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  المقدمة
 

 ذوي للطالب والمساعدات الخدمات كافةإلي تقديم قسم الهندسة الميكانيكية  يسعي       

من أجل  تشمل الكشف والتعرف علي ما يواجهون من مشكالت، والتي االحتياجات الخاصة

قسم. تقديم الخدمات واالجهزة التي تكفل لهم وجود بيئة تعليمية مناسبة إلكمال مرحلة الدراسية بال

باإلضافة إلي تقديم برامج تهيئة لهم بمجرد قبولهم بالبرنامج، وتشمل برامج التهيئة االعداد 

ن النفسي واالجتماعي. والعمل علي دمجهم في البيئة الجامعية والمشاركة في األنشطة الطالبية. أ

مام ملحوظ ويوجد اهت ،تعليم الطالب ذوي االحتياجات الخاصة يتطور سريعا في اآلونة األخيرة

من حيث  ،بتوفير الدعم الالزم للطالب ذوي االحتياجات الخاصةقسم الهندسة الميكانيكية من قبل 

 توفير بيئة تعليمية مناسبة لهم وخدمات مساندةمراجعة الخطط الدراسية لتكون مالئمة لهم، و

اجات االحتي ذوي لطالبا مديعمل القسم ب كما. "2030"رؤية  وفقحتي يكملوا تعليمهم، 

مع الحفاظ على جودة  النجاح تحقيق على تساعدهم التي األدواتو التسهيالت بكل الخاصة

  العملية التعليمية.
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 األهداف

 .ذوي االحتياجات الخاصة البرنامج التي يقدمها خدماتالالتعريف ب ¾

 .التعامل معها وفنياتتعريف مفهوم اإلعاقة  ¾

 .طالب ذوي االحتياجات الخاصةللتوجيهية لإعداد وتنفيذ البرامج اإلرشادية وا ¾

 .طالب ذوي االحتياجات الخاصةلجمع المعلومات والبيانات الخاصة ل ¾

 .تفعيل دمج ذوي االحتياجات الخاصة في األنشطة الثقافية والرياضية ¾

 .المشاركة في المناسبات الدورية لذوي االحتياجات الخاصة ¾

 بة ذوي االحتياجات الخاصة.طللإعداد البرامج اإلرشادية والتدريبية ل ¾

 تقديم دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في فئات ذوي االحتياجات الخاصة. ¾

 ضمان السرية للمعلومات التي يفصحون بها عن إعاقتهم. ¾
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 قسم لطالب ذوي االحتياجات الخاصةال امهقديالخدمات التي 
 اجات الخاصة.طالب ذوي االحتيالإنشاء قاعدة بيانات خاصة ب ¾

الستدراك أي قصور يحدث خالل طالب ذوي االحتياجات الخاصة للمتابعة المستوى األكاديمي  ¾

 .مسيرته األكاديمية

 .طالب ذوي االحتياجات الخاصةلتقديم الدعم اإلرشادي واألكاديمي ل ¾

 توفير األجهزة المساعدة والمالئمة لكل حالة. ¾

 ق بالطالب.العمل كوسيط لمواجهة الصعوبات التي تتعل ¾

تقديم كل التسهيالت المالئمة للطالب بالتنسيق مع عضو هيئة التدريس لضمان الوصول لكافة الفرص  ¾

 التعليمة المتاحة للطالب العاديين.

 تقييم الطالب بناًء على قدراتهم الخاصة. ¾

ورش العمل لتعريف أعضاء هيئة التدريس باحتياجات تلك الفئة وتسهيل متطلباتهم األكاديمية  تنفيذ ¾

 واالجتماعية.

 .الثقافية والرياضية االنشطةالعمل على تفعيل ومشاركة ذوي االحتياجات الخاصة في  ¾
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 الوسائل واالدوات المساعدة التي يوفرها القسم 
 

 .ذوي االحتياجات الخاصة الطالب من خدمة المستفيدينلمبنى ال رشادية امام مدخلأ اتلوح ¾

 مكان خاص لالصطفاف. ¾

 .االحتياجات الخاصةكرسي متحرك وممر مشاة لذوي  ¾

 .ذوي االحتياجات الخاصة الطالب نافذة مخصصة لتلبية خدمات ¾

 .كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصةبملم متخصص وموظف  ¾

 .قسم الهندسة الميكانيكيةرئيس راح يرجى مراجعة للتقدم بأي شكوى او اقت ¾
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 ذوي االحتياجات الخاصةمسؤولية الطالب 

 التقيد باألنظمة والقوانين المعتمدة في الكلية والجامعة. ¾

 .ةدية المعتمسمات القبول الرءل إجران خالم للبرنامجيم للقبول دالتق ¾

 ات عدـــاسالم بمعقولـــة ، أو طلـــ على تسهيالتـــا للحصـــول هليعالمتفـــق ات ءجرااإلإتبـــاع   ¾

 .ضافـيةالا

  دـــة تحـــعاقتوضـــح أو توثـــق كيفــــية أن حالـــة اال تييثـــة والـــديم الوثـــائق المناســـبة الحدتقـــ ¾

 .ةطمات واألنشدالمقررات، والبرامج، والوظائف والخ يالمشاركة فـ

 .ةساعدمات المناسبة والوسائل المدالخ في تحديدفعالية بالمشاركة   ¾

 الحرص على أستخدام الخدمات والتجهيزات المخصصة بطريقة صحيحة ومناسبة. ¾

 التعامل مع منسوبي القسم بإحترام وتقدير متبادل. ¾
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 34من  1الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 ة جبامعة اجلوفاخلاص االحتياجات لذوي والتجهيزات املرافق عنمصور  تقرير
 مواقف السياراتاوالً: 

 



 
 

 

 34من  2الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  3الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  4الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  5الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  6الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  7الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  8الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  9الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 مداخل الكليات ثانيًا: 
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 اإلداريةاملباني مداخل : ثالثاً 
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 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

 34من  30الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  31الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  32الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 



 
 

 

 34من  33الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 املياهدورات ثالثًا: 

 



 
 

 

 34من  34الصفحة 
 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 جامعة الجوف
 عمادة شؤون الطالب

 (7/51رمزه )
 

 .......................ـــــــم :........الرقـــ

 هـ 14    /       /          خ :  ــــالتاري

 ..............................المرفقات : 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 






















