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 آلية دمج ذوى اإلحتياجات الخاصة فى المجتمع الطالبى

 الكلية: تتخذ الكلية مجموعة من اإلجراءات لدمج ذوى االحتياجات الخاصة في مجتمع

 

 .السماح باستخدام المصعد الكهربائي الخاص بأعضاء هيئة التدريس ➢

 .تسهيالت إنشائية )ساللم منزلقة( بمبنى الكلية تسمح بدخول الكراسي المتحركة الخاصة بالمعاقين ➢

 مرونة في تغيير مواعيد المحاضرات النظرية والحصص العملية بما يتفق مع ظروفهم الخاصة. ➢

 خاصة لالمتحانات إذا استدعى األمر.تخصيص لجان  ➢

 السماح للمرافقين لبعض الطالب من حضور المحاضرات بصحبتهم. ➢

 

 كما يمكن للكلية تحقيق األتى:

 

لية الدمج للطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة مع للدمج من خالل التوعية بأهمية عم الكليةتهيئة مجتمع  •

 .أقرانهم من الطالب 

ودعوتهم لزيارة الكلية فى يوم التوعية فى بداية العام  الكليةإعالم أولياء األمور بمواعيد التسجيل في  •

 .االكاديمى

إعداد فيلم وثائقي و/أو عرض مصور عن المرافق الجامعية التي يمكن أن يستفيد منها الطالب ذوي  •

االحتياجات الخاصة مصحوبة بشرح مفصل لهم عن كيفية االستفادة من هذه المرافق ، ُيقدم هذه العرض 

ة أقراص مدمجة للمستفيدين منه من الطالب ذوي االحتياجات في لقاء مفتوح معهم ويوزع عليهم في هيئ

.CDs 

 .محاضرات تثقيفية عن الحقوق العامة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة  •

قيام أعضاء هيئة التدريس / أعضاء الهيئة المعاونة بتهيئة الطالب الستقبال الطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة  •

ت الخاصة والنهى عن وتوجيه انتباههم نحو أساليب التعامل المناسبة لكل فئة من فئات ذوي االحتياجا

 تنمر البعض عليهم.

طرح موضوع الدمج فى المجتمع الطالبى للطالب ذوى االحتياجات الخاصة في اجتماعات أولياء األمور ،  •

 . الكليةوتوضيح أهمية انتظامهم في 

أساليب داخل المحاضرات تساهم فى تنمية مهارات التفكير الرئيسية )كأسلوب حل المشكالت إستخدام  •

 .بطرق إبداعية على سبيل المثال(
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