تفعيل التواصل
 .1التواصل مع الطلبة بصورة دائمة ملتابعة الحالة.
 .2توجيه الطالب للمبادرة واملشاركة يف الدورات التدريبية ،واألنشطة التي ينظمها املكتب.
 .3تشجيع الطالب للمبادرة بإعطاء مقترحات تخص أي فعالية يقدمها املكتب.

مؤهالت الطلبة املتطوعين للمساعدة يف دعم التعلم:
يقوم مكتب دعم التعلم باختيار فريق من الطلبة لغرض العمل كمتطوعين للمساعدة يف دعم التعلم،
وتحديد متطلبات ومؤهالت هؤالء الطلبة ،س��واء للمساعدة ىلعشكل دروس تقوية أو تقديم خدمات
ضمن إطار مكتب دعم التعلم ،كما يتم تحديد الحوافز املقدمة لهم.

متطلبات تأمين وسائل الدعم:
 .1التقري��ر التش��خيصي (موقع ومختوم) وال��ذي يثبت رأي املختص املعتمد بم��دى حاجة الطالب إلى
الدعم.
 .2رأي املحاضرين حول حاجة الطالب الفعلية للدعم.
 .3تحليل التقرير ودراسته من قبل املختص يف مكتب دعم التعلم.
 .4اعتماد القرار النهائي من قبل املختص يف مكتب دعم التعلم عن نوع الدعم الذي يحتاجه الطالب.
 .5إلدارة الجامعة الحق يف طلب أي فحوصات إضافية أو قديمة ،أو طلب شهادات دراسية غير املوجودة
بملف الطالب.
 .6حاج��ة الطالب لغرفة منفصل��ة أو وقت إضايف ألداء االمتح��ان ال يحتاج لتقارير تثب��ت ذلك .ويمكن
التعرف ىلع ذلك من خالل إخضاع الطالب لجلس��ات إرش��اديةمنتظمة لتحديد س��بب حاجته لهذا
النوع من الدعم.
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مكت��ب دع��م التعـلـ��م

جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا

مكتب دعم التعلم يف جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

الجهات املساندة
			
• الطالب نفسه.

• املوظفين يف مختلف األقسام والعمادات.

			
• أولياء األمور.

• طلبة الجامعة.

يسعى مكتب دعم التعلم إلى توفير الدعم لذوي االحتياجات التعليمية اإلضافية يف املواد األكاديمية
ويف الناحية االجتماعية والنفس��ية والصحية ،وتوفير خدماتطالبية مباش��رة للطلبة الذين يحتاجون
ذلك ،من خالل توفير خدمات استباقية يف هذا املجال ،وتزويد الطالب بمجموعة متنوعة من األدوات
وامله��ارات الالزمةلتفادي حدوث املش��كالت مس��تقب ً
ال ،ونهدف إلى غ��رس روح التعاون بين املكتب
وأعضاء الهيئة التدريس��ية وأولياء األمور والطلبة ملساعدة الطلبة للمضي قدمًا يفحياتهم الجامعية
دون عوائق .نتبع أسلوب استباقي والذي يكون رئيسيًا ليشمل جميع الطلبة خصوصًا الطلبة املتعثرين
دراس��يًا للتعرف ىلع أسباب تعثرهم دراسيًا،أو ىلع ش��كل مجموعات متخصصة أو فرديًا إذا استدعت
الحاجة ذلك.

• صعوبات التعلم		.

• اإلعاقة الحركية.

سياستنا

• اإلعاقة البصرية.		

• التحديات النفسية.

		
• اإلعاقة السمعية.

• نقص االنتباه وفرط النشاط.

توفير الفرص التعليمية العادلة والبيئة املناس��بة من التعليم لجميع الطلبة ىلع مختلف مستوياتهم
لالنتفاع ببرامج وخدمات وأنش��طة الجامعة املختلفة .مع اتباع الطرقالتي تضمن الخصوصية والسرية
يف التعامل مع هذه الفئة ،لتشجيعهم ىلع التعبير عن احتياجاتهم املختلفة.

األهداف
 .1تحقيق الدم��ج للطلبة ذوي االحتياجات التعليمية اإلضافية (كالصعوبات اإلدراكية ،وصعوبات التعلم
املحددة والتي تش��مل بصرية ونطق ،وس��معية) بأفضلصورة ممكنة أكاديميًا واجتماعيًا وذلك عبر
توفير الدعم املناسب من الخدمات والوسائل املختلفة الخاصة بهم.
 .2تقديم الخدمات املناسبة لهم بما يتناسب مع كل حالة ىلع حدى إذا استدعى األمر.
 .3إشراك الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية اإلضافية يف األنشطة املختلفة ،وتشجيعهم ىلع التعبير
عن حاجاتهم دون حرج ،مما يعزز الثقة بالنفس لديهم.
 .4تشجيع وتدريب طلبة الجامعة ىلع املشاركة يف دعم هذه الفئة.

الفئة املستهدفة
يس��تقبل املكتب الطلبة من ذوي االحتياجات التعليمي��ة اإلضافية ويوفر لهم الدعم والخدمات الالزمة
ملس��اعدتهم يف تحقيق األهداف األكاديمي��ة واالجتماعية للجامعة.وم��ن االحتياجات التي يدعمها
املكتب:

حقوق الطالب.
 .1للطالب الحق يف التواصل مع  مكتب التعلم وتسجيل حالته.
قيم بطرق وأساليب تضمن تحقيق أهداف املقرر.
 .2للطالب الحق أن ُي َّ
 .3يحق للطالب االس��تفادة من جميع الخدمات املتاحة واملش��اركة يف األنش��طة والبرامج الجامعية،
بشرط أن ال يترتب ىلع مشاركته فيها إلحاق األذى بنفسه أوباألخرين.
 .4تضم��ن الجامعة للطالب الحق يف أن يعام��ل معاملة عادلة تراعى فيها حقوقه واحتياجاته الخاصة
من قبل أعضاء هيئة التدريس واملوظفين وجميع منتسبيالجامعة.
 .5يت��م التعامل مع ملف الطالب بس��رية وال يس��مح باإلط�لاع ىلع ملف الطال��ب إال للمعنيين أو إدارة
الجامع��ة يف حال تطل��ب األمر اتخاذ قرار يتعلق بالطالب ،ويفالح��االت األخرى يجب الحصول ىلع
موافقة مسبقة من الطالب.

 .5توفير التدريب املناسب لفئات املوظفين املختلفة للتعامل مع الطلبة ذوي االحتياجات التعليمية اإلضافية.

 .6تس��ليم الطالب نس��خة من رسالة باس��م محاضر املادة ،تتضمن التوصيات الخاصة به ،وبالصورة التي
تفي احتياجاته املطلوبة.

 .1تطوير مهارات الطلبة الدراس��ية ومس��اعدتهم ىلع تطوير قدراتهم الذاتية الكتساب املعرفة خالل
دروس التقوي��ة للمواد التي يدرس��ها ،عن طريق طلبة الجامعةذاتهم حيث يتم من خالله ترس��يخ
مفهوم التعاون بين الطلبة.

واجبات الطالب

الدعم األكاديمي

 .2دورات تقوية للخط والطباعة باللغة العربية واإلنجليزية.
 .3دورات تقوية للمحادثة للغتين العربية واإلنجليزية ،والرياضيات وأي مادة أخرى قد يحتاج الطالب فيها
لدروس إضافية.
 .4متابعة تطور الطلبة وتقدمهم من خالل نتائجهم الدراسية.
 .5توفير الترتيبات الخاصة الالزمة لالمتحانات (وقت إضايف ،مرافقين لقراءة االمتحان أو الكتابة ،قاعات
منفصلة ،اآللة الحاسبة ،وسيلة طباعة) حسب حالةالطالب.
 .6توفير نسخ من املالحظات الصفية.
 .7أجهزة وبرامج إلكترونية أخرى تتناسب مع الحاالت املختلفة.
 .8تسجيل صوتي للمحاضرات.
 .9ورق ملون وخط مكبر لالمتحانات.

 .1التواص��ل مع املختصين وإبالغهم عن حالته ،وعليه فإن الطلبة املس��جلين لدى املكتب هم الذين
سيحصلون ىلع الدعم الذي يحتاجونه خالل فترة الدراسة.
 .2إبراز التقرير الطبي أو التشخيصي من مق ّيمين معتمدين كطبيب نفسي أو أخصائي علم نفس تربوي
حال استدعى ذلك.
 .3التواصل مع مكتب دعم التعلم يف حال واجه الطالب أي مشكلة.

