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 ذوى اإلحتياجات الخاصةالطالب  و رعاية دعم خطة
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 تحديات الطلبةأوال  

 

 ما هي التحديات التي يواجهها الطالب ذوو االحتياجات الخاصة في عمليات التعلم عن بعد؟ 

تعتمد التحديات التي يواجهها الطلبة على نوع اإلعاقة، فاألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية يواجهون تحديات خاصة 
ي األبرز لهؤالء الطلبة هو بوضوح الصوت وتغير درجاته والتشويش احيانا والمقاطعات وغيرها. ويعتبر التحد

الحصيلة اللغوية واختالف اللهجات والتي قد تؤثر على االستيعاب العام للمادة المطروحة عن بعد من خالل عدم معرفة 
العمل مع أعضاء الهيئة  يجبمعاني بعض الكلمات والتعبيرات الجديدة المطروحة في المادة. و لتجاوز هذا التحدي 

التأكد من الصوت و منع المشتتات و كذلك تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية بالمواد التدريسية على ضرورة 
المكتوبة للمحاضرة لمساعدتهم في البحث عن معاني المصطلحات الجديدة و زيادة حصيلتهم اللغوية كذلك شرح 

 .األسئلة في االمتحانات

تحديات في الجلوس امام الكمبيوتر لساعات  كذلك فان الطلبة من ذوي إصابات الدماغ ومرضى الصرع يواجهون
 طويلة بما يرهق الدماغ ويثير الخاليا العصبية في الدماغ ويزيد من احتمالية نوبات الصرع. 

بالتواصل مع الطلبة وتدريبهم على الطرق األفضل للتعامل مع الحاسوب من حيث تخفيض اإلضاءة في  فيجبمن هنا 
 خذ االستراحات القصيرة وكذلك توفير وقت إضافي لالمتحانات والواجباتالحاسوب ووقف الفالشات واهمية ا

كذلك فإن الطلبة ذوي صعوبات التعلم ونقص االنتباه يواجهون تحديات في التركيز والتشتت والتغذية الراجعة وبالتالي 
من خالل دروس التقوية  الدمج بالتنسيق مع أعضاء الهيئة التدريسية ومركز دعم التعلم لتوفير الدعم اإلضافي فيجب

 اونالين الى هؤالء الطلبة وكذلك تسجيل المحاضرة للعودة اليها في األوقات التي تناسب الطلبة في البيت

نعمل على  يجب أن كذلك فان أبرز تحديات الطلبة ذوي االعاقة البصرية هي في الوثائق غير الممكنة للوصول ولذا
عم فيتحقق هكذا د.ممكنة الوصول وارسالها الكترونيا للطلبة pdf غ وورد اوتحويل الكتب والمواد الدراسية الى صي

 الطلبة استنادًا الى نوع اإلعاقة والحالة الفردية للطالب

 الطالب ذوى اإلحتياجات الخاصة فى التعلم عن بعد التى قد تواجه نلخص بعض مشكالت: 

سهولة التشتت وصعوبة التركيز في أجواء البيت و اختالف المنصات االلكترونية المستخدمة وطرق التعامل كذلك 
حاجتهم للوقت اإلضافي لالمتحانات و خاصة في غياب المرافقين باإلضافة الى ضعف التدريب المسبق على منصات 

الصوت و المقاطعات و التشويش واالهم هو عدم المعرفة  التعليم عن بعد و حداثة التجربة و كذلك المشكالت التقنية في
باإلمكانات المتاحة لهم في مجاالت الدعم االكاديمي في الجامعة ضعف المعرفة بإمكانات الوصول الرقمية و 

 التكنولوجيا المساعدة. 
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 إجراءات رعاية الطالب ذوى اإلحتياجات الخاصةثانيا  
 
 مع معظم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة للوقوف على التحديات الفعلية في تعليمهم التصال هاتفيا والحديث ا

 .اونالين و توجيه الطلبة للحلول المناسبة وكذلك التواصل مع أولياء األمور لمتابعة الدعم

 جراء إو  استقبال الطلبة الجدد الراغبين في التسجيل او الراغبين في تجديد وتعديل دعمهم ومساندتهم االكاديمية
مقابالتهم الكترونيا وتحليل التقارير الطبية واصدار رسائل المساندة االكاديمية لهم وابالغ أعضاء الهيئة التدريسية 

 .الكترونيا

   تنسيق كافة اختبارات الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة وتنظيم مسالة الوقت اإلضافي عبر خاصية االمتحانات في
 .الختبارات لتكون ممكنة الوصول رقمياالبالك بورد وكذلك تحويل ا

  تحويل الملفات و الكتب الدراسية بواسطة برنامج OCR  وتم تدقيقها وتعديلها و تحويل كافة الملفات غير المقروءة
 للطلبة الكفيفين الى ملفات بصيغ مقروءة

   التواصل مع أعضاء هيئة التدريس لحل المشكالت الخاصة بدخول الطلبة على البالك بورد وإيجاد حلول بديلة
 .ممكنة الوصول فيما يخص احتياجات الطالب في التعليم عن بعد

  تعريفهم بخاصية وصف الصور للطلبة من ذوي  ات الجامعة بمختلف اختصاصاتهم والتواصل مع مراكز وإدار
و تدريبهم من خالل المكالمات الهاتفية  البصرية في وسائل التواصل االجتماعي تويتر، فايسبوك، أنستجراماإلعاقة 

تعديل الكثير من  قعهم االلكترونية ممكنة الوصول ووالفيديوهات التفصيلية على كيفية تغيير الخاصية وجعل موا
 .حسابات الجامعة االلكترونية الى مواقع ممكنة الوصول رقميا

   تعميم إرشادات الدخول على أنظمة التعلم عن بعد للطلبة ومساعدتهم عبر الهاتف لكيفية االستخدام خطوة بخطوة و
توفير التكنولوجيا المساعدة وتدريب الطلبة عليها الكترونيا وهناك نية للبدء باجراء بحث علمي حول التحديات التي 

عن بعد وعقد اجتماع مع الطلبة عن بعد لمناقشة أبرز التحديات  يواجها الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في التعلم
 .وتقديم الحلول

 

 ما هو دور منصات التواصل االجتماعي في معالجة التحديات التي يواجهها الطالب؟

 معلومات النقوم بتحديث يجب ان مواقع التواصل االجتماعي هي لغة التواصل بين افراد الجيل الحالي من طلبتنا و
وايصالها لطلبتنا لوضع الطالب في كافة المستجدات سواء في الجانب األكاديمي او جانب الوقاية من فيروس  يوميا

 .بصيغ ممكنة الوصول لضمان حق الجميع في الوصول الى المعلومات الرسائلوصول التأكد من  كورونا و

 لبة االخرين ومن األمثلة عليها قارئ الشاشة تعتبر التكنولوجيا المساعدة تخدم جميع انواع االعاقة باإلضافة الى الط
كتابة الى صوت و اإلمالء الكتابي صوت لكتابة وخصائص التكبير و التلخيص و الخارطة الذهنية كلها برامج 
تكنولوجية تخدم معظم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة و الطلبة بشكل عام و تحديدا صعوبات التعلم و نقص االنتباه و 

اإلعاقة السمعية تستفيد من برامج صوت لكتابة حيث تستطيع و   ماغ و اإلعاقة البصرية و التجد و غيرهاإصابات الد
تسجيل محاضرتها و تحويلها الى نص و من ثم البحث من خالل وورد على معاني الكلمات و تلخيصها كذلك فالطلبة 

 قارئ الشاشة –ذوي االعاقة في القراءة او ما يسمى بعسر القراءة يستطيعون االعتماد على برامج كتابة الى صوت 
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لمساعدتهم في القراءة و االستيعاب كذلك فالطلبة ذوي اإلعاقة في الكتابة يستطيعون االعتماد على برامج الكتابة الى 
فون الذكي و يقوم ياو التل اآللى بو األبحاث من خالل الحديث للحاس االمالء لمساعدتهم في كتابة الواجبات –صوت 

كما ان برامج الصوت للكتابة تتم عبر تفعيل  توب مع إمكانية التعديلبرنامج االمالء على تحويل حديثهم الى نص مك
ويمكن استخدامها في معظم اللغات وتحديدا  360خاصية اإلمالء الصوتي في األجهزة الذكية ومايكروسوفت 

يرها اإلنجليزية والعربية وتساعد الطلبة بشكل كبير على االعتماد على أنفسهم في االمالء وتغيير الكلمات وتحر
 .وتلخيصها ومعرفة معانيها و استبدالها

فالتكنولوجيا المساعدة و التصميم الشامل للتعلم و النفاذ الرقمي يشكلون أسس التعليم الجامعي و المدرسي الحديث و 
أسس التعليم عن بعد للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة و غيرهم من الطالب حيث إن معظم الناس قد تستفيد منها و 

بقية برامج التكنولوجيا المساعدة و برامج النفاذ الرقمي لذا اطلق مركز الدمج و دعم ذوي االحتياجات الخاصة كذلك 
حملة التكنولوجيا المساعدة و النفاذ الرقمي للجميع للتوعية حول الحلول التكنولوجية و بشكل مبسط من خالل 

   .ت الجميعالفيديوهات بالصوت و الصورة و النص الكتابي لتفي بمتطلبا

 


