التجديد له مباشرة.

 . رايل ل ة  ةللطالب مدعوم ةشخصيلوحة مفاتيح  (Keyboard)يتم إجراء هذه اخلطوات ع  طريق -

 خدمات مركزيتوجه إىل معمل  ه  ةاخلاصلوحة املفاتيح  (Keyboard)الطالب الذي ال ميلك -

التا ع لعمادة شؤون الطالب ويقوم  ـإجراءات التجديـد مـ      اقةا ع ذوي الطالبات أو الطالب

 املعمل. فـيهناك ألن مجيع األجهزة مدعومة  ل ة  رايل 

 مع  داية الفصل الدراسي يتم ت ليم الطالب  طاقة ا سكان اجلديدة.-

 

 املالية: اإلعانة: انيًاث

 شروط احلصول على املكافأة للطالبات:* 

املرحلــة  فـــيت اجلامعــة ال ــعوديات مــ  ذوات ا عاقــة املنتظمــات تصــرف املكافــطت لطالبــا-

 والالتي هل  أصاًل مكافأة  اجلامعة. ومرحلة الدراسات العليا ،اجلامعية

حالة كـون الطالبـة إحـدى خرجيـات معهـد النـور تصـرف هلـا املكافـأة  شـكل تلقـائي             فـي-

  دون أي إجراء.

 . رامج الدمج-

احلصول على املكافأة، تتقدم ع  وترغب  يف  ،احتيا  خاص حال كون الطالبة لديها فـي-

للفحـص الطـيب ملركـز     لـيت مبوجبهـا حتـول   طريق عمادة شؤون الطالبـات  طلـب املكافـأة ا   

، وسيعمل املركز على إعداد خطاب ملركز التأهيل الشامل  ا دارة العامة للتأهيل ا عاقة

تقريـر طـيب حبالـة الطالبـة، وعنـد إعـادة        وكالة الوزارة للشؤون االجتماعية، لطلب إعـداد  

التقريــر للمركــز يـــتم الرفــع  ــه لعمـــادة القبــول والت ــجيل الســـتكمال إجــراءات صـــرف        

 املكافأة.
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 شروط احلصول على املكافأة للطالب:* 

الفئـة األوىل تشـمل    :وينق ـم البـدل إىل فئـتني    ،يصرف للطالب مـ  ذوي ا عاقـة  ـدل إعاقـة    -

 الفئة الثانية تشمل الطالب متوسطي ا عاقة.الطالب شديدي ا عاقة و

 

 :إجراءات صرف بدل اإلعاقة* 

عمــادة  فـــيخــدمات الطــالب والطالبــات ذوي ا عاقــة يتقــدم الطالــب امل ــتجد إىل مركــز  /أ  

 ويتم تعبئة استمارة خاصة لتحديد الفئة ،شؤون الطالب

العمــل والتنميــة ملهــ   ــوزارة رفــع اســتمارة الطلــب املقــدم مــ  الطالــب إىل مركــز التأهيــل ا /ب

ثـم يعـاد الطلـب إىل املركـز      ،ليتم فحص الطالب وحتديـد املكافـأة امل ـتحقة    االجتماعية

 الذي يقوم  دورة  رفعها إىل عمادة القبول والت جيل لصرف املكافأة.

البصـر يــتم صـرف الشــيك وت ــليمه إىل    فـيفـــيطـالب معهــد النـور أو طــالب الـدمج مــ  ك    /  

 االجتماعيـة  والتنمية العمل وزارةن الطالب  دون احلاجة إىل رفع االستمارة إىل عمادة شؤو

 لتحديد نوع ا عاقة.

 

  :املكان* 

وت ـتلم الطالبـات    ،ا عاقـة  ذوي يتم توزيع شيكات البدالت على الطالب مـ  مركـز خـدمات   

 املركز. فـيشيك البدل م  وحدة احملاسبة 

 

 قيمة املكافأة: * 

  ذوي ا عاقات الشديدة ما يعادل راتب الدرجة األوىل م  املرتبـة اخلام ـة،   يصرف للطالب م

ريال( على أن 2600والطالب م  ذوي ا عاقة املتوسطة الدرجة ُيصرف هلم مكافئة شهرية مقدارها )

  تحديد م توى ا عاقة ونوعها. االجتماعية والتنمية العمل وزارةتقوم 
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 الفصل اخلامس

 أحكام عامة                                    
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 :أحكام عامــة :العاشرةاملادة 

 .عليها اجلامعةموافقة يعمل  هذه القواعد م  تاري   – 2

 .جمللس اجلامعة حق تف ري هذه القواعد – 1

 .عدإضافة أو تعديل أيًا م  القوا فـيجمللس اجلامعة احلق  – 1

 .تتم مراجعة هذه القواعد وتعديلها إذا وجد مقتضى لذلك  عد مرور سنتني م  إقرارها – 4

هذه القواعد، يطبـق  شـأن األنظمـة واللـوائح والقـرارات       فـيكل ما مل يرد  ه نص خاص  – 6

 .والتعليمات ال ارية

 .تل ى هذه القواعد ما يتعارض معها م  قواعد أخرى – 6

 

* * * 
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 م للتواصلجهات وأرقا

 

 :نمسؤول السك* 

 (.4671781) (،4671789) :هاتف •

 (.m.housing@ksu.edu.sa ريد إلكرتوني: ) •

 (.4681716)ساعة:  14( على مدار 16مكتب إشراف مبنى )هاتف  •

  :مسؤولة السكن* 

 (.4911804) هاتف: •

 .(Aalhomudy@ksu.edu.sa ريد إلكرتوني: ) •

 :مسئولة املكافآت* 

 .(1009)حتويله  (4164400) :هاتف •

 :للطالبات اإلعاقةدمات مركز خ* 

 (.1762) هحتويل (4164400) :هاتف •

 (.http://olaishah.ksu.edu.sa/node/1721املوقع ا لكرتوني: ) •

 (.dsc@ksu.edu.sa: )لكرتونيالربيد ا  •

  (.twitter@dscksu: )للتواصل عرب تويرت •

 :للطالب اإلعاقةمركز خدمات * 

 (.4698697) ،(4677684)هاتف:  •

 (.s.needs@ksu.edu.sa: )لكرتونيالربيد ا  •

 :نت والتقنيات اجلامعيةواقع االنرتتسهيل الوصول مل* 

كربنامج قار   ،فـنيملكفوللطالب اتطويع مواقع االنرتنت للتعامل مع التقنيات امل اعدة ل •

 :الرا ط التالي ع  طريق ،تطبيق املباد  التوجيهية للنفاذ إىل حمتوى الويب وأ ،الشاشة

(http://www.utic.rnu.tn/wcag2.0.) 

mailto:m.housing@ksu.edu.sa
mailto:Aalhomudy@ksu.edu.sa
http://olaishah.ksu.edu.sa/node/1721
mailto:dsc@ksu.edu.sa
http://www.utic.rnu.tn/wcag2.0/
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 :برنامج الوصول الشامل* 

 (.4697107) ،(4696424) :هاتف •

 (.http://accessibility.ksu.edu.sa) :لكرتونياملوقع ا  •

 (.http://accessibility.ksu.edu.sa/access: )(2)خدمة وصول ا لكرتونية •

 :االجتماعي التواصل واقعم* 

 .(https://www.facebook.com/specialneeds.ksu) (:facebook)  وك سفـيرا ط ال)أ(  •

 .(twitter( :)https://twitter.com/accessibilityks) را ط تويرت (ب) •

 

* * * 

                                                 
 ــالغ عــ  أي عوائــق عــدادها كــي يــتمك  من ــو ي اجلامعــة مــ  طــالب وأعضــاء هيئــة التــدريس واملــوظفني مــ  ا   إلكرتونيــة مت إهــي خدمــة   (2)

شــروع  اقرتاحــاتهم حــول رفــع م ــتوي  كمــا تتــيح هلــم الفرصــة لتزويــد امل  ؛ىل مرافــق وخــدمات اجلامعــةإلكرتونيــة تعيــق وصــوهلم إمعماريــة أو 

  .كافة مرافق وخدمات احلرم اجلامعي إىل ا عاقةي ت هيل وصول ذوي ـاجلامعة ف

http://accessibility.ksu.edu.sa/access
https://www.facebook.com/specialneeds.ksu
https://twitter.com/#!/accessibilityks
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يقدم دليل ا جراءات التنظيمية خلدمات ذوي ا عاقة جبامعة امللك سعود 

يتم  ها تقديم اخلدمات يف صورة خطوات وإجراءات عملية العمليات اليت 

 ا جراءات يف هذا الدليل.مت ل لة وذلك  هدف تنظيم وت ل ل 

 

  رنامج الوصول الشامل  -جامعة امللك سعود 

 

 

 

 


