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كلمة معالي مدير الجامعة
 بمناسبة اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة

تســعى الجامعــة ومنــذ نشــأتها الجامعــة إلــى العمــل الجــاد لبنــاء منظومــة متطــورة مــن 
العالقــات المثمــرة مــع الجهــات الواقعــة فــي نطاقهــا الجغرافــي بشــكل خــاص والمجتمــع بشــكل عــام, 
وذلــك إيمانــًا مــن الجامعــة بأنهــا إنمــا جــدت لتكــون فــي خدمــة المجتمــع حيــث تعمــل جاهــدة علــى 

ــه.  ــة بكافــة صورهــا وأشــكالها ل ــات التنمي ــق متطلب المســاهمة التامــة فــي تحقي
ــات المجتمــع  ــت الدراســات والواقــع أن ذوي االحتياجــات الخاصــة هــم مــن أهــم مكون ــد أثبت وق
وأكثرهــا إلحاحــًا فــي االهتمــام, حيــث يعــد هــذا المكــون عنصــرًا رئيســًا فــي منظومــة التنميــة والتــي 
يتطلــب األمــر العنايــة بهــا بشــكل خــاص حتــى تتمكــن مــن المســاهمة فــي هــذه المنظومــة, وكذلــك 

بشــكل يضمــن عــدم تحــول هــذا المكــون إلــى معيــق للتنميــة ال قــدر اهلل . 
ومــن هــذا المنطلــق وألهميــة ذوي االحتياجــات الخاصــة فقــد أولتهــا الجامعــة عنايــة فائقــة حيــث 
عملــت علــى افتتــاح قســم علمــي لتخريــج المتخصصيــن فــي جوانــب اإلعاقــات المختلفــة, كمــا لــم 
تغفــل الجامعــة الحاجــات األخــرى غيــر األكاديميــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة حيــث قامــت فــي هــذا 
الجانــب بإنشــاء وحــد تعنــى بتقديــم الخدمــات المتخصصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة, كمــا عملــت 
الجامعــة ومــن منطــق فلســفتها فــي تقديــم خدماتهــا للمجتمــع علــى بنــاء الشــراكات مــع الجهــات ذات 

العالقــة بنــوع الخدمــة التــي ترغــب الجامعــة تقديمهــا. 
إن الجامعــة وهــي تشــارك مــع مؤسســات هــذه الدولــة المباركــة فــي هــذه المناســبة العالميــة 
الهامــة يســرها أن تطلــق وفــي إطــار خدماتهــا المقدمــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة عــددًا مــن 

ــم . ــة له ــة الموجه ــات التطويري ــوض بالخدم ــدف للنه ــي ته ــادرات الت المب
وفــي الختــام فإنــه يســرني أن أتقــدم بوافــر الشــكر لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ــز آل  ــن عبدالعزي ــف ب ــد ن ناي ــر محم ــن األمي ــده األمي ــي عه ــعود, وول ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب س
ســعود , وولــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود حفظــه اهلل جميعــًا 
ــاص,  ــة بشــكل خ ــة وللجامع ــن عام ــاء الوط ــع أبن ــدود لجمي ــم ال مح ــن دع ــه م ــا يقدمون ــى كل م عل

ــة.  ــى أن يمــن علــى هــذا الوطــن باألمــن واالســتقرار والرغــد والتنمي ســائاًل اهلل تعال

 مدير الجامعة 
 د. خالد بن سعد المقرن
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مقدمة :
تبــدي الدولــة أيدهــا اهلل اهتمامــًا كبيــرًا بــذوي االحتياجــات الخاصــة، حيــث يبــرز هــذا االهتمــام 
ــى  ــا عل ــالل توقيعه ــن خ ــال، وم ــذا المج ــي ه ــذل ف ــي تب ــرة الت ــة الكبي ــود التطويري ــالل الجه ــن خ م
االتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة والمتماشــية مــع تعاليــم ديننــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أهميــة 
ــي  ــتوى الدول ــى المس ــة عل ــات الخاص ــال ذوي االحتياج ــق بمج ــي تتعل ــات الت ــي الفعالي ــاركة ف المش

ــي.  ــي والمحل واإلقليم
ــؤولية  ــب المس ــي جان ــا ف ــل دوره ــى تفعي ــل عل ــا تعم ــد أنه ــة نج ــع الجامع ــى واق ــر إل وبالنظ
االجتماعيــة مــن خــالل اهتمامهــا الكبيــر باالرتقــاء بالمســتوى الثقافــي والتوعــوي لمكونــات المجتمــع 
فــي المحافظــات التــي تتواجــد فيهــا فــروع الجامعــة ومــن ذلــك مــا يتعلــق بخدمــات ذوي االحتياجــات 
ــم  ــث تقدي ــن حي ــة, م ــذوي االعاق ــق ب ــا يتعل ــكل م ــم ب ــدة تهت ــة وح ــأت الجامع ــث أنش ــة حي الخاص
االستشــارات والبحــوث ومشــاركة المجتمــع فــي المهرجانــات ذات العالقــة واالحتفــاء باليــوم العالمــي 
لهــذه المناســبة ونشــر ثقافــة ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي المحافظــات التــي فيهــا فــروع للجامعــة 
إضافــة إلــى إقامــة المحاضــرات التوعويــة والنــدوات التثقيفيــة والتعــاون مــع المستشــفيات والمراكــز 
الصحيــة فــي تنظيــم الحمــالت تهتــم بهــم وترعاهــم ، وتدعمهــم, كمــا تعمــل الجامعــة علــى تفعيــل 
دور قســم التربيــة الخاصــة فــي الجامعــة فــي الجوانــب التــي ال تمتــد إليهــا خدمــات القســم والمتمثلــة 

فــي الجوانــب الخدميــة غيــر األكاديميــة .
وانطالقــًا مــن إحســاس الجامعــة بالمســؤولية ورغبــة فــي التماشــي مــع توجهــات الدولــة أيدهــا 
اهلل بهــذا الخصــوص, وحيــث أن يــوم 3 ديســمبر 6102م الموافــق 4 / 3 / 8341هـــ يصــادف اليــوم 
العالمــي لالهتمــام بــذوي االحتياجــات الخاصــة وفــق تصنيــف األمــم المتحــدة, وبنــاء علــى توجيهــات 
معالــي مديــر الجامعــة بالتفاعــل مــع مثــل هــذه المناســبات وفــق اللوائــح واألنظمــة المرعيــة, وإبــرازًا 
لمــا تقدمــه الجامعــة مــن خدمــات لهــذه الفئــة الغاليــة, وألن وحــدة خدمــات ذوي االحتياجــات الخاصــة 
ــم  ــة وتنظي ــة بمتابع ــي الجامع ــة ف ــة المخول ــي الجه ــة ه ــة بالجامع ــؤولية االجتماعي ــد المس بمرص
الخدمــات غيــر األكاديميــة لهــم عليــه فقــد تــم التأكيــد علــى جميــع جهــات الجامعــة بأهميــة التفاعــل 
مــع هــذه المناســبة وفــق األنظمــة, وبمــا تتيحــه ظــروف الجهــة, كمــا تعمــل الجامعــة مــن خــالل وحــدة 
ذوي االحتياجــات الخصــة فــي مرصــد المســؤولية االجتماعيــة علــى جمــع جهــود الجهــات فيمــا يتعلــق 
بهــذه المناســبة وذلــك مــن أجــل إعــداد تقريــر عــن مــا تــم مــن فعاليــات بهــذه المناســبة, وذلــك مــن 

أجــل رصــده وتحليلــه والرفــع بــه لقيــادة الجامعــة للتوجيــه حيالــه . 

وكيل الجامعة
د. مسلم بن محمد الدوسري
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نبذة عن اليوم العالمي 
لذوي االحتياجات الخاصة
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النشأة : 
يصــادف يــوم 3 ديســمبر مــن كل عــام اليــوم العالمــي لــذوي االحتياجــات الخاصــة وهــو يــوم عالمــي 

خصــص مــن قبــل األمــم المتحــدة منــذ عــام 1992 لدعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة. 

الهدف من هذا اليوم : 

يهدف هذا اليوم إلى : 
زيادة الفهم لقضايا اإلعاقة. 	 

دعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي االحتياجات الخاصة.	 

ــة 	  ــية واالقتصادي ــاة السياس ــي الحي ــات ف ــم إعاق ــخاص لديه ــال أش ــي إدخ ــي ف ــادة الوع  زي
ــة.  والثقافي

أهداف اليوم العالمي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.	 

تعزيز الثقة بأنفسهم وقدراتهم من خالل مشاركاتهم	 

الدعم النفسي واالجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة وأسرهم 	 

التوعية عن البرامج التربوية والتأهيلية الخاصة لهم	 

تبادل األفكار والرؤى والتجارب والخبرات	 

استعراض طرق وأساليب تطوير الشراكة بين األسرة والمراكز الخدمية	 

الفئات المستهدفة : 
اسر األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة	 

المختصون والمختصات 	 

الجمعيات األهلية والمراكز المتخصصة 	 

الجهات التعليمية 	 

أفراد المجتمع بصفة عامة  	 
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التنظيمات السعودية
 فيما يخص

 ذوي االحتياجات الخاصة
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لقــد أكــدت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية بااللتــزام باالتفاقيــات والمواثيــق التــي أقرتهــا األمــم 
المتحــدة والمؤسســات الحقوقيــة والتشــريعية الكافلــة لحقــوق ذوي االحتياجــات الخاصــة بعــد توقيعها 
ــا يكفــل  ــان حــق ذوي االحتياجــات الخاصــة بم ــادي فــي ضم ــًا مــن دورهــا الري ــك انطالق ــا, وذل عليه
لهــم جميــع حقوقهــم واالرتقــاء بــكل مــا مــن شــأنه رفــاه األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي 
المملكــة والعمــل علــى تمكينهــم وتذليــل الســبل فــي تخطــي المصاعــب التــي تواجههــم مــن خــالل 

دعــم قضايــا اإلعاقــة بمــا يواكــب التوجــه العالمــي. 

ــى  ــة عل ــاتها ذات العالق ــالل مؤسس ــن خ ــب وم ــذا الجان ــي ه ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــل المملك وتعم
تحقيــق مــا يلــي : 

- العمل على دعم مشاركة االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في التنمية بكافة أنواعها. 
- تدعيــم جانــب الوعــي لــدى المعــاق والمجتمــع بــأن اإلعاقــة ليســت ســببًا فــي عــدم مشــاركة 

الشــخص المصــاب فــي مشــاريع التنميــة التــي يقــوم بهــا الوطــن. 
- تعمل جميع تنظيمات الدولة على فتح المجال من أجل خلق مجتمع شامل متاح للجميع. 

- تؤكــد المملكــة فــي كل تشــريعاتها وتنظيماتهــا ذات العالقــة بالتنميــة بشــكل عــام وبــذوي 
االحتياجــات بشــكل خــاص علــى مــا تنــص عليــه اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ومعاهــدات 
ــاٍو  ــكل متس ــم بش ــع غيره ــة م ــات الخاص ــاج ذوي االحتياج ــى اندم ــدت عل ــي أك ــان والت ــوق اإلنس حق
ودون تمييــز فــي دول العالــم أجمــع وتعتــرف هــذه االتفاقيــة العالميــة بأهميــة مبــادئ تحقيــق تكافــؤ 
ــدان  ــي كل البل ــم ف ــة له ــروف المعيش ــين الظ ــة وتحس ــات الخاص ــخاص ذوي االحتياج ــرص لألش الف
ــام اختيارهــم ,  ــال أم ــة المج ــى اتاح ــهم, وتؤكــد عل ــى أنفس ــا عل ــاد ذاتيً ــروف لالعتم ــة الظ وتهيئ

ــم .  ــم واحترامه ــز كرامته وتعزي
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 نبذة عن 
وحدة ذوي االحتياجات الخاصة 

بجامعة المجمعة 
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التعريف : 
هــي وحــدة تعنــي بتقديــم الخدمــة المختصــة غيــر األكاديميــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــات 	 

 . المختلفــة 

الرؤية: 
الريادة في مجال تطوير وتنفيذ خدمات ذوي االحتياجات الخاصة 	 
الرسالة: 	 
ــن 	  ــاد المواط ــى إيج ــاعد عل ــي تس ــة والت ــات الخاص ــذوي االحتياج ــة ل ــات الموجه ــم الخدم تقدي

ــه .  ــه ووطن ــه ومليك ــًا لدين ــه ومحب ــًا لمجتمع ــون نافع ــى أن يك ــادر عل الق

األهداف:
اإلشراف على تنفيذ وثيقة الجامعة لدعم الطالب والطالبات ذوي اإلعاقة. 	 

المســاعدة فــي تقديــم الخدمــات االجتماعيــة والنفســية والطبيــة والتعليميــة والمهنيــة التــي 	 
ــع  ــاون م ــع بالتع ــة والمجتم ــوبي الجامع ــن منس ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــا لألش ــزم توفيره يل

الجهــات ذات العالقــة فــي الجامعــة وخارجهــا. 



12

مشروع دعم جامعة المجمعة 
لذوي االحتياجات الخاصة 
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ــى  ــرة عل ــها الكبي ــد أسس ــي أح ــز ف ــة ترتك ــة تطويري ــق رؤي ــة وف ــة المجمع ــل جامع تعم
ــًا مــن الجامعــة بضــرورة تحقيــق هــذه الفلســفة واقعــًا معاشــا,  فلســفة » جامعــة للجميــع », وإيمان
ســعت إلــى بنــاء اســتراتيجية بمعاييــر عالميــة للتعامــل مــع األفــراد ذوى االحتياجــات الخاصــة، حيــث 
قطعــت الجامعــة شــوطًا كبيــرًا فــي توفيــر الخدمــات لهــذه الفئــة مــن المجتمــع, كمــا عملــت علــى ســن 
األنظمــة التــي تســاعد علــى توفيــر الخدمــات, والعمــل علــى تذليــل أي عوائــق تمنــع مشــاركة هــذه 

الفئــة مــن المجتمــع فــي جميــع جوانــب حــراك المجتمــع داخــل وخــارج الجامعــة .  

ــات  ــات ذوي االحتياج ــر خدم ــدة تطوي ــي وح ــة ف ــة ممثل ــت الجامع ــك, قام ــن ذل ــًا م وانطالق
بمرصــد المســؤولية االجتماعيــة بالجامعــة بإطــالق مشــروع دعــم ذوي االحتياجــات الخاصــة بجامعــة 
ــع  ــة للمجتم ــا الجامع ــي تقدمه ــات الت ــة الخدم ــار حزم ــي إط ــي ف ــد يأت ــروع رائ ــو مش ــة, وه المجمع

بكافــة فئاتــه. 

ويتكون المشروع من عدد من الجوانب على النحو التالي : 

أوال: سياســة جامعــة المجمعــة لدعــم طــاب وطالبــات الجامعــة ذوي 
االحتياجــات الخاصــة:

ــى  ــد عل ــث أك ــريع حي ــوع التش ــات بموض ــي دع ذوي االحتياج ــة ف ــروع الجامع ــذا مش ــدأ ه ب
ــعى  ــة تس ــي أن الجامع ــة ف ــة, والمتمثل ــذ الفئ ــم ه ــي دع ــة ف ــا الجامع ــز عليه ــي ترتك ــة الت السياس
لتهيئــة بيئــة جامعيــة مناســبة وجاذبــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن الطلبــة وغيــره مــن خــالل مــا 

يلــي: 

 التعــاون مــع أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفيــن علــى تهيئــة البيئــة الجامعيــة بمختلــف 1. 
مكوناتهــا حتــى يتمكنــوا مــن أداء دورهــم بشــكل كامــل فــي الجامعــة. 

ــات . 2 ــات ذوي االحتياج ــالب والطالب ــخصية للط ــؤولية الش ــتوى المس ــجيع مس ــز وتش تعزي
ــة. الخاص

ــع . 3 ــي جمي ــة ف ــات الخاص ــن ذوي االحتياج ــات م ــالب والطالب ــبة للط ــة المناس ــر البيئ توفي
ــة.  ــة واالجتماعي ــة التعليمي ــج الجامع ــاق ببرام ــم لاللتح ــة له ــة الفرص ــة إلتاح ــات الجامع كلي

توفير مستوى مناسب من الوعي باإلعاقة لتعزيز مجتمع جامعي شامل. . 4
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العمــل علــى تدريــب العامليــن فــي الجامعــة وخاصــة الذيــن لهــم ارتبــاط مباشــر مــع . 5
ــة ذوي االحتياجــات الخاصــة.  الطلب

االهتمــام بتوفيــر التجهيــزات التعليميــة المناســبة لــكل طالــب وطالبــة مــن ذوي . 6
تعليمهــم  علــى مواصلــة  لمســاعدتهم  إعاقتــه  نــوع  الخاصــة حســب  االحتياجــات 

الجامعــي. 

التجهيــزات . 7 الخاصــة علــى  الطــالب والطالبــات ذوي االحتياجــات  االهتمــام تدريــب 
العلمــي.  لتحصيلهــم  المناســبة  التعليميــة 

ذوي . 8 والطالبــات  الطــالب  لدعــم  واإلدارات  والعمــادات  الكليــات  وتحفيــز  تشــجيع 
المناســبة.  الخاصــة  الخدمــات  تقديــم  خــالل  مــن  الخاصــة  االحتياجــات 

ضمــان الســرية للمعلومــات التــي يفصحــون بهــا عــن إعاقتهــم وعــدم اإلفصــاح عنهــا . 9
إال وفــق مــا تقضــي بــه األنظمــة والتعليمــات المعتمــدة مــن الجهــات ذات االختصــاص.

ــات ذوي . 10 ــع متطلب ــاملة لواق ــة ش ــة المهني ــالمة والصح ــراءات الس ــون إج ــان أن تك ضم
ــة. ــات الخاص االحتياج

ثانيًا: بوابة وصول لذوي االحتياجات الخاصة
تماشــيًا مــع جهــود الجامعــة فــي تقديــم خدمــة متميــزة قامــت الجامعــة بإطــالق مشــروع 
بوابــة وصــول لــذوي االحتياجــات الخاصــة, وهــو مشــروع مهــم يأتــي فــي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا 

الجامعــة لهــذه الفئــة فــي محيطهــا الداخلــي والخارجــي .  

فكرة المشروع :
هــو عبــارة عــن عربــة كبيــرة مغلقــة معــاد تصميــم مقصورتهــا الداخليــة بمــا يتوافــق مــع 
احتياجــات المعاقيــن والخدمــة التــي يقدمهــا هــذا المشــروع، حيــث تــم تجهيزهــا بوســائل وتقنيــات 
تعليــم حديثــة مناســبة للفئــة المســتهدفة، وكذلــك بعــض البرامــج التدريبيــة ويتوفــر لهــا منظومــة 

تشــغيلية حديثــة.

الفئة المستهدفة: 
ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي داخــل الجامعــة وفــي المجتمــع المحلــي فــي نطــاق الجامعــة 

الجغرافــي. 
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األهداف :
يســعى هــذا المشــروع إلــى تحقيــق عــدد مــن األهــداف التــي تســاعد علــى النهــوض بجهــود 
الجامعــة فــي مجــال الخدمــات التــي تقدمهــا لفئــة ذوي االحتياجــات الخاصــة, ســواء كانــت فــي النطــاق 
ــذي يقــع ضمــن النطــاق الجغرافــي  ــي الخارجــي وال ــت مــن المجتمــع المحل ــي للجامعــة أو كان الداخل

الــذي تشــرف عليــه الجامعــة . 

وتتمثل هذه أبرز أهداف هذا المشروع فيما يلي : 

التماشي مع روح االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. . 1
ــة فــي مؤسســات . 2 ــة ذوي اإلعاق ــة لحقــوق الطلب ــود التنفيذي ــذ الئحــة البن اإلســهام فــي تنفي

ــاون الخليجــي.  ــس التع ــدول مجل ــي ب ــم العال التعلي
تسهيل التواصل بين الجامعة وذوي االحتياجات الخاصة.. 3
تعزيز الوعي بقدرات واسهامات الطالب والطالبات ذوي االحتياجات الخاصة.. 4
اإلســهام فــي تحقيــق اقصــى قــدر مــن النمــو األكاديمــي واالجتماعــي يدعــم تحقيــق االدمــاج . 5

الكامــل فــي المجتمــع.
تعزيز مفهوم الوصول الشامل في مجتمع الجامعة.. 6
المســاهمة برفــع مســتوى الوعــي فــي المجتمــع فــي جانــب حقــوق األشــخاص ذوي االحتياجات . 7

الخاصة. 
المســاهمة فــي إجــراء التجــارب والدراســات العلميــة التــي تهــدف إلــى تطويــر جانــب الخدمــة . 8

المقدمــة لهــذه الفئــة . 

الخدمات التي يتوقع أن يقدمها المشروع  :
خدمات تعليمية . 1
خدمات تثقيفية . 2
خدمات تدريبية . 3
خدمات استشارية . 4
خدمات علمية. . 5

مراحل المشروع : 
مرت عملية تنفيذ هذا المشروع بعدد من المراحل يمكن إيجازها فيما يلي : 
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قيــاس مــدى الحاجــة لهــذا المشــروع مــن خــالل تتبــع الواقــع والخــروج بنتائــج أكــدت الحاجــة . 1
لــه . 

بنــاء المواصفــات الفنيــة للمشــروع مــن خــالل إجــراء مســوحات مختلفــة للتجــارب المقاربــة, . 2
وكذلــك للدراســات النظريــة التــي عالجــت مثــل هــذه الموضوعــات, باإلضافــة إلــى اســتطالع 

آراء المختصيــن فــي هــذا الجانــب, واســتطالع آراء الفئــة المســتهدفة. 

ــك وفــق المواصفــات . 3 ــة, وذل ــع الحافل ــة والهندســية فــي نفــس مصن ــالت الفني ــذ التعدي تنفي
التــي تــم بناؤهــا ســابقًا . 

تركيب وسائل التعليم وتجهيزات التشغيل, وفق المواصفات الفنية المحددة سلفًا. . 4

استالم الحافلة من الجهة المصنعة بعد إجراء التعديالت المطلوبة . . 5

مرحلة التشغيل الفعلي في واقع خدمات الجامعة . . 6

النتائج المتوقعة : 
يتوقــع مــن هــذا المشــروع أن يســد الفجــوة الحاصلــة فــي جانــب تقديــم الخدمــة المتناســبة 
مــع طبيعــة واقــع ذوي االحتياجــات الخاصــة, كمــا يتوقــع منهــا أن تســد العجــز فــي جانــب الوســيلة التــي 
ــي ذرع  ــون ه ــك أن تك ــع كذل ــة , ويتوق ــذه الفئ ــة به ــات المتعلق ــارب والدراس ــراء التج ــن إج ــن م تمك

الجامعــة فــي جانــب تطبيــق اللوائــح الدوليــة المتعلقــة بهــذه الفــة. 

تقييم المشروع من أجل تطويره : 
ــه  ــاج ل ــي لهــذا المشــروع مــن خــالل دراســة االحتي ــم القبل بعــد أن قامــت الجامعــة بالتقيي
ــذه  ــاء تنفي ــي للمشــروع أثن ــم البين ــى التقيي ــه, تعمــل الجامعــة أيضــًا عل ــك دراســة مواصفات , وكذل
فــي الواقــع وذلــك الستكشــاف المعوقــات التــي تواجهــه فــي واقــع التطبيــق, وكذلــك ســتعمل علــى 
ــه  ــك لمعرفــة مــدى تحقيقــه للهــدف المرجــو من ــم البعــدي للمشــروع فــي ضــوء أهدافــه وذل التقيي
ــة األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة داخــل وخــارج الجامعــة . ــزة لفئ ــم خدمــات متمي وهــو تقدي
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ثالثًا: مشروع تهيئة البيئة الجامعية لذوي االحتياجات الخاصة
وهــو مشــروع عبــارة عــن مبــادرة ترمــي إلــى تهيئــة البيئــة الجامعيــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة, في 
كل المجــاالت المتعلقــة بالطالــب إداريــا وأكاديميــًا وتخفيــف مــا تعانيــه هــذه الفئــة مــن صعوبــة ســواء 

فــي قصــور الخدمــات المقدمــة أو توفيــر أبســط حقوقهــم المشــروعة لهــم . 

ويهــدف المشــروع إلــى تحقيــق المســاواة بيــن الطــالب ذوي االحتياجــات الخاصــة وغيرهــم وتهيئــة 
بيئــة جامعيــة مناســبة للجميــع .

وتقــوم فكــرة المشــروع علــى أســاس توفيــر جميــع أشــكال الدعــم البشــري والمعنــوي والتكنولوجــي 
واألكاديمــي للفئــات المختلفــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة, وذلــك فــي المجــاالت التاليــة :

1- القبول والتسجيل 
2- التجهيزات المكانية 

3- التجهيزات المكانية لذوي االحتياجات الخاصة حركيًا. 
4- التجهيزات المكانية لذوي االحتياجات الخاصة بصريًا. 
5- التجهيزات المكانية لذوي االحتياجات الخاصة سمعيًا 

6- التجهيزات التقنية .
7- حقوق ذوي االحتياجات الخاصة 

8- التوعية والتثقيف 
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