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 دراسة إحصائية للدارسين المكفوفين في الجامعة

                                                                               

     اعدد                                                                                              

 دائرة شؤون الطلبة
 

 :المقدمة

ة للطلبة انطالقا من واقع ومعطيات اإلمكانات المتواضعة جداً التي توفرها مؤسساتنا التعليمية وغير التعليمي
ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام وللمكفوفين منهم بشكل خاص، وعمالً على تحسين هذا الواقع ضمن 
اإلمكانات، إضافة الى إطالع ذوي االختصاص وصناع القرار ولفت نظرهم للموضوع أمالً في ان يتمعنوا فيه 

بل الالزمة التي تساعد هذه الفئة من ابناء ويضعوا امكاناتهم في وضع حلول مستقبلية ممكنة من شأنها توفير الس
شعبنا في القيام بإعباء نفسها اوالً واالسهام في خدمة وطنها ومجتمعها ثانياً اسوة بكافة ابناء هذا الوطن وعمالً 

 .على دمجهم في المجتمع بشكل فاعل ومؤثر
فئة ممارسة حياتهم الطبيعية التي وحيث ان من واجب الجميع العمل لتوفير كافة المسلتزمات التي تكفل لهذه ال

من خاللها يمارسون القيام بواجباتهم دون شعور بالتمييز وضمن مبدأ التكافل المجتمعي في ظل ما تواجهه 
االراضي الفسطينية من تحديات صعبة في مجال التنمية السكانية ومخلفات االحتالل من بطالة وفقر واحتكار 

 النمو السكاني المرتفع، االمر الذي ينعكس سلباً على معدالت االعالة ويساعد لمواردنا الطبيعية، باالضافة الى
 وذلك حسب تقديرات الجهاز 2003 عام 97.1في ارتفاعها، اذ تقدر نسبة االعالة في االراضي الفلسطينية 

 .المركزي لالحصاء الفلطسيني
لحالة الصحية لالفراد في المجتمع، مما ال شك فيه ان موضوع ذوي االحتياجات الخاصة يعكس بشكل مباشر ا

وحسب ما أظهرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي نفذه الجهاز المركزي لالحصاء 
وبلغت االعاقة البصرية % 1.8، فإن نسبة المعاقين في االراضي الفلسطينية هي 1997–الفلسطيني 

 في المرتبة الثانية من ناحية العدد بعد االعاقات الحركية، من هذه االعاقات وكانت% 14.6نسبة )المكفوفين(
 32 إعاقة، من بينهم 1396 بلغت 24/7/2001فاالعاقات التي حدثت منذ اندالع االنتفاضة األخيرة ولغاية 

 .طفالً فقدوا أعينهم
هيل معوقي االنتفاضة وقد أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تقريراً عن الجاهزية المجتمعية لتأ

 -:بالتحديد، وخلص التقرير الى توصيات منها
عدم توفر البرامج المتخصصة والعاملين المتخصصين، ونقص االموال المرصودة لتمويل برامج  .1

 .التأهيل الالزمة

الحاجة لتطوير التشريعات التي تضمن حقوق المعوقين، والعمل على سن القوانين التي تلزم بتوفير  .2
ت للمعوق من اجل ضمان حقه في ان يكون فرداُ منتجاً وفاعالً في المجتمع، بما فيها التسهيال

تشريعات خاصة تلزم الجامعات والمعاهد والمدارس بتوفير التجهيزات والوسائل الالزمة الستيعاب 
 .المعاقين
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 :واقع االعاقات البصرية بين طلبة جامعة القدس المفتوحة

هي المكان االوسع الذي يضم نسبة كبيرة من افراد المجتمع الفلسطيني، وينعكس تعتبر الجامعات بشكل عام 
ذلك على اعداد الطلبة ذوي االعاقات البصرية من المجموع العام لإلعاقات البصرية في المجتمع، ومن هذا 

 السبل الممكنة المنطلق، وتعزيزاً لمبدأ المهنية في تقديم الخدمات والمساعدات للطلبة وعمالً على توفير كافة
لمساعدة هؤالء الطلبة في مسيرتهم التعليمية واالمكانات الالزمة لحياتهم التعليمية اليومية من اجل تحصيل 
اكاديمي سليم وجيد يؤهلهم ليكونوا اعضاء فاعلين في هذا المجتمع وفي خدمة وطنهم، فقد قامت دائرة شؤون 

يةحول الطلبة المكفوفين على مقاعد الدراسة في كافة مناطق الطلبة في الجامعة بإعداد هذه الدراسة االحصائ
 -:الجامعة التعليمية وبعض البيانات الخاصة بهم، وهي كاآلتي

 
 :المناطق التعليمية في الضفة الغربية

 
 -:منطقة الخليل التعليمية .1

 المستوى االكاديمي التخصص اسم الطالب رباعياً الرقم

 ثانية خدمه اجتماعية ورسائد صالح حسين عاش .1
 ثانية خدمه اجتماعية سهام محمد احمد ابو عياش .2
 ثالثة تربية اسالمية عبلة عبد اهللا محمود فرج اهللا .3
 ثانية تربية ابتدائية محمد احمد عوض المنعور .4
 رابعة خدمةاجتماعية محمد موسى محمد نوفل .5
 اولى دائيةتربية ابت نزار عبد الرؤوف محمود االطرش .6
 اولى زراعة ماجد ابراهيم محمد حماد .7
 اولى تربية اسالمية ابراهيم طه خليل المخارزة .8
 رابعة تربية اسالمية عبد العزيز يونس اقطيط .9
 ثالثة رياضيات/تربية سميرة محمد احمد دبابسة .10
 اولى عربي/تربية ابراهيم دبابسة" محمد ايوب"ابراهيم  .11

 
 -:نين التعليميةمنطقة ج .2

 
 المستوى االكاديمي التخصص اسم الطالب رباعياً الرقم

 اولى تنميةاجتماعية محمود رفعت محمود احمد .1
 اولى تربية ابتدائية آية ابراهيم سليمان سليمان .2
 رابعة لغة عربية انعام محمود احمد حمدان .3
 رابعة تربية ابتدائية سالم محمود احمد حمدان .4
 ثانية تربية اسالمية سامر معين برهان حماد .5
 ثانية تربية ابتدائية دعاء نمر توفيق عبد الكريم .6

 
 -:مناطق الضفة التعليمية االخرى .3
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 المنطقة التعليمية المستوى االكاديمي التخصص اسم الطالب رباعياً الرقم

 منطقة بيت لحم اولى تنمية اجتماعية سامر حسن علي زيادة .1
 منطقة بيت لحم اولى تربية اسالمية سام نمر محمود العريديب .2
 منطقة القدس ثانية تنمية اجتماعية ناصرزايد محمد عبد الرحمن .3
 منطقة رام اهللا والبيرة اولى تربية انجليزي اشرف عزيز محمد طينة .4
 منطقة رام اهللا والبيرة ثانية تربية ابتدائية مريم مصطفى عبد ضراغمة .5
 منطقة رام اهللا والبيرة ثانية تنمية اجتماعية مجدي حسام سلمان الشعيبي .6
 منطقة رام اهللا والبيرة ثانية تربية مجدي عمر هزيم عبد اهللا .7
 منطقة نابلس  ثانية تربية اسالمية سرحان حسني يوسف سرحان .8
 مركز طوباس اولى تربية ابتدائية طالل راشد احمد مطاوع .9
 مركز طوباس اولى خدمة اجتماعية عزت ناجي احمد العبدحنان  .10
 منطقة طولكرم اولى تربية اسالمية عمار حماد محمد الزين .11

 
 

 مناطق غزة التعليمية االخرى .4
 

 المنطقة التعليمية المستوى االكاديمي التخصص اسم الطالب رباعياً الرقم

 ة غزةمنطق اولى تنمية اجتماعية نضال نافذ زهدي بالطة .1
 منطقة غزة اولى تنمية نزار نافذ زهدي بالطة .2
 منطقة غزة ثانية تنمية ناهد كمال انطون اللداوي .3
 منطقة غزة اولى تربية اسالميةخليل محمد اسماعيل ابو طبيخ .4
 منطقة غزة ثانية تنمية شادي اكرم عبيد حجاج .5
 غزةمنطقة  ثالثة تنمية عدي ابراهيم موسى الزعانين .6
 منطقة غزة اولى تربية اسالمية احمد محمد شاكر حرب .7
 منطقة خانيونس ثالثة تنمية فريال احمد مصطفى وافى .8
 منطقة خانيونس ثالثة تنمية ياسمين حمودة نعيم الفرا .9
 منطقة خانيونس ثالثة تنمية رائف جاسر نعيم القدرة .10
ة خانيونسمنطق رابعة حاسوب مريم على مهدي الفرا .11  

 منطقة خانيونس ثالثة تربية ريم وليد محمود احمد .12
 منطقة خانيونس ثالثة تربية مهند عدنان شحدة ابو لحية .13
 منطقة خانيونس ثالثة تنمية رنا عاطف محمود احمد .14
 منطقة الوسطى اولى تربية اسالمية سالم احمد سالمة القريناوي .16
 منطقة الوسطى اولى مية اجتماعيةتن سمر محمد علي خطاب .17
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ويتضح من هذه الجداول واالحصاءات بأن عدد الطلبة المكفوفين في الجامعة على مقاعد الدراسة يصل الى 
طالباً، وتوفير الخدمات لهذا القطاع من طلبتنا سيعمل على زيادة هذا العدد باطراد وهذا يستدعي ان يتم  ) 45(

 -:وعلى رأسها اجهزة الحاسوب المتخصصة والمناسبة وذلك لالسباب التاليةتوفير الكثير من االمكانات 
لثقافة إن علم الحاسوب واستخدامات الحاسوب وبرمجياته االساسية اصبحت متطلباً اساسياً  .1

 .االنسان بشكل عام  والطلبة على وجه الخصوص ومنهم الطلبة المكفوفين
 يسية االجبارية تفرض على كل دارس ان حيث ان الجامعة وضمن مقرراتها التأس .2

     ينهي مقرراً في علم الحاسوب ويعفى منه الطلبة المكفوفين، وهذا يشكل نقصاً اكاديمياً  
 .    للطالب المكفوف وفي حال توفر اجهزة حاسوب خاصة فسيتم اعادة الزامهم بدراستها

عدم قدرتهم على التحصيل المطلوب بسبب عدم يعاني الطلبة المكفوفين في الجامعات الفلسطينية كافة من  .3
توفر الوسائل السمعية التي توصل محتوى المقررات اليهم، وحيث ان مقررات جامعة القدس المفتوحة 
كلها محوسبة على اقراص فيمكن مستقبالً من خالل اجهزة ما ان يتم نسخ اجزاء منها، أو تحويلها الى 

 .مكفوفين مسموعة عبر اجهزة الحاسوب الخاصة بال
ضمن واقع االنتشار الجغرافي لجامعة القدس المفتوحة من خالل مواقعها التعليمية، ومن خالل وجود  .4

مركز التعليم المستمر الذي يعنى بالتدريب والتأهيل لفئات المجتمع المحلي المختلفة، فيمكن للجامعة 
سسات المجاورة وفي المجتمع توفير تدريباً وتأهيالً في مجال الحاسوب لكافة المكفوفين في المؤ

المحلي كافة، ومن هذا المنطلق فقد تم إعداد االحصاءات التالية حول الطلبة المكفوفين في مؤسسات 
 -:تعليمية مجاورة لمناطق الجامعةالتعليمية، وهي كاآلتي

عدد الطلبة  المنطقة التعليمية الرقم

 المكفوفين

 المؤسسة

 11 الخليل )1(
1 
49 
5 

 لجامعة الخلي
 معهد العروب

 
 الجمعية الخيرية للمكفوفين

 
مركز /جمعية بني نعيم الخيرية

 المكفوفين
  طالب65 جنين )2(

  مدرسين10
 
1 
 
1 
 
1 

 مدرسة النور للمكفوفين
 مدرسة النور للمكفوفين

 مدرسة صانور االساسية للبنين
 مدرسة طوباس االساسية للبنين
 مدرسة ميثلون االساسية للبنين

 6 حمبيت ل )3(
 
20 
 
32 

 جامعة بيت لحم
 جمعية بيت الرجاء للمكفوفين
 مدرسة العالئية للمكفوفين

 جامعة القدس 5 القدس )4(
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 2 رام اهللا والبيرة  )5(
 
1 
 
1 

 جامعة بيرزيت
 معهد الطيرة

 كلية فلسطين التقنية

 كلية الدعوة وأصول الدين 1 قلقيلية )6(
 جامعة النجاح الوطنية 3 نابلس ) 7(
 جمعية الكفيف الفلسطيني 182 طولكرم ) 8(
 مدارس محافظة شمال غزة 16 شمال غزة )9(
 جمعية المستقبل لرعاية المكفوفين 131 خانيونس )10(
 62 غزة )11(

 
28 
 

 لم يحدد العدد

 الجامعة االسالمية
 كلية المجتمع والتعليم المستمر

 جامعة االزهر

 
مكفوفاً في مؤسسات تعليمية في مستوى المرحلة ) 634(هوهذا الجدول يوضح ان هنالك ما مجموع

اإللزامية او التعليم العالي والمحيطة بمواقع الجامعة التعليمية ضمن ما توصلت اليه احصائياتنا والتي لديها 
الفرصة الكاملة لالستفادة من إمكانات الجامعة الخاصة بالطلبة المكفوفين وتأهيلهم في مجال علم الحاسوب 

 .دام الحواسيب في حال توفرها ضمن مختبرات الحاسوب في الجامعة واستخ
العربي في الفكري وقد جاءت هذه الدراسة ضمن مقترح دائرة شؤون الطلبة لجهات مانحة عبر الملتقى 

القدس للحصول على دعم مالي لتوفير هذه االجهزة الحاسوبية للطلبة المكفوفين، وبداية توفيرها من خالل 
) منطقة الخليل التعليمية(واآلخر في الجنوب ) منطقة جنين التعليمية(ين احدهما في الشمال يوبمركزين حاس

  . التفاهمللبروتوكوبعد توقيع السيد رئيس الجامعة  المراحل التنفيذية والذي هو في 
 

 


