
                                                                                     

 جامعة عين شمس  

 قسم اللغة االسبانية

 

 لية التعامل مع ذوى الهمم و ذوى االحتياجات الخاصةآ

 

 لية ذوى الهمم: آأوال: تحديد 

اختالفات فى الجسد أو الفكر أو فى الحس ح ذوى الهمم الطالب الذين يظهر عليهم  يصف مصطل

تقسم   و التى تنتج عن أمراض جسدية أو وراثية و التى تؤثر سلبا على قدراتهم فى التعلم. و 

 فئات ذوى االحتياجات الخاصة إلى ما يلى: 

 

و هم الفئة المصابة بضعف فى الوظائف البصرية و هم ينقسموا الى   االعاقة البصرية: •

هم الفاقدين لبصرهم تماما و يستخدمون لغة برايل و ضعاف البصر   فئتين المكفوفين و

 الذين يحتاجون إلى تكبيرأو برنامج قارئ أو استخدام عدسة مكبرة فى القراءة. 

 

السمعية: • بوظائف  االعاقة  السمعى  الجهاز  قيام  تحول  بمشاكل  المصابة  الفئة  و    هو هى 

 لدمج فى المجتمع التعليمى. ا نطبية تمكنهم ميحتاج هؤالء الطالب الى سماعات 
 

 

الفئة المصابة بخلل فى القدرة الحركية و تحتاج هذه الفئة من   االعاقة الحركية: • و هم 

للكلية و بالفعل يتم استخدام هذه االمكانيات  التحتية    تجهيزات معينة فى البنية  إلى  الطالب  

 لتسهيل حركة هؤالء الطالب.

 

من مشاكل صحية تؤثر    و هى الفئة من الطالب الذين يعانون  التوحد و االعاقة العقلية: •

على كالمهم و اقامتهم للعالقات االجتماعية أما بالنسبة لالعاقة العقلية هم الطلبة الذين  

 يعانون من أمراض جسدية أو شحنات كهربائية زائدة أو نوبات صرع. 



 

حاب االعاقة البصرية  و أغلب الطالب ذوى الهمم فى برنامج اللغة االسبانية  من أص

 سواء كانوا مكفوفين أو ضعاف بصر و قليل من أصحاب التوحد و االعاقة العقلية. 

 

 ثانيا: حقوق ذوى الهمم:

 

يتم وضع ضمانات واضحة لحصول ذوى االحتياجات الخاصة   2018لسنة    10طبقا لقانون رقم  

على كافة حقوقهم و دمجهم فى المجتمع بصورة عادلة و وفقا للقانون تلتزم المؤساسات الحكومية  

غير الحكومية بمختلف أنوعها بااللتزام بسياسات الدمج التعليمى و ضوابط قبول ذوى الهمم و  

العالى و البحث  فى الك التعليم  تتخذ وزارة  للقانون  التنفذية  العليا ووفقا لالئحة  ليات و المعاهد 

األ المجلس  مع  بالتعاون  قبول  العلمى  للجامعات  استيفاء   %5على  بشرط  الهمم  أصحاب  من 

القدرات من درجات ثانوية عامة و أجتياز اختبارات القبول أو    %50متطلبات القبول و بحد أدنى  

تثبت    منالخاصة. و إعفاء غير القادرين من الطالب ذوى اإلعاقة من المصروفات الدراسية و 

ر من وزارة  التضامن االجتماعى. و يكفل قانون  دعدم قدرته المادية بموجب بحث اجتماعى صا

 الجامعة لطلبة ذوى االحتياجات الخاصة ما يلى: 

ل مستشفيات عين شمس المتخصصة مثل  من خال   الرعاية الصحية و الخدمات العالجية •

 مستشفى الطلبة و الدمرداش و غيرها.

المساوة فى الحصول على الخدمات التعليمية بين جميع الطلبة و محاولة دمج أصحاب  •

 الهمم فى المجتمع التعليمى و النشاط الطالبى بالقسم.

 حلتهم التعليمية. حة فى الكلية و التى تساعد أصحاب الهمم فى رااستخدام المرافق المت  •

نسانى و التعاون المجتمعى التعليمى من جانب أعضاء هيئة التدريس  النضج األخالقى اإل •

و من جانب الطلبة و الذى يخلق جو من التعاون لالخد بايدى أصحاب الهمم فى مسيرتهم  

 التعليمية. 
 

 لية التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة:آثالثا: 

 خدمات تعليمية و منها:  ةعامة و برنامج قسم اللغة االسباني تقدم الكلية بصفة 

يوفر القسم منصة تعليمية الكترونية يتابع من خاللها الطلبة من ذوى الهمم المادة العلمية   -1

 من خالل توافر برنامج ناطق للطلبة المكفوفين و ضعاف البصر.

 



رايل للطلبة المكفوفين  تقديم المنهج الدراسى فى شكل نسخة ورد لتيسير تحويلها الى ب  -2

 مواد التعليمية. للقبيل بدء العام الدراسى لتسهيل متابعة الطالب 
 

 

خدماتها   -صحاب الهممألو هى صرح عظيم يمد العون الدائم  - تقدم مكتبة رفيق الدرب -3

الطالب  إالمجانية   تمكين  إلى  تهدف  و  العليا  الدراسات  و  الليسانس  مرحلتيى  لى طالب 

و يستفيد منها    المكفوفين و ضعاف البصر من االعتماد على انفسهم فى حياتهم الجامعية

الكلية  128 مستوى  على  من    .طالب  كبير  بعدد  مجهزة  مكتبة  أنها  بالذكر  الجدير  و 

. هذا باإلضافة إلى خدمات أخرى  الطابعات البرايل و الطابعات العادية و قارئ صوتيى

 حصر:منها على سبيل المثال ال ال

 

اآل* الحاسب  أجهزة  بطالب  اعداد  الشخصية  المحمولة  التليفونات  و  اللوحية  االجهزة  و  لى 

 المكتبة و تجهيزها بالبرامج الصوتية لتتناسب مع احتياجاتهم الدراسية. 

 

التمييز  * برامج  نسق رقمى من خالل  الى  تحويلها  و  العلمية  للمقررات  عمل مسح ضوئى 

 .OCRالضوئى للحروف 

 

لمن يحتاج من الطالب الذين    mp3المادة العلمية الرقمية الى مادة مسموعة بامتداد    تحويل*

 . ال يستطيعون قراءة برايل

 

المواد  * على  لالطالع  بالمكتبة  المتوفرة  االجهزة  عن طريق  االنترنت  خدمة  المكتبة  توفر 

 العلمية. 

المكتبة »مكتبة رفيق  * باسم  الفيسبوك  التواصل االجتماعى  توجد مجموعة على مواقع 

يتعلق   ما  كل  نشر  و  التواصل  سهولة  التدريس  هيئة  اعضاء  و  للطالب  تتيح  الدرب« 

لكل  الواتس اب  بالخدمات التعليمية التى تهم الطالب، كما توجد مجموعات على تطبيق  



الطالب   بين  للتواصل  قسم  تم  دفعة و كل  ما  بشأن  دفعة  المسؤول عن كل  الموظف  و 

 توفيره لهم من مواد علمية فى صورة الكترونية أو ورقية. 

 

و * العليا  الدراسات  طلبة  و  التخلفات  و  بالليسانس  الخاصة  االمتحانات  جميع  طباعة 

 امتحانات اعمال السنة و االستماع و كذلك طباعة التكليفات و المشروعات البحثية. 

 

المكتبة بدور كبير خالل جائحة كرونا  بمساعدة الطالب الحصول على البريد  قامت  *

الجامعى الخاص بهم و تفعيله و تفعيل اسم المستخدم و كلمة السر و الدخول على المنصة  

اسئلة   طباعة  الى  باالضافة  بعد  عن  التعليم  منظومة  فى  متابعتهم  و  للكلية  االلكترونية 

االجابة   معايير  و  ذوى  التكليفات  الطالب  من  التكليفات  استقبال  كذلك  برايل،  بطريقة 

االحتياجات الخاصة و مساعدة من يرغب منهم فى تنسيقها وفقا لمعايير االجابة ثم وضعها  

 على اسطوانة مدمجة و تسليمها الى الكنترول. 

 

 

يتم متابعة أصحاب الهمم عن طريق االرشاد االكاديمى حيث يقف عضو هيئة التدريس   -4

و تقديم حلول    ةالمشاكل األكاديمية و النفسية للطلبة من ذوى االحتياجات الخاصعلى  

 لمشكالتهم و متابعة حل المشكلة.

 

مدمجة   -5 اسطونات  و  البصر  لضعاف  مكبرة  و  برايل  نسخ  طريق  عن  االمتحان  تقديم 

 لسهولة قراءة االمتحان. 

 

و اذا    بالكتابة لنفسهم  توفير لجان خاصة وقت االمتحان الصحاب الهمم حيث يقوم الطلبة -6

تعذر هذا الى سبب خارج عن ارادتهم يتم توفير من أعضاء اللجنة المعاونة من يساعدهم  

 فى اتمام هذا المهمة. 
 



 

يحضر ذوى الهمم المؤتمر العلمى الخاص بالقسم و يتم عرض الصعوبات التى تقابلهم   -7

 و يتم طرح مقترحات لحلها.

 

التكافل   -8 صندوق  من  يقدم  االعفاء  أو  مالية  منح  خالل  من  المادى  الدعم  االجتماعى 

 . المطلوبة  قالمصروفات الدراسية الصحاب الهمم غير القادرين ماديا بعد استيفاء االورا
 

 

اللغة االسبانية الدعم االكاديمى و المعنوى من خالل رابطة مكفوفى قسم   -9 يقدم برنامج 

للتيسير على الطلبة و سرعة حل مشكالتهم.    اللغة االسبانية عن طريق تطبيق الواتس اب

االستاذ محمود أنور المدرس    هيرأس الرابطة رئيس القسم أ.د. محمد الصغير و يعاون 

المساعد بالقسم و هو من ذوى الهمم فيكون قريب من مشاكل الطلبة و على دراية كاملة  

 . بها

بحاسب   -10 مجهزة  معامل صوتية  مكبراآتوفير  و  قراءة  برامج  بها  ت صوت لى 

 صحاب الهمم من ذوى االعاقة البصرية و السمعية أن وجد. أل

 

يشارك أصحاب الهمم فى اليوم الثقافى للقسم و هو نموذج رائع لدمج الطالب فى   -11

غيرها حسب  و   الت الموسيقيةاالنشطة الطالبية من غناء و القاء شعر و العزف على اآل

المتميزون فى الموسيقى الطالبة مريم كمال النجدى  فمن الطلبة    المواهب المختلفة للطلبة.

عازفة الكمان بالفرقة الثالثة بقسم اللغة االسبانية و فاطمة السيد عازفة الكالرينت بالفرقة 

 الثانية بقسم اللغة االسبانية.
 

 

هيئة   -12 أعضاء  وعى  رفع  يتم  التوحد  و  العقلية  االعاقة  ذوى  من  للطلبة  بالنسبة 

بالتعامل مع النفسية  األ  هذه الحاالت من توحد و صرع و غيرها من  التدريس  مراض 

 ؤثر على الطالب و على مستوى تحصيله الدراسى.التى ت 

 

تقديم الدعم االكاديمى و النفسى الكامل لهؤالء الطلبة من خالل ساعات االرشاد  -13

 االكاديمى. 
 

 



المحدد   -14 الوقت  عن  ساعة  نصف  الهمم  االمتحان الصحاب  مدة  لالمتحان  زيادة 

رايل و طباعة االمتحان فى اللجان الخاصة مما ب لسهولة كتابة الطلبة النفسهم و قراءة ال

 يتطلب مزيد من الوقت و يدفع بهذا التوتر عن هؤالء الطلبة. 

 

 صحاب الهمم اذا تطلب األمر. ن خاصة فى العيادة أو المستشفى ألاأمكانية عقد لج  -15
 

 

 هؤالء الطلبة من أصحاب الهمم.  التوصية برفع تكليف محو االمية عن -16

 

توفير رعاية طبية عن طريف العيادة الخاصة بالكلية فى لجان الطلبة من ذوى   -17

بنوبات   الطلبة  اذا استدعى االمر من اصابة  بالكلية فورا  الخاص  الطبيب  لتدخل  الهمم 

 االمتحان.  أثناءصرع مفاجاة أو حاالت نفسية 
 

 

للطالب عن اداء االمتحان اذا استدعى االمر  تطبيق القانون بقبول العذر المرضى   -18

 مع االحتفاظ بتقديراته عند أداء االمتحان فى العام التالى.

 

يقدم قسم اللغة االسبانية نموذج رائع من دمج أصحاب الهمم فى المجتمع االكاديمى   -19

أعضاء حيث يضم أثنين من أعضاء الهيئة المعاونة من الطالب المكفوفين و هم من أكفأ  

 القسم و أنشطهم. 
 

صحاب الهمم و رفع وعيهم  أحث الطالب المبصرين على مساعدة زمالئهم من   -20

بالمسئولية أتجاههم على أن ت الميدانى مما حسو احساسهم  التدريب  ب لهم من ساعات 

 يخلق جو عائلى جميل بين الطلبة و يقوم بدوره بدمج اصحاب الهمم فى المجتمع التعليمى. 
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