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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

�صمن حمور التعليم العايل لل�صم ومتطلباته

جتربة ال�صم اجلامعية باجلامعة العربية

املفتوحة باململكة العربية ال�صعودية

الدكتورة/ خريية بنت عبداجلواد العبد اجلواد

اأ���ض��ت��اذ م�����ض��ارك وا���ض��ت�����ض��اري��ة اأم���را����س ال�����ض��م��ع��ي��ات كلية 

�ضعود امل���ل���ك  - ج���ام���ع���ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ع���ل���وم 

وم�����������ض�����ت�����������ض�����ارة ب�����اجل�����ام�����ع�����ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة امل����ف����ت����وح����ة

ملخــ�س :

فيها  للح�سول  اهلل  والع�رشين )1425هـ( وفقني  التا�سع  الأ�سم  اأ�سبوع  يف  الفكرة  بداأت 

علي اثني ع�رش منحة درا�سية لل�سم عن طريق �ساحبة ال�سمو الأمرية/ اجلوهرة بنت في�سل 

بن تركي اآل �سعود – حفظها اهلل – فتقدمت بطلب ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري طالل 

بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – التم�س فيه فتح املجال واإعطاء فر�سة لل�سم املتفوقني لإكمال 

التعليم اجلامعي لأول مرة باململكة العربية ال�سعودية لإمياين بقدرات الأ�سم اإذا ما توفرت له 

الو�سائل واملتطلبات، وقد جاء الرد �رشيعا بالإيجاب ودرا�سة املو�سوع مع معايل الدكتور 

املتطلبات  و�سع  كامل  عام  وملدة  وبداأنا  املفتوحة،  العربية  اجلامعة  مدير  ال�سالمة  عبداهلل 

واملعينات ال�سمعية وقد قام بتاأمينها عدد من اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء والأمريات وقد 

قمنا باختيار ودرا�سة الربامج الدرا�سية التي تنا�سبهم مب�ساعدة �سعادة الدكتور منري العتيبي 

بق�سم الرتبية اخلا�سة جامعة امللك �سعود وم�ساركة الأمرية/ اجلوهرة بنت في�سل بن تركي 

اآل �سعود الداعم الرئي�سي للربنامج، هذا ومازال الربنامج يف مرحلة تنقيح وتطوير م�ستمر 

ح�سب ما يرى القائمون على الربنامج وما ي�ستجد حيث انه يف مرحلة التجربة، وقد بداأت 

اجلامعة منذ بداية العام الدرا�سي 1426هـ، بفتح برنامج لذوي الإعاقات ال�سمعية يف جمال 
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الرتبية، والتحق بالربنامج اإىل الآن اأكرث من 130 طالب وطالبة عن طريق تربعات خريية ومع 

تزايد الإقبال من قبل ال�سم على اجلامعة فقد اأ�سبح العديد من الطالب والطالبات على 

قائمة النتظار وما زلت اأبحث لهم عن متربعني علماً باأن تكلفة الدرا�سة للطالب/الطالبة 

الواحد حوايل 10 اآلف ريال يف ال�سنة ملدة 4 �سنوات للح�سول على درجة البكالوريو�س 

وقد اأ�سبح لدينا طالب/طالبات بامل�ستوى الثالث.

لدعم  العربي  اخلليج  برنامج  م�ساريع  اإحدى  هي  املفتوحة  العربية  اجلامعة  باأن  نفيدكم 

منظمات الأمم املتحدة الإمنائية )اأجفند( والذي يراأ�سها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري طالل 

بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – والذي بداأت يف اململكة العربية ال�سعودية بناًء على قرار 

غري  جامعة  وهي  1423/5/18هـ  وتاريخ  7/ب/17813  رقم  الكرمي  ال�سامي  املقام 

ربحية.

ٹ ٹ زب ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې ې ى    ى ائ ائ   
ەئ ەئ وئ      وئ ۇئ رب التوبة: ١٠٥ 

فيها  التا�سع والع�رشين )1425هـ( وفقني اهلل للح�سول  الأ�سم  اأ�سبوع  الفكرة يف  بداأت 

علي اثني ع�رش منحة درا�سية لل�سم عن طريق �ساحبة ال�سمو الأمرية/ اجلوهرة بنت في�سل 

بن تركي اآل �سعود – حفظها اهلل – فتقدمت بطلب ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري طالل 

بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – التم�س فيه فتح املجال واإعطاء فر�سة لل�سم املتفوقني لإكمال 

التعليم اجلامعي لأول مرة باململكة العربية ال�سعودية لإمياين بقدرات الأ�سم اإذا ما توفرت له 

الو�سائل واملتطلبات، وقد جاء الرد �رشيعا بالإيجاب ودرا�سة املو�سوع مع معايل الدكتور 

املتطلبات  و�سع  كامل  عام  وملدة  وبداأنا  املفتوحة،  العربية  اجلامعة  مدير  ال�سالمة  عبداهلل 

واملعينات ال�سمعية وقد قام بتاأمينها عدد من اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء والأمريات وقد 

قمنا باختيار ودرا�سة الربامج الدرا�سية التي تنا�سبهم مب�ساعدة �سعادة الدكتور منري العتيبي 

بق�سم الرتبية اخلا�سة جامعة امللك �سعود وم�ساركة الأمرية/ اجلوهرة بنت في�سل بن تركي 

اآل �سعود الداعم الرئي�سي للربنامج، هذا ومازال الربنامج يف مرحلة تنقيح وتطوير م�ستمر 

ح�سب ما يرى القائمون على الربنامج وما ي�ستجد حيث انه يف مرحلة التجربة، وقد بداأت 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

اجلامعة منذ بداية العام الدرا�سي 1426هـ، بفتح برنامج لذوي الإعاقات ال�سمعية يف جمال 

الرتبية، والتحق بالربنامج اإىل الآن اأكرث من 130 طالب وطالبة عن طريق تربعات خريية ومع 

تزايد الإقبال من قبل ال�سم على اجلامعة فقد اأ�سبح العديد من الطالب والطالبات على 

قائمة النتظار وما زلت اأبحث لهم عن متربعني علماً باأن تكلفة الدرا�سة للطالب/الطالبة 

الواحد حوايل 10 اآلف ريال يف ال�سنة ملدة 4 �سنوات للح�سول على درجة البكالوريو�س 

وقد اأ�سبح لدينا طالب/طالبات بامل�ستوى الثالث.

لدعم  العربي  اخلليج  برنامج  م�ساريع  اإحدى  هي  املفتوحة  العربية  اجلامعة  باأن  نفيدكم 

منظمات الأمم املتحدة الإمنائية )اأجفند( والذي يراأ�سها �ساحب ال�سمو امللكي الأمري طالل 

بن عبدالعزيز – حفظه اهلل – والذي بداأت يف اململكة العربية ال�سعودية بناًء على قرار 

غري  جامعة  وهي  1423/5/18هـ  وتاريخ  7/ب/17813  رقم  الكرمي  ال�سامي  املقام 

ربحية.

تقييم م�ضتوي التح�صيل الكادميي للطالب والطالبات:

 / العولقي  ح�سن  الدكتور  َكلف  1429/1428هـ  لعام  الأول  الدرا�سي  الف�سل  يف 

اأي  الربنامج يف  اأو مرتجم عمل يف  مدر�س  الرتبوية كل  الدرا�سات  ق�سم  امل�رشف على 

مرحلة من مراحله بتقدمي تقرير يو�سح الو�سع الراهن واملالمح الرئي�سة للربنامج للتقييم 

وو�سع احللول املنا�سبة وبناء على ذلك تبني ما يلي :- 

1- تدين م�ستوى الطلبة باللغة العربية ومدى ال�سعف الكبري يف املهارات الأ�سا�سية مثل 

الكتابة والقراءة.

يف  الفقر  من  الكثري  ي�سوبها  والتي  املحلية  باللهجة  الإ�سارة  للغة  الطلبة  ا�ستخدام   -2

املفاهيم وامل�سطلحات، وعدم ا�ستخدامهم للغة الإ�سارة العربية املوحدة .

3- عدم منا�سبة بع�س مواد اخلطة الدرا�سية للطلبة وخا�سة يف الو�سع الراهن بعد و�سول 

بع�سهم اىل �سفوف متقدمة )ال�سنة الثالثة( نظراً ل�سعفهم يف اللغة العربية.

4- عدم تطبيق اآليات القبول يف اجلامعة العربية املفتوحة على الطلبة ال�سم اجلدد )اختبار 

حتديد امل�ستوى( .
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وبناء على ذلك مت ت�صكيل جلنة بع�صوية كل من :- 

د. ح�سن العولقي / امل�رشف على ق�سم الدرا�سات الرتبوية بفرع ال�سعودية   

د. خريية العبد اجلواد / م�ست�سارة يف برنامج التعليم البتدائي لل�سم .  

اأ. علي �سبري من�سق مواد اللغة العربية.  

اأ. مالك الرعود / مدرب لغة الإ�سارة.  

اأ. اأحالم اأكرم / مدربة لغة الإ�سارة.  

وعملت اللجنة من اأجل البحث والوقوف على الأ�ساليب املنا�سبة لرفع م�ستوى الطلبة 

باللغة العربية و بلغة الإ�سارة العربية املوحدة .

وقد مت ذلك بالعودة لعدة معايري من �ساأنها تقيم م�ستوى الطلبة باللغة العربية وهي :-

1- العودة لنتائج الطلبة طيلة الفرتة املا�سية وخا�سة باللغة العربية

2- العودة لنتائج الطلبة يف مرحلة الدرا�سة الثانوية .

الختبار  هذا  نتيجة  واعتماد  العربية  بالغة  امل�ستوى  حتديد  لختبار  الطلبة  اإخ�ساع   -3

كمعيار رئي�س.

 بعد اإخ�ساع الطلبة لختبار حتديد امل�ستوى برزت النتائج التالية :-

- مت تطبيق اختبار حتديد امل�ستوى على 110 طالب وطالبة ..

- 11 طالب و 4 طالبات حققوا درجة 50% فما فوق

 - مل يحقق اأي طالب اأو طالبة درجة 90% فما فوق

- اأعلى درجة للطالب 87% وللطالبات %82 .

- 90 % من الطلبة والطالبات مل يحققوا درجة النجاح يف ال�سوؤال املخ�س�س للكتابة .

ال�سوؤال املخ�س�س للقراءة  - 80 % من الطلبة والطالبات مل يحققوا درجة النجاح يف 

وال�ستيعاب .



13

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

التو�ضيات:- 

بعد مراجعة املعايري ال�سابقة الذكر وبالعتماد على نتيجة اختبار حتديد امل�ستوى كمعيار 

رئي�س: تقرر ما يلي :–

1- يق�سم الطلبة اإىل جمموعتني وكذلك الطالبات يق�سمن اإىل جمموعتني 

و   ) واحدة  �سعبة   ( العربية  اللغة  يف  متقدمة  مكثفة  دورة  الأوىل  للمجموعة  يقدم   -2

للمجموعة الثانية دورة مكثفة مبتدئة يف اللغة العربية ) �سعبتني ( .

3- يتم طرح دورة مكثفة يف لغة الإ�سارة العربية املوحدة لكافة الطلبة واعتماد قامو�س لغة 

الإ�سارة العربية املوحدة كمرجع ومنهاج درا�سي.

كتابة  العربية  اللغة  تقوية  علي  ويركز  الف�سل  لهذا  الدرا�سية  املواد  طرح  وقف  يتم   -4

وقراءة وكذلك لغة ال�سارة العربية املوحدة .

5- تقدم �سعبة الدورة املكثفة الواحدة بواقع ثالث مرات اأ�سبوعياً يف كل لقاء �ساعتني 

درا�سيتني .

6- تقدم دورة لغة الإ�سارة بواقع ثالث مرات اأ�سبوعياً يف كل لقاء �ساعة درا�سية  .

باإجراء  وذلك  ال�سم  الطلبة  على  املفتوحة  العربية  اجلامعة  يف  القبول  اآليات  تطبيق   -7

اختبار حتديد م�ستوى يف اللغة العربية ولغة الإ�سارة العربية املوحدة .

نتقدم بال�سكر والتقدير ل�ساحبة ال�سمو الأمرية اجلوهرة بنت في�سل بن تركي اآل �سعود 

لتاأمني م�ستلزمات هذه الدورة والعمل امل�ستمر والدوؤب منها علي ت�سجيع  اهلل  – حفظها 
الدائمة  واملناق�سات  اجلامعي وم�ساركتها يف الجتماعات  تعليميهم  ال�سم على موا�سلة 

لتقييم وتطوير اخلطة الدرا�سية.  

كما نتقدم بال�سكر والتقدير لأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء والأمريات اللذين يدعمون 

برنامج ال�سم باجلامعة العربية املفتوحة.

 حقائق عن �سعف ال�سمع وال�سمم 

 - وفقا لتقديرات 2006 من قبل منظمة ال�سحة العاملية، 278 مليون �سخ�س يف جميع 

اأنحاء العامل يعانون من �سعف �سمع متو�سط اىل �سديد يف كال الأذنني. 
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- 80 % من املعاقون �سمعيا يعي�سون يف البلدان املنخف�سة واملتو�سطة الدخل. 

- عدد الذين يعانون من �سعف ال�سمع اآخذ يف الرتفاع ويرجع ذلك اأ�سا�سا اىل العدد 

املتزايد من �سكان العامل وارتفاع متو�سط العمر. 

واملتو�سط لدى  ال�سمع اخلفيف  ل�سعف  الرئي�سي  ال�سبب  الو�سطى هو  الأذن  التهاب   -

الأطفال. 

- تاأثري �سعف ال�سمع على الكالم، واللغة، والتعليم والندماج الجتماعي يعتمد على 

م�ستوى ونوع �سعف ال�سمع، ووقت حدوثه، وخا�سة اإذا كان قبل اكت�ساب الكالم.

- 50 % من ال�سمم و�سعف ال�سمع ميكن جتنبها من خالل الوقاية، والت�سخي�س املبكر. 


