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 جامعــة القـدس المفتوحــة
 دائرة شؤون الطلبة

 

א א א א א
א א

 :مقــدمــــة
 

ستتناول هذه الدراسة موضوع ذوي االحتياجات الخاصة انطالقاً من أهمية الموضـوع مـن              
ر لاللتفات إلى موضوع يستحق جانب، ومن جانب آخر اطالع ذوي االختصاص وصنّاع القرا

التمعن فيه والبحث في تداعياته ووضع الحلول الممكنة التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة،               
وتقديم سبل األمان التي تكفل لهذه الفئة ممارسة حياتهم الطبيعة التي من خاللها تضمن لهـم                

ي من شـأنه ضـمان تكافـل        القيام بواجباتهم دون الشعور بالتمييز السلبي ضدهم، األمر الذ        
ـ                األراضـي   هالمجتمع والخروج من مأزق إلقاء العبء على فئة قليلة منه، في ظل ما تواجه

الفلسطينية من تحديات صعبة في مجال التنمية السكانية في ظل ظروف االحتالل اإلسرائيلي             
. ي المرتفـع  ومخلفاته من بطالة وفقر واحتكار لموارده الطبيعية، باإلضافة إلى النمو السـكان           

األمر الذي ينعكس سلباً على معدالت اإلعالة ويساعد في ارتفاعها، إذ تقدر نسبة اإلعالة فـي              
، في حين ترتفع نسبة اإلعالة في قطاع غزة لتصل إلى 2003 عام   97.1األراضي الفلسطينية   

  وذلك لنفس العام، وذلـك حسـب       91.3 بلغت نسبة اإلعالة      فقد ، أما في الضفة الغربية    108
 .تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
سنة مضافاً إليهم ) 14-0(وتشير نسبة اإلعالة إلى عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 سنة لكل مائة شخص ممن هم في سن العمل، أي ممن 65كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 
 النسبة البراز مدى الدعم الذي يتوجب       سنة، وتستخدم هذه  ) 64-15(تتراوح أعمارهم ما بين     
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تقديمه للمعالين في المجتمع، وبالتالي فإن لها تأثيرات مهمـة علـى            ) المنتجين(على البالغين   
فتعتبر نسبة اإلعالة في األراضي الفلسطينية      .  الرفاه االقتصادي للسكان على المستوى الكلي     

ع الفلسطيني مجتمع فتي، السـيما فـي        مرتفعة إلى حد ما، وذلك العتبارات أهمها أن المجتم        
 .قطاع غزة

 
مما ال شك فيه أن موضوع ذوي االحتياجات الخاصة يعكس بشكل مباشر الحالـة الصـحية                

وحسب ما أظهرته نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي          .  لألفراد في المجتمع  
سـبة المعـاقين فـي األراضـي        ، بأن ن  1997 –نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني      

، %1.9، وكانت هذه النسبة في الضفة الغربية أعلى من قطاع غزة وبلغت             %1.8الفلسطينية  
 .في قطاع غزة% 1.6و 
 

مقارنة مـع  % 30.2في حين أظهرت النتائج نفسها ارتفاع نسبة اإلعاقة الحركية والتي بلغت           
وذلك على مستوى األراضـي     % 14.6ة  باقي أنواع اإلعاقات، وتليها مباشرة اإلعاقة البصري      

 .الفلسطينية
 

 – 1987وتجدر اإلشارة إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية ضد االنتفاضة الشـعبية الفلسـطينية             
، أثرت في زيادة نسبة انتشار اإلعاقات قي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتظهر الدالئل              1993

ي خالل انتفاضة األقصى الحاليـة التـي        أن هذه النسبة سترتفع مع تصاعد العدوان اإلسرائيل       
 .29/9/2000انطلقت في 

 
 إجراءات القمع اإلسرائيلية    بسبب نلقد كان من نتائج اإلصابات الكثيرة التي لحقت بالفلسطينيي        

حيث أظهـرت   .  خالل انتفاضة األقصى إحداث الكثير من اإلعاقات الدائمة، الكلية والجزئية         
 انتفاضة األقصـى    عم أن عدد اإلعاقات التي حدثت منذ اندال       بيانات المركز الفلسطيني لإلعال   

 طفالً فقـدوا أعيـنهم، وبلـغ عـدد          32 إعاقة، من بينهم     1396، بلغت   24/7/2001ولغاية  
 . إعاقة في الفترة نفسها499 سنة 18اإلعاقات لدى األطفال دون سن 

 
ر وزارة الصـحة    وعند النظر إلحصاءات الجرحى من جراء االنتفاضة الحالية وحسب مصاد         

، نرى بأن أعداد الجرحى في تزايد، حيـث  15/4/2003الفلسطينية األخيرة التي تغطي لغاية     
 %. 5.2، ونسبة الشهداء %94.8بلغت نسبة الجرحى في الفترة المذكورة 
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 15/4/2003نسبـة الجرحــى حسب الجنس لغايــة 

91%
9%

ذكور

اناث

 

    moh/org.pna.www://http/        ونية الخاصة بوزارة الصحة الفلسطينيةالصفحة اإللكتر :المصدر

 
المؤشر الذي قد يشير إلى أن هناك تزايد مؤكد في عدد اإلعاقات، ومن المالحظ بأن غالبيـة                 

 إصابة في   3,243 هناك( اإلصابات تركزت في الجزء العلوي من الجسم وخصوصاً بالرأس          
الرأس من مجموع اإلصابات التي نشرتها وزارة الصحة على الصفحة اإللكترونية الخاصـة             

 إصابة، حيث تعتبر هذه البيانات جزءاً مـن         687بها، في حين بلغ عدد اإلصابات في العين         
، ويترتب على هذا العدد الضخم من اإلصابات احتمـال تعـرض            )بيانات جرحى االنتفاضة  

مصابين لخطر اإلعاقة الجسدية، مما يساهم في ازدياد عدد المعاقين جسدياً وبالتـالي             بعض ال 
 .تعطيل للطاقات وزيادة العبء الملقى على عاتق األسرة والمجتمع

 
 15/4/2003نسبـة الجرحــى حسب محافظـات الضفـة الغربيـة لغايـة 
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إن هذه األعداد والتي من المتوقع زيادتها تزيد األعباء على القطـاع الصـحي الفلسـطيني،                
 التأهيل تعاني من الكثير من      خصوصاً أن الجاهزية المجتمعية لتأهيل المعاقين متدنية، فبرامج       

المعوقات والتحديات التي من شأنها إلقاء العبء على المجتمع الفلسطيني بشكل عام والمخطط             
 . الفلسطيني بشكل خاص

 
ونتيجة لتواصل اإلجراءات اإلسرائيلية القمعية منذ اندالع انتفاضة األقصى إلى توليد ضـغط             

.  ام بما فيه المنظمات الصحية غيـر الحكوميـة  كبير على القطاع الصحي الفلسطيني بشكل ع     
فقد تأثر مركز أبو ريا الطبي، وهو مركز متخصص بعالج اإلعاقات الحركية، بـاإلجراءات              

 أدى الحصار اإلسرائيلي إلى قيام المركز بتوقيف ثالثة من برامجه المهمـة   حيثاإلسرائيلية،  
 :التي كان ينفذها على صعيد وطني، وهذه البرامج هي

 
رنامج المتابعة الميدانية للمرضى، حيث كان المركز يتابع حـاالت المرضـى بعـد         ب 

، الذي يرعى المريض من     "التأهيلي  " خروجهم من المستشفى وهذا ما يسمى بالجانب        
جوانب عدة، كعالقته مع أسرته للتكيف مع الوضع الجديد ومدى مالئمة المنزل لتلبية             

ذا البرنامج بسبب الحصار وعدم تمكن الطـاقم        االحتياجات الجديدة، حيث تم توقيف ه     
 .الطبي من الحركة

 
برنامج الزيارات المنزلية، لحصر ما يلزم المريض من أدوات مساعدة تضـمن لـه               

 .  حرية الحركة مع األخذ باالعتبار مدى مالئمتها مع وضع المنزل

 
ـ             دم تمكـن   تعطيل العمل بقسم األطفال في األشهر األربعة لالنتفاضة، وذلك بسبب ع

األهالي من الوصول إلى المركز إلجراء اإلشراف الطبي على أطفالهم، حيث أعيـد             
فتح هذا القسم ولكن حصرت الحاالت التي تصل لالستفادة التي تقتصر على سـكان              

 .محافظة رام اهللا والبيرة
 

تناولت العديد من المؤسسات الفلسطينية قضية الجاهزيـة المجتمعيـة لتأهيـل معـوقي              وقد  
 تقريـراً عـن هـذا     لحقوق المواطن  أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة   و التحديد،النتفاضة ب ا

 :الموضوع، وخلص التقرير إلى ما يلي
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عدم جاهزية المؤسسات العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعوقين لمواجهة حـاالت             
ية إلـى   ويعود هذا الضعف في الجاهز    .  الطوارئ، وهو ما كشفته االنتفاضة الحالية     

سوء توزيع مراكز التأهيل من الناحية الجغرافية، وعدم كفاية المخزون من األدوات            
المساعدة، وعدم كفاية أعداد العاملين المدربين، وعدم توفر البـرامج المتخصصـة            

 .والعاملين المتخصصين، ونقص األموال المرصودة لتمويل برامج التأهيل الالزمة
 

فضل واكثر إنصافاً للمراكز والمؤسسات العاملة فـي        ضرورة العمل باتجاه توزيع ا     
مجال رعاية المعوقين بين المناطق الفلسطينية لضمان وصول المعوقين لها وبشـكل          

 .سهل
 

الحاجة لتطوير التشريعات التي تضمن حقوق المعوقين، والعمل على سن القـوانين             
 أن يكون فـرداً     التي تلزم بتوفير مختلف التسهيالت للمعوق من اجل ضمان حقه في          

منتجا وفاعالً في المجتمع، بما فيها تشريعات خاصة تلـزم الجامعـات والمعاهـد               
 .والمدارس بتوفير التجهيزات والوسائل الالزمة الستيعاب المعاقين

 
الحاجة لتحسين العناية في مرحلة ما قبل الوالدة، مما يساعد على تجنب الكثير مـن                

 .اإلعاقات
 

ة الغربية وقطاع غزة، وتصنيفهم حسب أنواع اإلعاقـات،         حصر المعوقين في الضف    
مما يسهل وضع السياسات المناسبة لرعايتهم، وبالتالي استحداث بـرامج وخـدمات            

 .خاصة بذوي اإلعاقات المختلفة

 
رفع درجة المشاركة بين المؤسسات العاملة في مجال رعاية المعـوقين وعـائالت              

 .ر رعاية افضلالمعوقين أنفسهم، مما يساعد على توفي

 
تحسين ظروف العمل في هذا القطاع لزيادة فاعلية العاملين، وضـرورة اإلشـراف              

والرقابة المستمرين من الجهات المختصة على المؤسسات العاملة في هـذا القطـاع             
 .والعاملين فيها للتأكد من مدى تطبيقها لقانون حقوق المعوقين
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اكز، واستحداث البرامج والوسائل التي من      زيادة القدرة االستيعابية للمؤسسات والمر     
شأنها تقصير فترة مكوث المعوقين فيها، والعمل على إقامة ورش محمية للمعـوقين             

 .ذوي االحتياجات الشديدة

 
 واقـع اإلعاقـات بين طلبـة جامعـة القدس المفتوحة الملتحقين حالياً بالجامعة

 
ي يضم نسبة كبيرة مـن أفـراد المجتمـع          تعتبر الجامعات بشكل عام هي المكان األوسع الذ       

سنة بلغـت   ) 24-10(الفلسطيني، حيث تشير اإلحصاءات بأن نسبة األفراد في الفئة العمرية           
، حيث  2025، ومن المتوقع أن تبقى نسبة الشباب ثابتة حتى عام           2000مع نهاية عام    % 32

، وذلك  2025لعام  % 32.2قدر عدد األفراد في األراضي الفلسطينية لنفس الفئة العمرية  بـ            
 .حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
وبالرجوع إلى بيانات وزارة الصحة الفلسطينية المنشورة على الصفحة اإللكترونية الخاصـة            

، كانت في الفئة 15/4/2003بها، نجد بأن أعلى نسبة للجرحى خالل االنتفاضة الحالية ولغاية 
، وهي الفئة التي من المحتمل أن تكـون         %39.8حيث بلغت النسبة    سنة،  ) 29-19(العمرية  

) 17-10(على مقاعد إحدى الجامعات الفلسطينية، وتليها مباشرة في االرتفاع الفئة العمريـة             
 .، وهي فئة األطفال%23.7وبلغت النسبة 

 
المفتوحـة  لمبدأ المهنية في تقديم الخدمات والمساعدات للطلبة، قامت جامعـة القدس       اًوتعزيز

مؤخراً مـن خـالل دائرة شؤون الطلبـة وبالتنسيق مـع الباحثين االجتمـاعين ومنسـقي             
شؤون الطلبـة في المناطق التعليميـة المختلفـة بحصر حاالت الطلبة المعاقين في الجامعة            

نوع اإلعاقة، المعدل التراكمي، التخصص، عدد الساعات التي أنهاها الطالـب         " : وذلك حسب 
 ". بنجاح

 
اعتماداً على البيانات التي زودت بها دائرة شؤون الطلبة، قامت الدائرة بالعمل على إعداد هذه               

".  الضفة الغربية، قطاع غزة   "في عرض النتائج اعتمدت الدراسة على مبدأ المناطق         .  الدراسة
 .كما اعتمدت داخل هذا التصنيف على التسلسل الجغرافي للمناطق التعليمية المختلفة
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 المناطق التعليمية في الضفة الغربية 
 

 منطقة رام اهللا والبيرة التعليمية
 

 إنـاث  5 طالب منهم   9بلغ عدد الطلبة المعاقين الملتحقين في منطقة رام اهللا والبيرة التعليمية            
 .   ذكور، ومن المالحظ بأن اإلعاقات الحركية هي األكثر انتشارا4ًو
 

 المعدل التراكمي التخصص الجنس
لساعات التي ا

أنهاها الطالب 
 بنجاح

 نوع اإلعاقة

 سمعية 38 75.7 اجتماعيات ذكر
 حركية 6 57.6 تنمية اجتماعية أنثى
 حركية 39 59.8 إدارة وريادة ذكر
 حركية 82 60.1 تربية ابتدائية ذكر
 سمعية - فصل أول تربية ابتدائية أنثى
 حركية 24 50.5 لغة إنجليزية أنثى
 حركية 106 70.7 تماعيةتنمية اج ذكر
 حركية 13 49 تنمية اجتماعية أنثى
 بصرية 37 59.8 تربية ابتدائية أنثى

 
 منطقة القدس التعليمية

 
ـ                  بكانت منطقة القدس التعليمية هي من اقل المناطق التعليمية التي لم يلتحق بها سـوى طال

 .واحد ونوع اإلعاقة هي سمعية وتخصصه خدمة اجتماعية
 

 ا الدراسيمركز أريح
 

 ذكـور، وطالبـة   4 طالب، منهم  5بلغ عدد الطلبة المعاقين الملتحقين بمركز أريحا الدراسي         
 .واحدة
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 منطقة بيت لحم التعليمية
 

 ذكـور   4 طالب منهم    5بلغ عدد المعاقين الملتحقين في الجامعة في منطقة بيت لحم التعليمية            
قة طالبين إعاقتهم بصرية، وثالث طالب وطالبة واحدة، كان توزيع اإلعاقات حسب نوع اإلعا       

إعاقتهم حركية، وهذا قد يؤشر على ما تم ذكره آنفاً وهو بأن اإلعاقات الحركية هي األكثـر                 
 .انتشاراً على مستوى األراضي الفلسطينية

 

 منطقة الخليل التعليمية
 

 إناث، 3 ذكور و10 طالب منهم 13بلغ عدد الطلبة المعاقين الملتحقين بمنطقة الخليل التعليمية 
ومن المالحظ بأن عدد اإلناث أقل من الذكور، وقد ال يعني ذلك بأن النسبة هي لصالح اإلناث                 
من حيث عدم وجود إعاقة، ومن الممكن بأن تكون اإلناث هن األقـل حظـاً فـي االلتحـاق          

ـ             م بالتعليم، حيث تشير اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بأنه ل
-10(تحظ اإلناث بفرص متساوية من التعليم والتدريب مقارنة بالذكور خاصة بالفئة العمرية             

أما فيما يخص التوزيع حسب نوع اإلعاقة نجد بأنهـا توزعـت بـين البصـرية       .  سنة) 24
 .والحركية

 

 المعدل التراكمي التخصص الجنس
الساعات التي 
أنهاها الطالب 

 بنجاح
 نوع اإلعاقة

 سمعية 10 64.5 وريادةإدارة  ذكر
 بصرية 41 50.9 خدمة اجتماعية ذكر
 بصرية 37 60.1 خدمة اجتماعية أنثى
 حركية 46 60.2 حاسوب ذكر 
 نطق 10 70 خدمة اجتماعية ذكر
 بصرية 60 63.3 تربية إسالمية أنثى
 حركية 39 61.2 خدمة اجتماعية ذكر
 بصرية 21 57.8 تربية ذكر
 حركية 12 68.7 إدارة وريادة ذكر
 بصرية 82 62.8 خدمة اجتماعية ذكر
 حركية 10 62.6 تربية أنثى
 بصرية - طالب جديد تربية ذكر
 حركية 0 35 تربية ذكر
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 مركز دورا الدراسي 
 

 ذكـور وطالبـة     5 طالب، منهم    6بلغ عدد الطلبة المعاقين الملتحقين بمركز دورا الدراسي         
 طـالب   6 طالب من    4تربية اإلسالمية، حيث اختار     واحدة، وتركز تخصص األغلبية على ال     

 6 طـالب مـن اصـل    4أما نوع اإلعاقة فتركزت باإلعاقة الحركية فهناك  .  هذا التخصص 
 .إعاقتهم هي حركية

 
 مركز يطا الدراسي

 
اشتمل مركز يطا الدراسي على طالبين منهم طالب ذكر وأنثى وهم من نفس العائلة، ويعتبروا               

 . من الطلبة المعاقين الملتحقين بالمركزهؤالء ممن صنفوا ض
 

 منطقة نابلس التعليمية
 

تعتبر منطقة نابلس التعليمية من المناطق التعليمية التي يلتحق بها اكثـر عـدد مـن الطلبـة            
المعاقين مقارنة مع بقية المناطق التعليمية األخرى، حيث بلغ عدد الطلبة المعاقين فـي هـذه                

 طالب إعاقتهم جزئية    15 إناث، من بين هؤالء الطلبة       3ذكور و  14 طالب، منهم    17المنطقة  
 . طالب إعاقتهم كلية2و
 

 مركز قلقيلية الدراسي
 

 إناث، مـن    5 ذكور و  5 طالب، منهم    10بلغ عدد المعاقين الملتحقين بمركز قلقيلية الدراسي        
ـ    2 طالب كانت اإلعاقة لديهم هي عبارة عن بتر في القدم، و           3بينهم   ي فـي    طالب بتر جزئ

وباألجمال توزعت اإلعاقات ما بين اإلصابة في األقدام واليدين، األمر الـذي            .  الكف األيمن 
 .  يعيق هؤالء الطالب من الحركة

 
 مركز سلفيت الدراسي

 
يعتبر مركز سلفيت الدراسي من اقل المراكز التي وجد فيها طلبة معاقين ملتحقين بـالمركز،               

دد اإلجمالي للسكان الذي يعتبر األقل مقارنة مع بقية المناطق          وقلة هذا العدد قد يتناسب مع الع      
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ذكـر  " طالب   2بلغ عدد المعاقين الملتحقين بمركز سلفيت       .   كمنطقة نابلس التعليمية   ةالتعليمي
 ".القدم / جسدية "،  ويعانون االثنين من نفس اإلعاقة وهي "وأنثى

 
 مركز طوباس الدراسي

 
اسي ينطبق على مركز طوباس الدراسي من حيـث عـدد           ما ينطبق على مركز سلفيت الدر     

، وتركزت اإلعاقة فـي     "ذكور" طالب   2الطلبة المعاقين الملتحقين في المركز والبالغ عددهم        
.  األرجل، منهم من يعاني من عرج شديد في الرجل اليسرى، واآلخر تم بتـر يـده اليمنـى                 

 ".اإلدارة والريادة"والطالبين ملتحقين بنفس التخصص 
 

 منطقة جنين التعليمية
 

 إنـاث،  4 ذكور و 5 طالب منهم    9بلغ عدد الطلبة المعاقين والملتحقين بمنطقة جنين التعليمية         
 .غالبية اإلعاقات هي حركية في الدرجة األولى وتليها البصرية

 
 

المعدل التراكمي التخصص الجنس
الساعات التي 
أنهاها الطالب 

 بنجاح
 نوع اإلعاقة

 حركية 66 60 دةإدارة وريا ذكر
 بصرية 77  تربية ابتدائية أنثى
 حركية 61 75 خدمة اجتماعية أنثى
 بصرية 64 96 لغة عربية أنثى
 حركية 82 12 تربية إسالمية ذكر
 حركية 91 2 إدارة وريادة أنثى
 حركية 32 59 إدارة وريادة ذكر
 جسدية 64 17 إدارة وريادة ذكر
 ةبصري 12 61 تربية إسالمية ذكر

 
ومن خالل الجدول السابق يتضح بأن هناك إحدى الطالبات التي تعاني مـن فقـدان البصـر                 

، إذ تعتبر الطالبة الوحيـدة  %96تعتبر من الطلبة المتفوقين حيث بلغ معدلها التراكمي     " كفيفة"
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الحاصلة على هذا المعدل من بين جميع الطلبة المعاقين الملتحقـين فـي مختلـف المنـاطق                 
 . التابعة لجامعة القدس المفتوحةةالتعليمي

 
 منطقة طولكرم التعليمية

 
تتشابه منطقة طولكرم التعليمية مع منطقة القدس التعليمية من حيث عدد الطلبة المعاقين فيها،              

، "حركيـة وبصـرية   "حيث يلتحق طالب واحد في منطقة طولكرم التعليمية واعاقته متعـددة            
 .ةوملتحق في برنامج التربية االبتدائي

 
  التابعة لقطاع غزةةالمناطق التعليمي 

 
  منطقة غزة التعليمية

 
 طالب ذكور و    8 طالب، منهم    11بلغ عدد الطلبة المعاقين والملتحقين بمنطقة غزة التعليمية         

 إناث، تركزت اإلعاقات حسب نوع اإلعاقة في اإلعاقة الحركية وتليها مباشـرة اإلعاقـة               3
 في قطاع غزة من حيث نوع اإلعاقة لـم يختلـف عـن              البصرية، من المالحظ بأن الوضع    

وتركزت التخصصات في برنامج التنمية االجتماعية    .   للضفة الغربية  ةالمناطق التعليمية التابع  
 .بشكل ملحوظ

 
 منطقة شمال غزة التعليمية

 
 ذكور و 9 طالب، منهم   12بلغ عدد الطلبة الملتحقين المعاقين في منطقة شمال غزة التعليمية           

 6 إناث، ومن المالحظ بأن هناك اختالف في نوع اإلعاقة، ومن بين هؤالء الطلبة هنـاك                 3
 . منهم ملتحقين ببرنامج التنمية االجتماعية4منهم ملتحقين ببرنامج اإلدارة والريادة و

 
 منطقة خان يونس التعليمية

 
 يلتحق بها طلبـة     تعتبر منطقة خان يونس من أقل المناطق التعليمية التابعة لقطاع غزة التي           

 5ممن صنفوا بأن لديهم إعاقة، حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين بمنطقة خان يونس التعليميـة                
 إناث، ومن المالحظ هنا بأن هذه المنطقة خرجت عن القاعدة التـي    3 ذكور و  2طالب، منهم   
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ن إعاقـة  تقول بأن عدد الطلبة الذكور الذين لديهم إعاقة أعلى من عدد اإلناث اللـواتي لـديه        
ومن المالحظ بأن كل    .  وملتحقين في إحدى المناطق التعليمية التابعة لجامعة القدس المفتوحة        

وكل الطلبة أيضاً هم ملتحقين في برنـامج        " جسدية"الطلبة الذين يعانون من إعاقة كان نوعها        
 . التنمية االجتماعية

 
 

المعدل التراكمي التخصص الجنس
الساعات التي 
ب أنهاها الطال
 بنجاح

 نوع اإلعاقة

 جسدية 30 62 تنمية اجتماعية أنثى
 جسدية 5 64 تنمية اجتماعية أنثى

 جسدية 3 55 تنمية اجتماعية ذكر

 جسدية 25 56 تنمية اجتماعية ذكر

 جسدية 0 0 تنمية اجتماعية أنثى

 
 مركز الوسطى الدراسي

 
 حيث عدد الطلبة المعاقين،     يتشابه مركز الوسطى الدراسي مع مركز خان يونس الدراسي من         

 إنـاث،   2 ذكور و  3 طالب، منهم    5حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين بمركز الوسطى الدراسي         
 .علماً بأن اغلب اإلعاقات هي حركية

 
 مركز رفح الدراسي

 
 ذكـور وطالبـة     8 طالب، مـنهم     9بلغ عدد الطلبة المعاقين الملتحقين بمركز رفح الدراسي         

 .بأن جميع الطلبة ممن يعانون من اإلعاقة الحركيةواحدة، ومن المالحظ 
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المعدل التراكمي التخصص الجنس
الساعات التي 
أنهاها الطالب 

 بنجاح
 نوع اإلعاقة

 حركية 15 54 تربية إسالمية ذكر
 حركية 9 58 إدارة وريادة ذكر

 حركية 18 62 حاسوب ذكر

 حركية 52 55 إدارة وريادة ذكر

 حركية 5 72 عيةتنمية اجتما ذكر

 حركية 60 56 تنمية اجتماعية أنثى

 حركية 10 57 تنمية اجتماعية ذكر

 حركية 10 57 تربية ابتدائية ذكر

 حركية 0 39 تربية ابتدائية ذكر

 
 إجمالي ذوي االحتياجات الخاصة في الجامعة

 
 المركز/المنطقة العدد حسب نوع اإلعاقة

ــدد  العـ
 إعاقات أخرى ية ونطقسمع بصرية حركية اإلجمالي

 - 2 1 6 9 رام اهللا والبيرة
 - 1 - - 1 القدس التعليمية
 - - 2 3 5 أريحا الدراسي

 - - 2 3 5 بيت لحم التعليمية
 - 2 7 4 13 الخليل التعليمية
 - - 2 4 6 دورا الدراسي
 - - 1 1 2 يطا الدراسي

 - - 2 15 17 نابلس التعليمية
 - - - 10 10 اسيقلقيلية الدر

 - - - 2 2 سلفيت الدراسي
 - - - 2 2 طوباس الدراسي
 - - 3 6 9 جنين التعليمية
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 - - - 1 1 طولكرم التعليمية
 - - 3 8 11 غزة التعليمية

 2 - 1 9 12 شمال غزة التعليمية
 - - - 5 5 خان يونس التعليمية
 - - 1 4 5 الوسطى الدراسي

 - - - 9 9 رفح الدراسي
 2 5 25 92 124     المجموع

 

 
ـ ) 124( يكون إجمالي عدد ذوي االحتياجات الخاصة قي الجامعة هـو            وبذلك مـنهم  ،  اًطالب
انون من اإلعاقة الحركية وهذه النسبة تتفق مع اإلحصاءات الرسمية التي تشير إلى يع% 74.1

 يعـانون مـن   %20.1لحركية، وأن أعلى أنواع اإلعاقات بين أفراد المجتمع الفلسطيني هي ا      
يعانون من إعاقات   % 1.6يعانون من اإلعاقة السمعية والنطقية، و       % 4.2اإلعاقة البصرية، و  

 .أخرى
 ةـة حسب نوع اإلعاقـة المعاقين في الجامعـة الطلبـنسب           

 

74%

20%
4% 2%

ة    ي رآ ح ة   ري بص ة      ي ة ونطق ي مع س  أخرى 
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 مـا تقدمــه الجامعــة للطلبــة المعـاقين
 

o               تعطي الجامعة وضمن فلسفتها أولوية مطلقة في القبـول لطلبـة ذوي االحتياجـات
 .الخاصة، مهما كانت نوع اإلعاقة التي يعاني منها الطالب

 
o             توفر الجامعة بتوزيعها الجغرافي المنتشر في كافة بقاع وطننا الفلسطيني فرصة غير

 . معيةمسبوقة لذوي االحتياجات الخاصة بااللتحاق بالمرحلة الجا

 
o              تقدم الجامعة الخدمات الخاصة لذوي االحتياجات الخاصة من خالل تـوفير موظـف

 .لتعبئة إجابات االمتحانات خاصة للطلبة المكفوفين

 
o               أقرت الجامعة بإعفاء الطلبة المكفوفين من بعض المقررات التـي يصـعب علـيهم

 . متابعتها مثل مقرري مبادئ الحاسوب ومبادئ اإلحصاء

 
o  منحـة دراسـية كاملـة    ) 50(معة وبقرار من رئيس مجلس الجامعة حوالي    تقدم الجا

فصلياً للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في كافة مراكزها الدراسية ومناطقها التعليمية           
في الوطن والخارج وبواقع منحتان لكل موقع تعليمي، أما من فاتته هـذه الفرصـة                

اج للحصول علـى مسـاعدة      فيعطى األولوية من مخصصات صندوق الطالب المحت      
 .جزئية

 
o    الخاصة في   توفير خدمات كاملة للطلبة ذوي االحتياجات        اتهاتحاول الجامعة قدر امكان

 .الطابق األرضي من مباني المناطق التعليمية والمراكز الجامعية التابعة للجامعة
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 توصيات ومشاريع مستقبلية ستقوم بها دائرة شؤون الطلبة
 

قصوى لهذه الفئة من قبل الباحثين االجتماعيين فـي الجامعـة، وتفهمهـم             إيالء أهمية    
الحتياجات هذه الفئة، من خالل عمل برنامج زمني محدد يضمن تقديم اإلرشاد وحصر             

 .مشاكلهم سواء كانت أكاديمية أو اجتماعية
 

 .اجةقيام الباحثين االجتماعين في الجامعة بالزيارات الميدانية لهذه الفئة إن دعت الح 

 
تقديم تقرير مفصل مضاف إليه توصيات الباحثين االجتماعين الدارة الجامعة من خالل             

 .دائرة شؤون الطلبة

 
 .العمل على إعداد مثل هذه الدراسات التي تناقش الموضوع نفسه، لما له من أهمية 

 
 
 
 

   إعداد                                                                           
                                                                     دائرة شؤون الطلبة
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