
  

 �لية األلسن

  –  آلية  موحدة للتعامل مع ذوي الهمم وذوي االحتياجات ا�خاصة

 2021د�سم��  8معتمدة من مجلس ال�لية بتار�خ 

 الهمم و ذو  أوال: 

ا�جسد أو الفكر أو �� ا�حس   �يصف مصط�ح ذوى الهمم الطالب الذين يظهر عل��م اختالفات �

ي  التعلم. و تقسم فئات ذو   �ا ع�� قدرا��م �تؤثر سلبً   يتنتج عن أمراض جسدية أو وراثية و ال� يوال�

 إ�� ما ي��: الههم 

املصابة بضعف �اإل  • هم الفئة  ��  إالوظائف البصر�ة و هم ينقسموا    �عاقة البصر�ة: و 

ا و �ستخدمون لغة برايل و ضعاف البصر  فئت�ن املكفوف�ن و هم الفاقدين لبصرهم تمام 

 القراءة.   �الذين يحتاجون إ�� تكب��أو برنامج قارئ أو استخدام عدسة مك��ة �

الفئة املصابة بمشا�ل تحول قيام ا�جهاز السم�� بوظائفة و�حتاج    �عاقة السمعية: و �اإل  •

 �� سماعات طبية تمك��م مع الدمج �� ا�جتمع التعلي�ى. إهؤالء الطالب  

من  اإل  • تحتاج هذه الفئة  ا�حركية و  �� القدرة  املصابة بخلل  عاقة ا�حركية: و هم الفئة 

�انات  م ة و بالفعل يتم استخدام هذه اإل الطالب إ�� تجه��ات معينة �� البنية  التحتية لل�لي

 لتسهيل حركة هؤالء الطالب. 

الفئة من الطالب الذين �عانون من مشا�ل �حية تؤثر   �عاقة العقلية: و �التوحد و اإل  •

ع�� كالمهم و اقام��م للعالقات االجتماعية أما بالنسبة لالعاقة العقلية هم الطلبة الذين  

 ت كهر�ائية زائدة أو نو�ات صرع. �عانون من أمراض جسدية أو �حنا



  
 ثانيا:  ذوو االحتياجات ا�خاصة

الحتياجات ا�خاصة عن فئة من الطالب تختلف اختالفا عن غ��ها من فئات  ذوي �ع�� مصط�ح  

 ا  ضمن هؤالء الطالب. و�ندرج املتع��ون ماليً   ا�جتمع ا�جام��، سواء �ش�ل وق�ي أو دائم

 : واالحتياجات ا�خاصة : حقوق ذوي الهمملثاثا

توجد ضمانات وا�حة �حصول ذوي االحتياجات ا�خاصة ع��   2018لسنة    10طبقا لقانون رقم 

�افة حقوقهم و دمجهم �� ا�جتمع بصورة عادلة و وفقا للقانون.  تل��م املؤساسات ا�حكومية وغ��  

وضوابط قبول ذوي الهم أنوعها �سياسات الدمج التعلي�ي  و  ا�حكومية بمختلف  م �� ال�ليات 

 املعاهد العليا. 

للقانون تتخذ وزارة التعليم العا�� و البحث العل�ى بالتعاون مع ا�جلس     ووفقا لالئحة التنفذية 

%  50% من أ�حاب الهمم �شرط استيفاء متطلبات القبول و بحد أد�ى  5األع�� ل�جامعات قبول  

درات ا�خاصة. و إعفاء غ�� القادر�ن من  من درجات ثانو�ة عامة و اجتياز اختبارات القبول أو الق

بحث   بموجب  املادية  قدرتھ  عدم  تثبت  ومن  املصروفات الدراسية  اإلعاقة من  الطالب ذوى 

اجتما�� صادر من وزارة  التضامن االجتما��. و يكفل قانون ا�جامعة لطلبة ذوى االحتياجات  

 ا�خاصة ما ي��: 

الرعاية ال�حية و ا�خدمات العالجية من خالل مستشفيات ع�ن شمس املتخصصة مثل   •

 غ��ها. ووحدة اإلرشاد النف��ي، مستشفى الطلبة و الدمرداش 

و محاولة دمج أ�حاب   • املساوة �� ا�حصول ع�� ا�خدمات التعليمية ب�ن جميع الطلبة 

والنشاط الطال�ى بالقسم ق ل�ل الطالب ا�حصول  ، حيث يحالهمم �� ا�جتمع التعلي�ى 

متم��ة �غض النظر عن القصور الذي قد �شوب حال��م ا�جسمانية   ع�� خدمة �عليمية 

 والعقلية والنفسية. 



  

ذ  إ استخدام املرافق املتاحة �� ال�لية و ال�ي �ساعد أ�حاب الهمم �� رحل��م التعليمية.  •

وعليھ ي و�ني��ا التحتية،  ال�لية  بمرافق  تع�ن ع�� ال�لية توف��  يحق ل�ل الطالب التمتع 

 اآلليات ال�ي �سمع لذوي الهمم بالتحرك �� امل�ان واالستفادة من �ل إم�انياتھ بأمان. 

من جانب أعضاء هيئة التدريس   • الن�ج األخال�� اإل�سا�ى و التعاون ا�جتم�� التعلي�ى 

ياجات  واالحت  أ�حاب الهمم  أيديب خذمن التعاون لأل ا  ومن جانب الطلبة و الذي يخلق جو  

 �� مس����م التعليمية.   ا�خاصة

 را�ًعا: آلية التعامل مع ذوي الهمم وذوي االحتياجات ا�خاصة

 ) ذوي اإلعاقة البصر�ة1

 توفر ال�لية ما ي�� للمكفوف�ن: 

افق مع برامج الناطق املطلو�ة للمكفوف�ن.  - أ  منصة �عليمية إلك��ونية تتو

 رفع املن�ج �امال ع�� منصة األلسن - ب

و�� مكتبة خاصة بخدمة املكفوف�ن مزودة بطا�عات برايل وقاريء    - ج الدرب،  مكتبة رفيق 

 صو�ي وتتو�� تحو�ل امللفات التعليمية إ�� برايل. 

 مرشد أ�ادي�ي/طال�ي ملتا�عة أحوال املكفوف�ن والتأكد من تلبية احتياجا��م - د

ك��ات الصوت، و�رامج  عدد من معامل ا�حاسب اآل�� املزودة با�حواسيب املتخصصة، وم  - ه

 القاريء، وأجهزة برايل

ت�ليفهم بمشروعات وواجبات مختلفة لدرجات أعمال السنة �� املقررات ال�ي يتعذر عل��م   - و

 الرموز الصوتية)ة  ف��ا التعامل مع املطلوب (مثل مادة الصوتيات وكتاب

 عمل ��خ برايل و��خ تكب�� لضعاف البصر �� االمتحانات   - ز



  
لهم    - ح للمكفوف�ن ح�ى يتس�ى  توف�� �جان امتحان خاصة �� معامل ا�حاسب اآل�� ا�جهزة 

دقيقة ملراعاة صعو�ات    15الكتابة ألنفسهم، مع السماح السماح بز�ادة زمن االمتحان بمقدار  

 الكتابة وخاصة �� الفرق األو��

�� مرافق للكتابة لهم �� االمتحانات التحر�ر�ة عند وجود عذر قهري يمنعهم من الكتابة  توف  - ط

 ألنفسهم

ومق��حا��م    - ي مشكال��م  لعرض  لل��نامج  العل�ي  املؤتمر   �� املكفوف�ن  عن  ممثل  حضور 

 ومناقش��ا

يف تكو�ن مجموعة للمكفوف�ن بالقسم لتسهيل الوصول إل��م والتعامل مع مشكال��م، وت�ل  - ك

للمكفوف�ن ونموذج ناجح، يحتذى بھ،   املعيد املتم�� فادي سامي برئاس��ا نظرا ألنھ يمثل قدوة 

 لذوي الهمم الذين يتغلبون ع�� الصعاب و�تفوقون. 

 ) املعاقون حركيا2

يحتاج الطالب املعاقون حركيا لتجه��ات خاصة �� البنية التحتية لتسهيل �عاملهم مع امل�ان،  

إعداد املطا املصاعد ووضع الفتات  م��ا  وتجه��  املياه،  القاعات ودورات  لع واملنازل ومداخل 

 إرشادية لتسهيل �عاملهم مع امل�ان.  

 اإلجراءات التالية لتسهيل �عامل ذوي اإلعاقات ا�حركية:   تتخذ ال�لية 

 مراعاة وضع محاضرا��م �� قاعات الدور األر��ي لتسهيل انتقالهم  - أ  

وعات مختلفة عند �عذر مشارك��م �� أية عروض تقديمية/مشروعات  مراعاة ت�ليفهم بمشر  - ب

 تقت��ي ا�حركة. 

 املعاقون نفسيا/عصبيا - 3



  
والصرع،   والفصام،  االكتئاب،  مثل  نفسية/عصبية  أمراض  من  الطالب  �عض  �عا�ي 

وغ��ها. و��دف �لية األلسن إ�� معاون��م و�سهيل عملية �علمهم  واالضطراب ثنائي القطب، 

 اإلجراءات التالية:   تتخذ ال�لية�ان، وعليھ  بقدر اإلم 

توعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بطبيعة تلك األمراض والطر�قة ال�ي يو��ي ��ا   - أ

 األطباء للتعامل معها

املرض وكيفية    - ب ع�� طبيعة  للتعرف  تفاقم حالتھ  حال  و�� أمره  أو  الطالب  التواصل مع 

 املساعدة

�سهيل مشروعات وت�ليفات أعمال السنة ا�خاصة ��م وعدم إلزامهم بأية تدر�بات سريعة    - ج

 مرتبطة بزمن محدد 

 التواصل مع إدارة ال�لية لتسهيل �ل اإلجراءات الورقية ا�خاصة بالطالب - د

 التوصية بإعفاء الطالب من أداء مشروع محو األمية - ه

 ��ي با�جامعة لتلقي العالج املناسبتوجيھ الطالب إ�� وحدة اإلرشاد النف  - و

االمتحانات حال تفاقم حالتھ، مع    - ز املر��ي للطالب عن أداء  تطبيق القانون بقبول العذر 

 احتفاظھ بتقديراتھ عند أداء االمتحانات �� العام التا��

 املتع��ون ماليا - 4

ة حال �ع��ه ماليا  نظرا �حرص �لية األلسن ع�� مص�حة طال��ا ، �س�� ملساعد��م بطرق عديد    

 عن طر�ق الوسائل التالية: 

حالتھ و�عفائھ من مصروفات    - أ  توجيھ الطالب لوحدة الت�افل االجتما�� ال�ي تقوم ببحث 

 العام الدرا��ي أو التكفل بمصروفات إقامتھ �� املدينة ا�جامعية. 



  
للطالب الذي50خصم   - ب  يتو��   % من مصروفات برامج ال��جمة بنظام الساعات املعتمدة 

 و�� أمره أثناء العام الدرا��ي. 

أوزوريس   - ج  الكتب الدراسية املقررة داخل ال�لية    –االتفاق مع مكتبة  بتسليم   –ال�ي تبيع 

 الكتب مجانا للطالب املتع��ين ماليا بموجب وررقة من رئيس القسم العل�ي

تنظمها  مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة �� معارض املال�س امل  - د  ستعملة ال�ي 

 و�الة خدمة البيئة وتنمية ا�جتمع

 حظات مهمة: مال 

 تم االتفاق ع�� املصط�ح �� ال�جنة املعنية بحقوق األ�خاص ذوي اإلعاقة باألمم املتحدة •

• https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsperso

nsWithDisabilities.aspx 

 يقدم مركز التدر�ب والتطو�ر بجامعة ع�ن شمس دورة تدر�بية �� هذا الشأن �عنوان:  •

• Teaching for Students with Special Needs 

 اإلعاقة بجامعة ع�ن شمس: يمكن أيًضا االستفادة من مركز خدمة الطالب ذوي   •
sdsc – Just another WordPress site (asu.edu.eg) 
 

 

•  

https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx
http://sdsc.asu.edu.eg/#1613644920273-9d33e0db-8116


  

 للمعلومات ع�� صفحة ا�جامعة:  •

• https://www.asu.edu.eg/ar/106/page 

 شروط قبول الطالب املكفوف�ن ب�لية األلسن: املصدر موقع جامعة ع�ن شمس الرس�ي •

https://www.asu.edu.eg/ar/323/page 

 

https://www.asu.edu.eg/ar/106/page
https://www.asu.edu.eg/ar/323/page

