
العربية مبسؤوليتها املجتمعية،  إميانا من جامعة عامن 
للتميز،  ومناهضتها  املجتمع  يف  التنموي  ودورها 
وإميانها بالعدالة واملساواة بني الطلبة، وتوفري التعليم 
الجامعة  بربامج  لالنتفاع  اإلعاقة  ذوي  من  للطلبة  الجيد 
وخدماتها وأنشطتها املختلفة، مع توفري البيئة الجامعية 
من  األشخاص  متطلبات  يكفل  مبا  لهم،  والداعمة  اآلمنة 
حقوق  قانون  كفلها  التي  والحقوق  اإلعاقة،  ذوي 
2017، لذلك سعت  (20) لسنة  األشخاص ذوي اإلعاقة رقم 
جامعة عامن العربية جاهدة إىل توفري كل ما يكفل حياة 
أكادميية وتربوية ُميرسة لذوي اإلعاقة، وتوفري الخدمات 
والنفسية  والرتبوية  واملهنية  والتعليمية  الصحية 
والعامة أسوة بزمالئهم األصحاء بالجامعة. وذلك انطالقا 
والتنمية  العدالة  تحقيق  نحو  بواجبها  إميانها  من 
املجتمعية املستدامة، وتوفري التعليم للجميع دون متيز.

اإلعاقات  بني  ما  متباينة  اإلعاقات  أن  الجامعة  من  وإميانا 
نوع  لكل  وأن  والتطويرية  والعقلية  والحركية  الجسمية 
اختالف  عىل  اإلعاقات  هذه  وأن  خاصة،  احتياجات  منها 
األنشطة  مامرسة  تعيق  قد  متباينة  وبدرجات  أنواعها 
الحياتية. لذا يأيت هذا الربوشور ضمن جهود الجامعة يف 
من  الفئة  هذه  تدعم  التي  واإلجراءات  السياسات  إعداد 
طالب  لكل  املناسبة  الظروف  لتأمني  سعيها  يف  الطلبة 
الحياة  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  لدعمه  إلعاقته  وفًقا 

األكادميية يف الجامعة.

اإلعاقة  ذوي  من  الطلبة  لدعم  الربوشور  هذا  يأيت 
معهم  التعامل  وآلية  وواجباتهم،  بحقوقهم،  للتعريف 

وإرشادهم، ودعمهم إلكامل مسريتهم الجامعية بنجاح.

تقديم الدعم النفيس االجتامعي سعيًا لتحقيق الصحة 
ونرش  اإلعاقة،  ذوي  الطلبة  لدى  والتكيف  النفسية 

املناخ الجامعي اآلمن.
تحقيق الدمج األكادميي واالجتامعي للطلبة من ذوي 
يكفل  مبا  الجامعة  متطلبات  مع  والتوافق  اإلعاقة 
الربامج  مختلف  يف  اإليجابية  ومشاركتهم  انخراطهم 

واألنشطة الجامعية.
تهيئة البيئة الجامعية املالمئة واآلمنة مبا يتوافق مع 
كل حالة عىل حدة، وتوفري الدعم املناسب من الخدمات 

والوسائل املختلفة الخاصة بهم.
والفعاليات  األنشطة  يف  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  إرشاك 

املختلفة وحسب قدراتهم الخاصة. 
املناسب  والرتبوي  األكادميي  والدعم  اإلرشاد  تقديم 
اإلعاقة  ذوي  الطلبة  مسرية  تسهيل  يكفل  الذي 

الجامعية وتحقيقهم ألهدافهم.
جامعي  مجتمع  لتعزيز  باإلعاقة  الوعي  مستوى  رفع 

شامل.
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األهدافاملقدمة

قانون  من   (3) املادة  نص  عىل  بناء 
لسنة   (20) رقم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
"كل  هو:  اإلعاقة  ذا  الشخص  فإن   ،2017
يف  األمد  طويل  قصور  لديه  شخص 
أو  الحسية  أو  الجسدية  الوظائف 
يحول  العصبية،  أو  النفسية  أو  الذهنية 
املادية  العوائق  مع  تداخله  نتيجة 
الشخص  قيام  دون  السلوكية  والحواجز 
أو  الرئيسية،  الحياة  نشاطات  بأحد 
مامرسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات 

األساسية باستقالل".

من هو الطالب ذوي اإلعاقة؟

وتخصصاتها  الجامعة  برامج  بكافة  التسجيل  يف  الحق 
التسجيل  متطلبات  تحقيق  رشيطة  الطلبة  من  كغريه 

والقبول بالجامعة وما تضمنه له الترشيعات.
حق التواصل مع الجهات املختلفة يف الجامعة لتسجيل 

حالته وتوثيقها.
بطرق  ويقيّم  يعطى  بأن  االستثناءات  بعض  يف  الحق 
بناء  للمحارضات  استيعابه  تضمن  تقليدية  غري  وأساليب 
الذي  الطالب  مبساعدة  شخص  يقوم  كأن  إعاقته؛  عىل 
التي  اإلجابة  بكتابة  يده، وذلك  لديه مشكلة حركية يف 
إلكرتونية  بنسخة  الطالب  تزويد  الطالب،  عليه  ميليها 
للمحتوى عىل برنامج MS WORD ليتسنى تحويلها إىل 

لغة برايل...الخ.
يف  واملشاركة  املتاحة  الخدمات  جميع  من  االستفادة 
الطالب  يحقق  أن  برشط  الجامعية،  والربامج  األنشطة 
يرتتب  وأال  واألنشطة،  الخدمات  هذه  من  االنتفاع  رشوط 

عىل مشاركته فيها إلحاق األذى بنفسه أو باآلخرين.
سلسة  بصورة  الجامعية  املباين  إىل  الوصول  حق 

وآمنة.
العدالة يف التعامل وعدم التمييز ضده بسبب إعاقته.

برسية،  اإلعاقة  ذي  الطالب  ملف  مع  التعامل  يتم  أن 
كمدرس  للمعنيني  إال  عليه  باالطالع  السامح  وعدم 
يف  الجامعة  رئاسة  أو  الطالب،  يدرسه  الذي  املساق 
حال تطلب األمر اتخاذ قرار يتعلق بالطالب، ويف الحاالت 

األخرى يجب الحصول عىل موافقة مسبقة من الطالب.

حقوق الطالب ذوي اإلعاقة
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التقيد باألنظمة والقوانني املعتمدة يف الجامعة.
التعامل مع موظفي الجامعة باحرتام وتقدير متبادل.

وتقدميه  اإلعاقة،  ذوي  بالطلبة  الخاصة  النامذج  تعبئة 
إىل الجهات ذات العالقة.

وتوفري  حاالتهم،  لتسجيل  الكلية  عامدة  مع  التواصل 
املعلومات التي تساعد عىل توفري الخدمات املناسبة 
قاموا  الذين  الطلبة  إن  إذ  املناسب؛  الوقت  يف  لهم 
الدعم  عىل  سيحصلون  الذين  هم  إعاقاتهم  بتوثيق 

الذي يحتاجونه خالل فرتة الدراسة.
إبراز الوثائق والتقارير الطبية التي تساعد عىل تحديد 

نوع اإلعاقة من مصادر ذات اختصاص معتمدة.
أي  الطالب  واجه  حال  يف  الكلية  عامدة  مع  التواصل 
املعوقات،  تحديد  يف  التعاون  أجل  من  وذلك  مشكلة، 
تعيق  التي  للمصاعب  املناسبة  الحلول  وإيجاد 

تحصيلهم الدرايس.
التي  الكلية  عامدة  مع  للتواصل  مبادرين  يكونوا  أن 
يدرسون بها، الستخدام الخدمات والتجهيزات املخصصة 

لهم بطريقة صحيحة ومناسبة.
ومدرس  األكادميي  املرشد  مناقشة  يف  املبادرة 

املساق يف آلية توفري احتياجاته.

واجبات الطالب ذوي اإلعاقة

وقتا  الدراسية  حياته  خالل  يقيض  اإلعاقة  ذو  الطالب  إن 
حضوره  خالل  من  الجامعة  يف  أساتذته  مع  طويال 
فهناك  ولذا  املكتبية،  الساعات  أو  الدراسية  للمحارضات 
دور كبري يقع عىل عاتق املرشدين األكادمييني واألساتذة 
من أجل مراعاة الطلبة من ذوي اإلعاقة يف كل ما يتعلق 
بدراستهم األكادميية، وتقديم الدعم والتسهيالت بحسب 
ما يحتاجه كل طالب من ذوي اإلعاقة البرصية، أو الحركية، 

أو السمعية، أو النطقية.

إرشادات عامة للتعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقةإرشادات ألعضاء الهيئة التدريسية

مراعاة جلوس الطالب باملقاعد األمامية، والتأكد من أن 
يكون مدرس املساق بالقرب منه.

يف حال عدم وجود مانع لدى الطالب من ذوي اإلعاقة 
بينهم،  فيام  التعاون  أهمية  إىل  الطلبة  توجيه  ميكن 
عىل  للحصول  الطلبة  أحد  مع  للتنسيق  الطالب  وإرشاد 

املالحظات.
توفري مكان هادئ للطالب للعمل كلام كان ذلك ممكنا.

وإعطاؤه  نفسه،  عىل  االعتامد  عىل  الطالب  تشجيع 
وقت إضايف لتسليم الواجبات.

مدرس  تدخل  يتوجب  الالمنهجية  األنشطة  حال  يف 
املساق لضامن انضامم الطالب إىل إحدى فرق العمل، 

وال يرتك األمر كامال للطلبة.

نفس  يف  يكون  (فال  االمتحان  أثناء  هادئ  مكان  توفري 
قاعة الطلبة أو يف مكان غري هادئ).

الكتابة  أو  القراءة  يف  الطالب  ملساعدة  شخص  توفري 
يف االمتحانات.

برايل  لغة  إىل  االمتحان  تحويل  إىل  الحاجة  حال  يف 
أسئلة  بإرسال  يقوم  أن  املساق  ملدرس  ميكن 
كاف  بوقت  االمتحان  وقت  قبل  التطبيق  االمتحان/ 

بالتنسيق مع عامدة الكلية.
أداء االمتحانات ميكن  الطالب مشكلة يف  إذا كان لدى 

مساعدته بإعطائه وقتًا إضافيًا.

أوًال: أثناء حضور املحارضات:

ثانًيا: أثناء االختبارات واالمتحانات:

إرشادات خاصة حسب نوع اإلعاقة

أوًال: إرشادات ألعضاء الهيئة التدريسية عن الطالب الذي
لديه كف برص أو ضعف برص:

بشكل  باملساق  الخاصة  املحارضات  توفري  عىل  العمل 
إلكرتوين وفوري إىل برايل أو صويت حتى يتم تحويله 

.MS WORD
استخدام الوسائل السمعية للطالب الذي لديه مشكلة 
الطالب  لدى  وسيلة  أفضل  هو  االستامع  ألن  برصية؛ 

للحصول عىل املعلومات.
السامح للطالب باستخدام املعينات البرصية واألجهزة 
للمحارضة)،  الصويت  التسجيل  (كجهاز  التعويضية 

وتشجيعه عىل استخدامها بأسلوب لطيف.
يف حال وجود صعوبة عىل الطالب للوصول إىل قاعة 
املحارضة، يقوم مدرس املساق بعمل التنسيق لتغيري 

مكان القاعة.
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إعفاء الطالب من االمتحانات الشفهية أمام الطلبة.
لزم  إن  والتكرار  وصرب  وروية  ببطء  الطالب  مع  التحدث 

األمر.
تجنب تصحيح صعوبات النطق التي لديه.

إن  الطالب  مع  والتواصل  التحدث  يف  الكتابة  استخدام 
لزم األمر.

ثالًثا: إرشادات ألعضاء الهيئة التدريسية فيام يخص
الطالب الذي لديه مشكلة نطقية:
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ثانًيا: إرشادات ألعضاء الهيئة التدريسية فيام يخص
الطالب الذي لديه مشكلة حركية:

التعويضية  األجهزة  استخدام  عىل  الطالب  تشجيع 
بأسلوب  لزم)  إن  للمحارضة  الصويت  التسجيل  (كجهاز 

محبب.
قاعة  إىل  الوصول  يف  صعوبة  الطالب  واجه  حال  يف 
املحارضة، يقوم مدرس املساق بعمل التنسيق الالزم 

لتغيري مكان القاعة.
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إعفاء الطالب من امتحانات االستامع.
وأماكن  الواسعة،  املدرجات  يف  الطالب  جلوس  تجنب 
ومواقف الضوضاء، فهو يحتاج إىل توفري مكان هادئ 

للعمل كلام كان ذلك ممكنا.
القاعة  يف  الجلوس  الطالب  إمكانية  عدم  حال  يف 
تحمله  عدم  بسبب  الواسعة  كاملدرجات  الدراسية 
الالزم  التنسيق  بعمل  املساق  مدرس  يقوم  الصدى، 

لتغيري مكان القاعة.

رابًعا: إرشادات ألعضاء الهيئة التدريسية فيام يخص
الطالب الذي لديه ضعف يف السمع:

الرسية

"مينع إفشاء املعلومات املقدمة عن ذوي اإلعاقة ألي 
طالب إىل طرف ثالث إال بتفويض من الطالب (وويل أمره أو 
توفري  الحالة  هذه  يف  ويتم  األمر)،  لزم  إن  عليه  الويص 
معلومات محدودة إىل الكلية املعنية لغرض توفري الدعم 

املحدد للطالب".

وتعريفهم  اإلعاقة  ذوي  من  الجدد  الطلبة  استقبال 
باملرافق املهمة يف الجامعة.

التعاون مع عامدة شؤون الطلبة بإنشاء قاعدة بيانات 
للطلبة ذوي اإلعاقة.

املساقات  تسجيل  يف  اإلعاقة  ذوي  الطلبة  مساعدة 
وقت  يف  لهم  الدرايس  الجدول  وتنظيم  األكادميية، 

مبكر.
التعاون مع عامدة شؤون الطلبة يف دراسة املشكالت 
واالجتامعية،  والنفسية،  والتكيفية،  األكادميية، 

واألرسية للطلبة ذوي االعاقة يف الجامعة.
املشاركة  يف  الطلبة  شؤون  عامدة  مع  التعاون 
بذوي  الخاصة  واملؤمترات  والندوات،  باألنشطة، 

اإلعاقة.
ذوي  الطلبة  أمور  أولياء  مع   – الرضورة  عند   - التواصل 

اإلعاقة.
إطالق مبادرات ومسابقات ريادية طالبية خاصة بالطلبة 

ذوي اإلعاقة.

ذوي  الطلبة  ملساندة  التطوعي  العمل  ثقافة  نرش 
اإلعاقة.

تنظيم دورات يف الرتبية الخاصة لتأهيل العاملني مع 
ذوي اإلعاقة، وزيادة كفاءتهم املهنية.

ذوي  مع  للعمل  متخصصني  إلعداد  تدريبية  دورات 
اإلعاقة.

دور الكلية يف دعم الطلبة ذوي اإلعاقة

خدمات أخرى ميكن تقدميها ملساندة الطلبة ذوي اإلعاقة
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خدمات ميكن تقدميها ملساندة الطلبة ذوي اإلعاقة


