
 اإلرادة ال إعاقة مع 

 إعاقتي التقف أمام موهبتي

برنامج دعم ابتكارات وأفكار طالب وطالبات جامعة المجمعة من ذوي االحتياجات 
 الخاصة :

 

العمل على نقل األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة املبتكرين واملخرتعني واملفكرين من  -

 العزلة إىل االندماج مع بقية طالب اجلامعة.

اطار معني لكل طالب : من خالل اطالعه على أساليب التعلم ، ومستوى العمل ، تصميم  -

 والقدر على التفكري والفهم والتطوير بنفس الوقت.

تطوير أساليب التفكري اإلبداعي وصقل املوهبة احلقيقية لديهم : من خالل احلصول على  -

 املعلومات واملهارات اليت حيتاجونها.

وهذا خاص بعض احلاالت لتلبية أمناط التعلم املختلفة وقدرات توفري التعليم الفردي :  -

 الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.

توفري هيكل لتعليم املبتكرين : كثري من الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة جيد صعوبة  -

 يف تنظيم املعلومات وتطوير عادات العمل االبتكاري.

اصة : تقديم املعلومات بشكل متدرج ، بناء الثقة بالنفس للطالب ذوي االحتياجات اخل -

 مما يتيح هلم إتقان موضوع حمدد يف مستوى واحد قبل االنتقال إىل مواد أكثر صعوبة.

 التعاون مع أولياء األمور بشأن مهارات الطالب ومشاكلهم بنفس الوقت يف هذا اجملال. -

اصة يف إطار استخدام التكنولوجيا احلديثة اليت ميكن أن تساعد ذوي االحتياجات اخل -

دعم االبتكارات واألفكار اإلبداعية : هناك العديد من الطرق األخرى اليت ميكن أن 

تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتعزيز مهارات األشخاص لذوي االحتياجات 

اخلاصة لرفع تعليمهم واآلمال والفرص يف هذا الصدد ، حيث يتم تطوير أنواع الدعم من 

كل حالة من حاالت ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل وضع مستشارين خالل تصنيف 

 اكادمييني هلم وختصيص الوقت الكايف هلم من خالل الساعات األسبوعية يف املركز.



التكيف مع الربامج القياسية لذوي االحتياجات اخلاصة : التوافق التطبيق والتعاون ، من  -

الصور واألصوات يف االبتكارات واملواد أجل احلصول على تنسيق ختزين موحدة للنص و

 خمتلفة والربامج وفقا لالحتياجات املختلفة.

االستفادة من املتصفحات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة : وهي جمهزة للتعرف على  -

الكالم واألجهزة ، مما يتيح الوصول اىل شبكة االنرتنت لذوي االحتياجات اخلاصة ، 

 النرتنت بنفس الطريقة اليت يعامل بها أقرانهم.ومتكينهم من الوصول إىل ا

حتسني  مرافق الشبكات للسماح للمزيد من التعاون الفعال بني اجلامعات واملؤسسات  -

ومراكز االتصاالت جلميع أنواع الطالب لذوي االحتياجات اخلاصة من خالل شبكات 

 .. (.االنرتنت ) جمموعات املناقشة ، القوائم الربيدية ، دردشة ، اخل .

 تقديم البحوث احلديثة لتفعيل دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجملتمع. -

 مالئمة نادي االبتكار اخلاص جبامعة اجملمعة لذوي االحتياجات اخلاصة. -

تطوير مجيع األفكار واالبداعات لتسهيل جياتهم اليومية وحل مشاكلهم ) ال تقل عن  -

 اليوم(. % من االبتكارات حول العامل 3نسبة 

 


