تفعيل التواصل
 .1التواصل مع الطلبة بصورة دائمة لمتابعة احلالة.

رأي المختــص المعتمــد بمــدى حاجــة الطالــب إىل
الدعم.

 .2توجيــه الطالــب للمبــادرة والمشــاركة يف الــدورات  .2رأي المحارضين حول حاجة الطالب الفعلية للدعم.
التدريبية ،واألنشطة اليت ينظمها المكتب.
 .3تحليــل التقريــر ودراســته مــن قبــل المختــص يف
مكتب دعم التعلم.
 .3تشــجيع الطالب للمبادرة بإعطــاء مقرتحات تخص
أي فعالية يقدمها المكتب.
 .4اعتمــاد القــرار النهايئ من قبــل المختص يف مكتب
دعم التعلم عن نوع الدعم الذي يحتاجه الطالب.
مؤهالت الطلبة المتطوعني للمساعدة يف دعم التعلم:
 .5إلدارة اجلامعــة احلق يف طلــب أي فحوصات إضافية
يقــوم مكتــب دعــم التعلــم باختيــار فريــق مــن الطلبة
أو قديمة ،أو طلب شــهادات دراســية غري الموجودة
لغــرض العمــل كمتطوعني للمســاعدة يف دعم التعلم،
بملف الطالب.
وتحديــد متطلبــات ومؤهــات هــؤالء الطلبــة ،ســواء
للمســاعدة عىلشــكل دروس تقوية أو تقديم خدمات  .6حاجــة الطالب لغرفة منفصلــة أو وقت إضايف ألداء
االمتحــان ال يحتــاج لتقاريــر تثبــت ذلــك .ويمكــن
ضمــن إطار مكتب دعم التعلم ،كما يتم تحديد احلوافز
التعرف عىل ذلك من خالل إخضاع الطالب جللسات
المقدمة لهم.
إرشــاديةمنتظمة لتحديد ســبب حاجتــه لهذا النوع
متطلبات تأمني وسائل الدعم:
من الدعم.
 .1التقرير التشــخييص (موقع ومختــوم) والذي يثبت
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مكتب دعم التعـلـــم

مكتب دعم التعلم يف جامعة األمرية سمية للتكنولوجيا  .3إرشاك الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية اإلضافية
يســعى مكتــب دعــم التعلــم إىل توفــر الدعــم لــذوي
يف األنشطة المختلفة ،وتشجيعهم عىل التعبري عن
االحتياجــات التعليمية اإلضافيــة يف المواد األكاديمية
حاجاتهم دون حرج ،مما يعزز الثقة بالنفس لديهم.
ويف الناحيــة االجتماعيــة والنفســية والصحيــة ،وتوفري
 .4تشــجيع وتدريــب طلبــة اجلامعة عىل المشــاركة يف
خدمــات طالبيــة مبــارشة للطلبــة الذيــن يحتاجــون
دعم هذه الفئة.
ذلــك ،مــن خــال توفــر خدمــات اســتباقية يف هــذا
 .5توفــر التدريــب المناســب لفئــات الموظفــن
المجــال ،وتزويــد الطــاب بمجموعــة متنوعــة مــن
المختلفــة للتعامــل مــع الطلبــة ذوي االحتياجــات
األدوات والمهــارات الالزمةلتفادي حدوث المشــكالت
التعليمية اإلضافية.
مســتقبال ً ،ونهدف إىل غرس روح التعاون بني المكتب
وأعضــاء الهيئــة التدريســية وأوليــاء األمــور والطلبــة الدعم األكاديمي
لمســاعدة الطلبــة للمــي قدمــا ً يفحياتهــم اجلامعيــة
 .1تطويــر مهارات الطلبة الدراســية ومســاعدتهم عىل
دون عوائق .نتبع أسلوب استبايق والذي يكون رئيسيا ً
تطويــر قدراتهــم الذاتيــة الكتســاب المعرفة خالل
ليشــمل جميــع الطلبــة خصوصــا ً الطلبــة المتعرثيــن
دروس التقوية للمواد اليت يدرسها ،عن طريق طلبة
دراســيا ً للتعــرف عىل أســباب تعرثهــم دراســياً،أو عىل
اجلامعــةذاتهم حيث يتم من خالله ترســيخ مفهوم
شــكل مجموعــات متخصصــة أو فرديــا ً إذا اســتدعت
التعاون بني الطلبة.
احلاجة ذلك.
 .2دورات تقويــة للخــط والطباعــة باللغــة العربيــة
سياستنا
واإلنجلزيية.
توفــر الفــرص التعليميــة العادلــة والبيئــة المناســبة  .3دورات تقوية للمحادثة للغتني العربية واإلنجلزيية،
مــن التعليــم جلميــع الطلبة عــى مختلف مســتوياتهم
والرياضيات وأي مادة أخرى قد يحتاج الطالب فيها
لالنتفــاع بربامج وخدمات وأنشــطة اجلامعة المختلفة.
لدروس إضافية.
مــع اتبــاع الطرقالــي تضمن اخلصوصيــة والرسية يف
 .4متابعــة تطور الطلبة وتقدمهم مــن خالل نتائجهم
التعامــل مــع هــذه الفئة ،لتشــجيعهم عــى التعبري عن
الدراسية.
احتياجاتهم المختلفة.
 .5توفــر الرتتيبات اخلاصة الالزمــة لالمتحانات (وقت
األهداف
إضايف ،مرافقني لقراءة االمتحان أو الكتابة ،قاعات
 .1تحقيــق الدمج للطلبــة ذوي االحتياجــات التعليمية
منفصلة ،اآللة احلاســبة ،وسيلة طباعة) حسب حالة
اإلضافية (كالصعوبات اإلدراكية ،وصعوبات التعلم
الطالب.
المحــددة والــي تشــمل برصيــة ونطق ،وســمعية)
 .6توفري نسخ من المالحظات الصفية.
بأفضــلصــورة ممكنــة أكاديميــا ً واجتماعيــا ً وذلك
عــر توفري الدعم المناســب من اخلدمات والوســائل  .7أجهزة وبرامج إلكرتونية أخرى تتناســب مع احلاالت
المختلفة.
المختلفة اخلاصة بهم.
 .2تقديم اخلدمات المناســبة لهم بما يتناســب مع كل  .8تسجيل صويت للمحارضات.
حالة عىل حدى إذا استدعى األمر.

 .9ورق ملون وخط مكرب لالمتحانات.

اجلهات المساندة
• الطالب نفسه.
• الموظفني يف مختلف األقسام والعمادات.
• أولياء األمور.
• طلبة اجلامعة.
الفئة المستهدفة

والمشــاركة يف األنشــطة والربامج اجلامعية ،برشط
أن ال يرتتب عىل مشــاركته فيها إحلاق األذى بنفسه
أوباألخرين.
 .4تضمــن اجلامعة للطالب احلــق يف أن يعامل معاملة
عادلــة تراعــى فيها حقوقــه واحتياجاتــه اخلاصة من
قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــن وجميع
منتسيباجلامعة.

يســتقبل المكتــب الطلبــة مــن ذوي االحتياجــات
التعليميــة اإلضافيــة ويوفــر لهــم الدعــم واخلدمــات
الالزمــة لمســاعدتهم يف تحقيــق األهــداف األكاديمية
واالجتماعيــة للجامعــة.ومن االحتياجــات اليت يدعمها
المكتب:

 .5يتــم التعامــل مــع ملــف الطالب برسية وال يســمح
باإلطــاع عــى ملــف الطالــب إال للمعنيــن أو إدارة
اجلامعــة يف حــال تطلــب األمــر اتخــاذ قــرار يتعلــق
بالطالــب ،ويفاحلــاالت األخــرى يجــب احلصــول عىل
موافقة مسبقة من الطالب.

• صعوبات التعلم.

 .6تســليم الطالــب نســخة من رســالة باســم محارض
المــادة ،تتضمــن التوصيــات اخلاصــة بــه ،وبالصورة
اليت تفي احتياجاته المطلوبة.

• التحديات النفسية.

واجبات الطالب

• اإلعاقة السمعية.

 .1التواصل مع المختصني وإبالغهم عن حالته ،وعليه
فــإن الطلبــة المســجلني لــدى المكتــب هــم الذيــن
ســيحصلون عــى الدعم الــذي يحتاجونه خالل فرتة
الدراسة.

• اإلعاقة احلركية.
• اإلعاقة البرصية.

• نقص االنتباه وفرط النشاط.
حقوق الطالب.

 .1للطالــب احلــق يف التواصــل مــع مكتــب التعلــم  .2إبــراز التقريــر الطــي أو التشــخييص مــن مقيّمــن
وتسجيل حالته.
معتمديــن كطبيــب نفــي أو أخصــايئ علــم نفس
 .2للطالــب احلــق أن يُقيَّــم بطــرق وأســاليب تضمــن
تربوي حال استدعى ذلك.
تحقيق أهداف المقرر.
 .3التواصــل مــع مكتــب دعــم التعلــم يف حــال واجــه
 .3يحق للطالب االستفادة من جميع اخلدمات المتاحة

الطالب أي مشكلة.

