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 دراساتهم  متابعة الخاصة االحتياجات ذوي ةالطلب من حق

 الجامعة في ةعاديبصفة 

 

المعاقٌن ) صحٌح أنه فً السنوات األخٌرة استقبال ذوي االحتٌاجات الخاصة

فً الجامعة قد تحسن وأحرز تقدم لتعزٌز وتطوٌر ودعم ( أو بصرٌا..... حركٌا

 .هؤالء الطالب فً حاالت اإلعاقة

 ،مستمرنمو المسجلٌن فً الجامعة فً  ذوي االحتٌاجات الخاصة بةعدد الطل إن

وهذه الزٌادة هً بطبٌعة الحال نتٌجة لتحسٌن إدماج األطفال ذوي اإلعاقة فً 

فرص  ولكن أٌضا لسٌاسة تهدف إلى اعطاء جمٌع الطالب المنظومة التعلٌمٌة

 .في دراستهمالطلبة ذوي االحتياجات الخاصة متساوية للنجاح، ودعم 

طلبة، )حالٌا كل الرعاٌة والدعم لهذه الفئة الطالبٌة تقع على عاتق المتطوعٌن 

  .أسرهم افرادأو  (رٌدون تقدٌم المساعدةٌالذٌن  موظفٌنو أساتذة

ذوي  من الطلبةأخدت  فً التوسع فً قبول الجامعة  و أٌضا بما أن  لهذا السبب

فإن الكلٌات و جمٌع هٌاكل الجامعة ستكون مضطرة  ، االحتٌاجات الخاصة

 تدرٌجٌالمراجعة مدى جاهزٌتها الستقبال هذه الفئة من الطلبة و هذا بإنشاء 

لتحسٌن استقبالهم مصلحة من أجل تقدٌم الرعاٌة و الدعم و االرشاد لهذه الفئة 

 حسب  تهٌئة المحٌط الطبٌعً وتكٌٌفهكذلك  الدراسً، مسارهموإدماجهم وتسهٌل 

اللتحاق ظروف ا العمل على تحسٌنالحالة الخاصة لكل طالب ذوي اإلعاقة، 

ولتقدٌم لهذه  (الخ.......ربصاتاالعمال التطبٌقٌة، الت) ةالجامعدراسة بأماكن الب

الدروس من المنشورات، نسخ  : المناسبة البٌداغوجٌةالشرٌحة الطالبٌة المساعدة 

(  braille) ، وثائق "بالبراي" ة و البصرٌةواالعمال الموجهة، التسجٌالت السمعٌ
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ناسب الخاص والم  (tutorat)ضف الى ذلك االشراف،  و المعدات المتخصصة

وفقا ( واالسبوعٌة الٌومٌة)مدة التدرٌس  و أٌضا إدخال تعدٌالت على لكل حالة

 .لخصوصٌات كل حالة اعاقة

 2002مايو   8 ؤرخ فيم  02-09رقم القانون فاالمتحانات  على أبوابنحن و

 هتوصً بأن التً،15المادة وخاصة  األشخاص المعوقٌن و ترقٌتهمحماٌة المتعلق ب

ٌستفٌد األشخاص المعوقٌن المتمدرسون عند اجتٌازهم لالمتحانات ظروفا مادٌة  "

 " مالئمة تسمح لهم بإجرائها فً إطار عادي

الذٌن  االحتٌاجات الخاصةذوي  لبةالط لكلوبالتالً فإنه من مسؤولٌتنا أن نضمن 

االمتحان،  مدةاالستفادة من تدابٌر خاصة مثل الزٌادة فً  اتعلى االمتحانٌقدمون 

حركٌة، )االعاقة  وطبٌعة نوع حسبتكٌٌف مناسب لطرق التقٌٌم وبشكل عام 

 .لألساتذة لتحدٌد شكلها ٌعودواالمر ( ٌةأو سمع بصرٌة

 وقت ٌستفٌدوا من أن الخاصة االحتٌاجات ذوي ةبلالط أن طبٌعًال فمن ولذلك

مع األخذ بعٌن االعتبار من الحصة(  1/3)إضافة  االمتحانات خالل ضافًإ

أو األجهزة والوقت الذي ٌتطلبه استخدام المعدات  كل طالبالوظٌفٌة ل العاقاتا

، المساعدات التقنٌة أو إذا أمكن وجود ( "بالبراي") طباعة المواضٌع الخاصة

عن غٌرهم تختلف مناسبة أماكن  ًاالمتحانات ف إجراء وكذلك طلبشخص مرافق 

 .بةمن الطل

التعدٌالت إلٌجاد فً أقرب وقت ممكن  تشاوربال ٌٌنالمعن ةبلعلى األساتذة والطف

أسالٌب تقٌٌم بدٌلة   وإٌجاد لماال  الالزمة فٌما ٌخص اشكال سٌر االمتحانات

 مثل االمتحان الشفوي. كل فرد معاق تتناسب مع خصوصٌات

الكلٌات )عمداء ونواب العمداء ورؤساء االقسام( جمع كل  مسؤولً لذلك ٌجب على

( لتحدٌد الشروط والظروف المادٌة المناسبة من أساتذة وطلبةاألطراف المعنٌة )

 لحسن سٌر االمتحانات.

 نائب مدٌر الجامعة                                                        

 

 

 


