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مقدمـــة
من  العربية  املنطقة  يف  الأول  الأكادميي  الق�صم  �صعود  امللك  بجامعة  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  يعد 
حيث اأقدمية التاأ�صي�س، وكذلك اأ�صبقية تخريج الكوادر الب�صرية املتخ�ص�صة يف العديد من املجالت 
املختلفة للرتبية اخلا�صة، بل يعد الق�صم الأول على م�صتوى املنطقة من حيث م�صاهمته يف ن�صر البحث 
العلمي، اأو تاأليف الكتب العلمية اأو ترجمتها، بهدف دعم الأدبيات العربية ملجال الرتبية اخلا�صة �صواء 
على م�صتوى اجلهود الفردية لأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم، اأو من خالل الندوات واملوؤمترات التي 
يقيمها الق�صم، اأو بال�صرتاك مع اجلهات الأخرى املعنية بهذا املجال داخل اململكة وخارجها. لي�س 
هذا فح�صب، بل عمل الق�صم من البداية على ا�صتقطاب خريجي الق�صم املتميزين منهم خالل فرتة 
العقود الثالثة املا�صية لبتعاثهم اإىل الدول املتقدمة يف هذا املجال )كالوليات املتحدة الأمريكية(، 
اأعلى  على  وح�صولهم  البتعاث  من  عودتهم  بعد  املجال  هذا  م�صرية  ت�صيء  �صمعة  اأ�صبحوا  لذلك 

الدرجات العلمية يف خمتلف تخ�ص�صات الرتبية اخلا�صة.
وهكذا، فاإن هذه الثمرة اليافعة ما هي اإل نتيجة جلهود معينة طوال العقود الثالثة املا�صية. هذه 
اجلهود بداأت بفكرة ب�صيطة، تطورت مع مرور الوقت اإىل ق�صة وحكاية تزهو تارة بالأحداث الناجحة، 
وتخفق تارة اأخرى بالأحداث املليئة بالتحديات وال�صعوبات، ولكنها قبل كل �صيء اقرتنت مب�صيئة اهلل 
واإرادته وف�صله يف وجود هذا الق�صم، لذلك تعك�س هذه اجلهود م�صرية الق�صم العطرة طوال الفرتة 
تكون  حتى  الق�صم  جتربة  حتكي  وثيقة  لتكون  الكتيب  هذا  يف  وتدوينها  حفظها  ينبغي  مما  املا�صية 

نربا�صًا ي�صيء الطريق اأمام الأجيال القادمة يف دعم م�صرية املجال وتطويره.
وعلى هذا الأ�صا�س، فاإن حفظ هوية الق�صم و�صريته العطرة �صيتوجب �صردها يف ثالث حمطات 
زمنية كل واحدة منها تتحدث عن اأحداث وجتارب غنية بالعديد من امل�صامني واملكت�صبات التي ميكن

ال�صتفادة منها. وهذه املحطات �صت�صكل ف�صول هذا الكتيب وفقًا ملا يلي:
•  اأوًل: امل�صرية التاريخية.	
•  ثانيًا: امل�صرية الراهنة اأو احلالية.	
•  ثالثًا: امل�صرية امل�صتقبلية.	

ولدعم هذه املحطات بالوثائق الر�صمية، �صيكون هناك مالحق ت�صم العديد من الوثائق املعنية 
مب�صرية الق�صم يف مراحلها التاريخية املختلفة، بالإ�صافة اإىل اخلطط الدرا�صية وفق م�صرية الق�صم 

التاريخية واحلالية وامل�صتقبلية.
املوؤلف
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المحطة األولى
مسيرة القسم التاريخية

متثل هذه املحطة الزمنية الهامة من م�صرية الق�صم التاريخية منعطفًا هامًا يف �صياغة م�صرية 
الق�صم العلمية والبحثية التي مرت عرب العديد من املراحل الزمنية التي بدورها تبلورت من خاللها 

هوية الق�صم الأكادميية والفريدة يف روؤيتها ور�صالتها، بل امتد اأثرها لي�صمل بقية املحطات الأخرى.

1- املرحلة الأوىل )1404/1403( فكرة اإن�صاء الق�صم:

لقد كانت فكرة اإن�صاء ق�صم اأكادميي يف جمال الرتبية اخلا�صة ُحلمًا يراود جمموعة من الطلبة 
ال�صعوديني املبتعثني اإىل الوليات املتحدة الأمريكية وذلك يف اأواخر ال�صبعينات امليالدية حيث ل يتجاوز 
عددهم يف ذلك الوقت اأ�صابع اليدين معًا، وخ�صو�صًا هوؤلء املبتعثني من اجلامعات ال�صعودية، وكان 
عددهم اثنني فقط وهما الدكتور عبداهلل بن اإبراهيم احلمدان املبتعث من جامعة اأم القرى والذي 
انتقل لحقًا اإىل جامعة امللك �صعود بعد ح�صوله على الدكتوراه يف جمال الرتبية اخلا�صة، وكذلك 
التعليمية(  ال�صيا�صات  )حاليًا  الرتبية  ق�صم  من  اأ�صاًل  املبتعث  الوابلي  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
بجامعة امللك �صعود للح�صول على الدكتوراه يف نف�س املجال. حينها ترجم الدكتور عبداهلل احلمدان 
هذا احُللم اإىل فكرة ملمو�صة وواقعية وذلك عندما �صنحت الفر�صة له كعميد لكلية الرتبية بجامعة 
امللك �صعود، حيث بادر اإىل اإن�صاء وحدة اأبحاث للمعوقني �صمن مركز البحوث الرتبوية كخطوة اأوىل 
نحو اإن�صاء هذا الق�صم. ومع بداية الف�صل الأول للعام الدرا�صي )1404/1403( �صكل جلنة برئا�صته 

وع�صوية جمموعة من املخت�صني يف جمال الرتبية اخلا�صة وفقًا للتايل:

• الدكتور فاروق حممد �صادق ع�صوًا اأ�صتاذ بق�صم علم النف�س	

• الأ�صتاذ عبداهلل بن حممد الوابلي ع�صوًا امل�صرف على وحدة اأبحاث املعوقني	

• الأ�صتاذ كمال �صامل �صي�صامل ع�صوًا حما�صر بق�صم علم النف�س	

والكندية  والأوربية  الأمريكية  اجلامعات  اأدلة  من  العديد  على  بالطالع  اأعمالها  اللجنة  وبداأت 
املتوفرة اآنذاك مبكتبة اجلامعة ، حيث قّيمت اللجنة العديد من الربامج واخلطط املختلفة لأق�صام 
الرتبية اخلا�صة يف تلك الدول، وخل�صت اإىل حتديد الروؤية والر�صالة لهذا الق�صم وما يرتتب عليها 
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من اأهداف اآخذين بعني العتبار العديد من املربرات املبنية يف الأ�صا�س على جمموعة من املتغريات 
ح�صب التايل:

•  متغريات عاملية	

اأ�صبح جمال الرتبية اخلا�صة من املجالت التي حظيت باعرتاف دويل وبالتحديد من منظمات 
الأمم املتحدة املعنية بالإعاقة، بل اأو�صت تلك املنظمات يف كل موؤمتراتها ولقاءاتها الر�صمية اأو على 
وجه اخل�صو�س يف موؤمترها العام الدويل للطفل املعوق املنعقد يف عام 1981م الدول الأع�صاء باإن�صاء 
اأق�صام للرتبية اخلا�صة لتقوم مبهمة اإعداد املخت�صني ملجالت الإعاقات املختلفة من بني الوطنيني يف 
هذه املجتمعات، وتعد اململكة العربية ال�صعودية من اأوائل الدول املوقعة على وثيقة هذا املوؤمتر، لذلك 

ل ميكن لها اأن تتخلف عن هذا الركب العاملي.

•  متغريات عربية	

ل توجد اأق�صام متخ�ص�صة للرتبية اخلا�صة يف جامعات الدول العربية، وما هو موجود من دبلومات 
تاأهيلية لإعداد مهنيني ممن هم على راأ�س العمل ل تكفي لتجهيز الأجيال املطلوبة من املتخ�ص�صني 
منذ  العربية  الدول  جامعة  عليها  اأ�صرفت  التي  املعوقني  رعاية  موؤمترات  اأن  كما  املجال.  هذا  يف 
تبنى  للرتبية اخلا�صة يف كليات الرتبية. وقد  اأكادميية  اأق�صام  باإن�صاء  اأو�صت جميعها  ال�صتينات قد 
احتاد اجلامعات العربية هذه التو�صية، وقد كانت جامعة الريا�س يف ذلك الوقت )جامعة امللك �صعود 

حاليًا( من اجلامعات املعنية بتنفيذ هذا امل�صروع منذ مدة طويلة.

•  متغريات حملية	

لقد اأكدت جميع اخلطط التنموية اخلم�صية وكذلك ال�صيا�صة التعليمية للمملكة العربية ال�صعودية 
املعاهد  من  العديد  اإن�صاء  يف  التو�صع  اإىل  دعا  مما   ، والرتبوية  الجتماعية  الرعاية  اأهمية  على 
واملوؤ�ص�صات اخلا�صة التي تعنى باملعوقني على خمتلف امل�صتويات، ولقد �صحب هذا التو�صع يف اإقامة 
هذه املوؤ�ص�صات ازدياد احلاجة اإىل الكوادر الب�صرية املتخ�ص�صة للعمل مع هوؤلء املعوقني ، والتي تعد 
الغر�س. )م�صروع  لتحقيق هذا  اأكادميي  ق�صم  ي�صتدعي وجود  العربية، مما  الدول  نادرة يف معظم 

وخطة ق�صم الرتبية اخلا�صة، 1404(

يف ظل هذه الروؤية والر�صالة والأهداف بالإ�صافة اإىل املربرات، وكذلك احلاجة املا�صة ملثل هذا 
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اأو  الفئوي  التوجه  فل�صفي واحد جت�ّصد يف  توجه  �صوى  املكلفة  اللجنة  اأمام  يعد  الأكادميي مل  الق�صم 
الت�صنيفي Categorical trend يف بناء مكونات وعنا�صر اخلطة الدرا�صية لهذا الق�صم النا�صئ، حيث 
مقررات  وكذلك   ، والكلية  اجلامعة  متطلبات  على  ا�صتملت  درا�صية  �صاعة   128 من  اخلطة  تكونت 
عامة يف جمال الرتبية اخلا�صة، بالإ�صافة اإىل اأربعة م�صارات رئي�صة يتخ�ص�س فيها طالب وطالبات 
الق�صم للعمل كمعلمني يف معاهد الرتبية اخلا�صة لوزارة الرتبية والتعليم ، ومراكز التاأهيل التابعة 

لوزارة ال�صوؤون الجتماعية. وقد جاءت امل�صارات التخ�ص�صية وفقًا ملا يلي:

• م�صار املعوقني عقليًا.	

• م�صار املعوقني ب�صريًا.	

• م�صار املعوقني �صمعيًا.	

• م�صار املعوقني ج�صميًا وبدنيًا.	

وبهذه ال�صورة متت املوافقة على خطة الق�صم الدرا�صية من جميع املجال�س الأكادميية وعلى راأ�صها 
جمل�س اجلامعة يف نهاية العام الدرا�صي 1404هـ )انظر امللحق رقم 1(

2- املرحلة الثانية )1405/1404( بداية الدرا�صة يف الق�صم:

بداأ الق�صم اجلديد اأعماله الأكادميية يف مطلع العام الدرا�صي 1405/1404هـ ، وباإ�صراف مبا�صر 
من عميد الكلية الدكتور عبداهلل احلمدان، وبعد اأن مت ا�صتقطاب جمموعة من الأكادمييني العرب 
املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية اخلا�صة ومن خريجي اجلامعات الأمريكية، حيث بدوؤوا يف و�صع اآليات 
قبول  الآليات مت  ومن خالل هذه  الق�صم اجلديد.  اإىل  الن�صمام  الراغبني  الطالب  القبول لختيار 
الدفعة الأوىل من الطالب والطالبات يف الف�صل الدرا�صي الثاين، وخالل هذه الفرتة، اعتمد الق�صم 

تنفيذ اخلطة الدرا�صية الأوىل وفق امل�صارات امل�صار اإليها اآنفًا )انظر امللحق رقم 2(.

3- املرحلة الثالثة )1406/1405( تعديل اخلطة الأوىل:

لقد اكتمل العمل يف الق�صم واأ�صبحت ال�صورة وا�صحة مل�صرية الق�صم، ويف �صوء ذلك مت اختيار 
امللحق  الق�صم يف 1406/2/12هـ )انظر  البابطني م�صرفًا على  الدكتور عبدالعزيز بن عبدالوهاب 

رقم 3(.

اأول  وكان  الق�صم،  مل�صرية  التطويرية  وال�صرتاتيجيات  اخلطط  و�صع  يف  الق�صم  جمل�س  وبا�صر 
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لأن هذه اخلطة  ؛  الأوىل  الدرا�صية  النظر يف اخلطة  اإعادة  املختلفة  املجل�س وجلانه  اأمام  املوا�صيع 
تراعي فقط الحتياجات الفعلية لواقع الرتبية اخلا�صة وموؤ�ص�صاتها التقليدية ، وذلك من اأجل تزويدها 
بالكوادر الب�صرية، وهذا الأمر يتعار�س مع الجتاه احلديث الذي يدعو اإىل دمج الأطفال غري العاديني 
مع الأطفال العاديني �صمن التعليم العام، وخ�صو�صًا تلك احلالت الب�صيطة التي من املمكن دجمها 
يف م�صرية التعليم العام. وانطالقًا من هذا النهج الفل�صفي احلديث اجته الق�صم اإىل اإعادة النظر يف 
اأن مت تطبيقها ملدة عام درا�صي، لذلك �صكلت جلنة من الق�صم لدرا�صة  اآنذاك بعد  اخلطة القائمة 
التطلعات احلا�صرة وامل�صتقبلية ملوؤ�ص�صات الرتبية اخلا�صة يف اململكة العربية ال�صعودية، وبناء على 

هذا الت�صور، اأ�صبح النهج الفل�صفي لهذا الق�صم يرتكز على اجتاهني مكملني لبع�صهما.

• 	Categorical Trend الجتاه الت�صنيفي 

هذا التوجه يخدم حا�صر وواقع موؤ�ص�صات الرتبية اخلا�صة

وموؤ�ص�صات  مدار�س  يف  الإعاقة  حالت  وعزل  الفئوي  الت�صنيف  فل�صفة  على  تقوم  التي  احلالية 
خا�صة بها.

• 	Noncategorical Trend الجتاه الالت�صنيفي 

وهذا التوجه ي�صاير النهج الفل�صفي احلديث الداعي اإىل دعم وجود احلالت الب�صيطة يف التعليم 
العام، و كذلك اإىل دعم وجود غرف امل�صادر الداعمة لهذه احلالت مع الرتكيز على حالت التفوق 

واملوهبة.

ويف اإطار التوجهني ، مت اإعادة النظر يف امل�صارات التخ�ص�صية، وكذلك يف مقررات الإعداد العام 
اأ�صيفت العديد من املقررات التي تخدم التوجه الثاين، على �صبيل املثال ل  للرتبية اخلا�صة، حيث 
احل�صر هناك مقررات الإعاقات احل�صية والبدنية الب�صيطة، الإعاقات الأكادميية وال�صلوكية والعقلية 
العاديني يف  الأطفال غري  وتربية  الب�صيطة،  الإعاقات  لذوي  العالجية  الرتبوية  والربامج  الب�صيطة، 
املدار�س العادية... اإلخ، اأما فيما يتعلق بامل�صارات، فقد مت حذف م�صاري الإعاقة العقلية، والإعاقة 
هذه  يف  موجودة  تكن  مل  مب�صارات  ا�صتبدالهما  ومت  الأوىل،  الدرا�صية  اخلطة  يف  الواردين  البدنية 
اخلطة. لذلك جاءت اخلطة الدرا�صية الثانية لتعرب عن تلك التوجهات احلديثة والتقليدية ، ووفقًا 

للم�صارات التالية:
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• م�صار التفوق العقلي والبتكار.	

• م�صار املكفوفني.	

• م�صاء ال�صم.	

• م�صار الإعاقات ال�صديدة )انظر امللحق رقم 2(.	

عالوة على ذلك، كانت خطة التدريب امليداين ت�صري يف هذا الق�صم على غري ما هو متعارف عليه 
يف باقي اأق�صام كلية الرتبية، حيث ق�صمت �صاعات هذا املقرر الثنتا ع�صرة �صاعة اإىل ثالثة اأق�صام 

والتي تقدم على ثالث مراحل على النحو التايل:

•  الق�صم الأول: 373 خا�ص )التدريب امليداين 1(	

ي�صجل طلبة امل�صتوى الدرا�صي الثاين يف هذا املقرر وذلك بواقع �صاعتني يتم تدريبهم على مالحظة 
حالت الإعاقات املختلفة يف كافة معاهد الرتبية اخلا�صة يف الريا�س، ومن ثم يطلب منه يف نهاية 
الف�صل الدرا�صي كتابة تقرير مف�صل عن احلالت التي تعامل معها باملالحظة، بالإ�صافة اإىل تدوين 

مالحظاته عن معرفته لالأجهزة واملعدات وو�صائل التعليم امل�صتخدمة يف هذا املجال.

•  الق�صم الثاين 475 خا�ص )التدريب امليداين 2(	

ي�صجل طلبة امل�صتوى اخلام�س يف هذا املقرر وذلك بواقع اأربع �صاعات درا�صية يتم تدريبهم على 
اإىل تدريبهم على  الدرا�صة، وتدري�س بع�س املقررات، بالإ�صافة  اإدارة ف�صول  امل�صاركة اجلزئية يف 

اإعداد الربامج الرتبوية الفردية.

•  الق�صم الثالث: 476 خا�ص )التدريب امليداين 3(	

ي�صجل طلبة امل�صتوى الثامن يف هذا املقرر بواقع �صت �صاعات درا�صية يتم تدريبهم على الإدارة 
الكاملة لبع�س ال�صفوف الدرا�صية يف املعهد الذي يتدربون فيه، مع تدري�س بع�س املقررات طوال فرتة 

التدريب امليداين، بالإ�صافة اإىل اإعداد الربامج الرتبوية الفردية وبرامج تعديل ال�صلوك.

هذه التق�صيمات الثالثة للتدريب امليداين ظلت بدون تغيري يف اخلطة الدرا�صية الثانية )م�صروع 
وخطة ق�صم الرتبية اخلا�صة، 1404(.
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4- املرحلة الرابعة )1414/1413( اإقرار اخلطة الدرا�صية الثالثة:

لقد قدم ق�صم الرتبية اخلا�صة باجلامعة خالل الفرتة الواقعة ما بني اإن�صائه يف )1405/1404هـ( 
تغيري  دورًا حا�صمًا يف  ونهايتها يف )1431/1430هـ(  الرابعة يف )1414/1413هـ(  املرحلة  وبداية 
اإنه خالل هذه الفرتة  جمريات الرتبية اخلا�صة �صمن واقع املجتمع ال�صعودي، وبذلك ميكن القول 
التي بلغت حوايل عقدين ون�صف من الزمان ، ا�صتطاع الق�صم ومن خالل خططه الدرا�صية اإحداث 

تغيريات

جوهرية يف تركيبة املجال وثقافة املجتمع جتاه الإعاقة مما �صاهم يف تر�صيخ مفهوم الرتبية اخلا�صة 
وما يتبعه من مفاهيم اأ�صا�صية اأخرى لدى العاملني يف املجال من معلمني واأخ�صائيني، بالإ�صافة اإىل 
اأ�صر الأطفال ذوي الإعاقة، وبالتايل اأدرك اجلميع اأن التعليم والتدريب كمفهوم اأ�صا�صي من مفاهيم 
الرتبية اخلا�صة يقوم يف الأ�صا�س على نتائج التقييم والقيا�س، كما اأن بناء الربامج الرتبوية الفردية 
والربامج الفردية غري الأكادميية يرتكز يف املقام الأول على حتديد وو�صوح الحتياجات الرتبوية لكل 
فرد على حدة، ومن خالل القيا�س ونتائجه. هذا التحول التدريجي يف بنية الرتبية اخلا�صة باململكة 

العربية ال�صعودية يعود يف الأ�صل اإىل عاملني موؤثرين هما:

• تخريج الق�صم لأكرث من خم�س دفعات من املعلمني واملعلمات للعمل يف معاهد الرتبية اخلا�صة 	
اآنذاك يف اأنحاء اململكة العربية ال�صعودية، وكانت الدفعة الأوىل من اخلريجني يف  املنت�صرة 

1408/1407هـ.

• من 	 عدد  يف  تدري�س  هيئة  كاأع�صاء  بالق�صم  للعمل  ال�صعوديني  املبتعثني  من  جمموعة  عودة 
التخ�ص�صات املختلفة والذي بلغ عددهم مع نهاية هذه املرحلة 1431/1430 ثمانية وع�صرين 
ع�صوًا وع�صوة )انظر امللحق رقم 3(. بالإ�صافة اإىل ا�صتقطاب املزيد من الكفاءات العربية 

املتخ�ص�صة يف هذا املجال.

هذان العامالن وغريهما �صاهما ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر يف حدوث حتول اإيجابي يف اجتاهات 
املجتمع ال�صعودي اأف�صت نتائجها اإىل وجود وبروز متغريات جديدة على ال�صاحة وهي:

• اإقبال متزايد من طالب اجلامعة على ق�صم الرتبية اخلا�صة مما اأدى اإىل ارتفاع اأعداد طالب 	
وطالبات الق�صم خالل هذه الفرتة اإىل اأرقام جتاوزت يف حجمها اأعداد طالب بع�س الكليات 
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العلمية باجلامعة، حيث اأ�صارت بع�س التقديرات ال�صادرة عن عمادة القبول والت�صجيل اإىل 
وجود اأكرث من ثالثة اآلف طالب وطالبة يف الق�صم.

• ارتفاع م�صتوى مطالبة اأ�صر الأطفال ذوي الحتياجات الرتبوية	

املنا�صبة  واخلدمات  الربامج  وتوفري  لإيجاد  واملوهبة،  التفوق  اأو  الإعاقة  ذوي  من  اخلا�صة، 
وذلك  الجتماعية  ال�صوؤون  لوزارة  تابعة  جمعيات  باإن�صاء  املطالبة  اإىل  �صعى  بع�صهم  بل  لأطفالهم، 

بهدف توفري اخلدمات الالزمة واملطلوبة لأفراد هذه الفئة مثل جمعية متالزمة داون.

•  وجود بع�س املحاولت اجلادة وغري الر�صمية لدمج بع�س فئات الإعاقة، وعلى وجه اخل�صو�س 	
الفئات الب�صيطة كالإعاقة الب�صرية اأو ال�صمعية يف مدار�س التعليم العام )املو�صى، 2008(.

• افتتاح املزيد من معاهد الرتبية اخلا�صة اجلديدة يف عدد من حمافظات اململكة كالطائف، و 	
مكة املكرمة، واملدينة املنورة، والإح�صاء،و حائل... اإلخ.

هذه املتغريات وما �صبقها من تغيريات يف بنية الرتبية اخلا�صة يف املجتمع ال�صعودي دفعت جمل�س 
الق�صم اإىل اإعادة النظر يف اخلطة الدرا�صية الثانية، وبذلك �صكل العديد من اللجان التي �صاهمت 

بدورها يف اإخراج اخلطة الدرا�صية الثالثة.

وهكذا جاءت اخلطة الدرا�صية الثالثة لتعرب عن املتغريات اجلديدة على �صاحة الرتبية اخلا�صة 
يف اململكة، كما اتبعت هذه اخلطة اأ�صلوب اجلمع بني فل�صفة الجتاهني القائمني على اإعداد معلمي 
التي  التوجه  لذلك  ا�صتمرار  وهو  الالت�صنيفي  والجتاه  الت�صنيفي،  الجتاه  وهو  اخلا�صة  الرتبية 
بنيت عليه اخلطة الدرا�صة الثانية. حيث ميكن ملعلم الرتبية اخلا�صة وفقًا لفل�صفة واأهداف اخلطة 

الدرا�صية القيام بالأعمال التالية:

• اإعاقة 	 كمعلم  اخلا�صة،  الرتبية  معاهد  يف  اخلا�صة  الرتبية  فئات  اإحدى  مع  كمعلم  العمل   
�صمعية، ب�صرية، تخلف عقلي.

• يف 	 �صواء  الب�صيطة  الإعاقات  ذوي  الطالب  مل�صاعدة  العام  التعليم  مدار�س  يف  كمعلم  العمل 
ال�صفوف العادية اأو ال�صفوف اخلا�صة.

• العمل كمعلم متجول يقدم خدمات الرتبية اخلا�صة للطالب ومعلمي التعليم العام.	
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• العمل كمعلم يف غرف امل�صادر القائمة يف مدار�س التعليم العام لتلك الفئات املدموجة اأ�صاًل 	
اللغة والكالم، وحالت  التعلم، و حالت ا�صطرابات  العادية كحالت �صعوبات  يف ال�صفوف 

التفوق واملوهبة، اأو حالت الإعاقات ال�صحية والبدنية.

وبعد اإقرار اخلطة الدرا�صية الثالثة من املجال�س الأكادميية املعنية باخلطط الدرا�صية وعلى راأ�صها 
جمل�س اجلامعة، ظهرت هذه اخلطة بثوبها اجلديد وفقًا للم�صارات التالية:

• م�صار التخلف العقلي.	

• م�صار �صعوبات التعلم.	

• م�صار التفوق العقلي والبتكار.	

• م�صار الإعاقة الب�صرية.	

• م�صار الإعاقة ال�صمعية. )انظر امللحق رقم 2(	

متيزت اخلطة الدرا�صية الثالثة عن غريها من اخلطط الدرا�صية ال�صابقة، باأن اأ�صيف م�صاران 
جديدان اإليها وهما التخلف العقلي و�صعوبات التعلم، وكذلك تعديل م�صمى م�صاري ال�صم واملكفوفني 
اإىل م�صاري الإعاقة ال�صمعية والب�صرية لي�صمال �صعاف ال�صمع والب�صر، لذلك اأ�صبحت هذه اخلطة 
اأكرث لتوؤهل معلم تربية خا�صة للعمل يف معاهد الرتبية اخلا�صة والتعامل مع حالت الإعاقة  مهياأة 
املتو�صطة وال�صديدة، وكذلك للعمل مع احلالت الب�صيطة يف حالة اإدراج ف�صول خا�صة يف املدار�س 
موؤخرًا يف  تعديلها  قبل  �صبعة ع�صر عامًا  بلغت  لفرتة طويلة  ونتيجة ل�صتمرار هذه اخلطة  العادية، 
عام 1431هـ ا�صتطاعت اأن تفرز عن نتائج طيبة انعك�صت على واقع تعليم الأفراد ذوي الحتياجات 
الرتبوية اخلا�صة باململكة، ومتثل النتائج التالية كاأهم واأبرز املتغريات املوؤثرة يف جمريات واقع الرتبية 

اخلا�صة وفقًا لالآتي:

• العام يف بع�س 	 التعليم  اململكة يف مدار�س  تاريخ  التعلم لأول مرة يف  افتتاح برامج �صعوبات 
مناطق اململكة وذلك خالل العام

الدرا�صي 1417/1416هـ، تالها يف ذلك معظم املناطق الأخرى.

• الب�صيطة 	 العام لتخدم احلالت  التعليم  افتتاح برامج للرتبية اخلا�صة �صمن دائرة مدار�س 
كال�صعف ال�صمعي، والب�صري والقابلني للتعلم من ذوي التخلف العقلي وذلك من خالل اإقامة 
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ف�صول خا�صة يف داخل املدار�س العادية خالل العام الدرا�صي 1418/1417هـ.

• حتت 	 والتعليم  الرتبية  بوزارة  عامة  اإدارة  اأُن�صئت  حيث  واملوهبة،  التفوق  بحالت  الهتمام 
م�صمى الإدارة العامة لرعاية املوهوبني يف تاريخ 1421/3/4هـ )دليل الإدارة العامة لرعاية 

املوهوبني، 1425هـ(.

•  افتتاح برامج لتعدد العوق والتوحد ملحقة مبعاهد الرتبية اخلا�صة، اأو ف�صول خا�صة ببع�س 	
املدار�س العادية يف املناطق التي ل يوجد بها معاهد وكان ذلك يف عام 1419/1418 )املو�صى، 

1428هـ(.

•  التو�صع يف اخلدمات التعليمية والتاأهيلية املقدمة لذوي الإعاقة مبختلف امل�صتويات يف جميع 	
بلغ  حيث  الثالث  التعليمية  املراحل  جميع  يف  امل�صتفيدين  عدد  من  زاد  مما  اململكة  مناطق 
عددهم - ح�صب اإح�صائيات وزارة الرتبية والتعليم - اإىل )61986( طالبًا وطالبة موزعني 

على )3239( معهدًا وبرناجمًا للبنني والبنات حتى عام 1428/1427 )املو�صى، 2008م(.

• ارتفاع م�صتوى ال�صراكة ما بني ق�صم الرتبية اخلا�صة باجلامعة وموؤ�ص�صات املجتمع املختلفة 	
بقطاعاتها العامة واخلا�صة واخلريية، حيث قام اأع�صاء هيئة التدري�س ال�صعوديون بالق�صم 
باأدوار هامة يف تطوير العديد من الربامج واملناهج واخلدمات التابعة لوزارة الرتبية والتعليم 
ممثلة يف الأمانة العامة للرتبية اخلا�صة اآنذاك )الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة حاليًا( وكذلك 
امل�صاهمة يف تطوير الربامج التعليمية والتاأهيلية للقطاعني الأهلي واخلريي. وخري مثل على 
ذلك اإعداد القواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية اخلا�صة بوزارة الرتبية والتعليم يف عام 

1422هـ،

يراأ�س  التي  ال�صت�صارية  اللجان  قبل  من  املختلفة  الإعاقات  لذوي  الربامج  اأدلة  تطوير  وكذلك 
معظمها من اأع�صاء هيئة التدري�س بق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود، بالإ�صافة اإىل اإعداد 

مناهج مرجعية لذوي التخلف العقلي ملوؤ�ص�صة رعاية املعوقني بالريا�س.

خال�صة القول، اإن هذه املرحلة تعد من اأهم املراحل ال�صابقة لقدرتها على ال�صتمرار لفرتة طويلة 
هذا  يف  املتخ�ص�صني  بني  عليها  تقوم  التي  والأ�ص�س  اخلا�صة  الرتبية  مفهوم  تر�صيخ  يف  وفاعليتها 
املجال، بل بني هوؤلء الأ�صخا�س ممن يرتبطون بعالقة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة باملجال، بالإ�صافة 
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اإىل تاأثريها القوي على برامج وخدمات الق�صم يف الوقت الراهن.

5- املرحلة اخلام�صة )1426/1423( اإن�صاء برامج للماج�صتري:

لقد لعبت جميع املراحل ال�صابقة، وب�صكل خا�س املرحلة الرابعة دورًا حيويًا يف الرتقاء بالأ�ص�س 
والقواعد العلمية لإطار برامج وخدمات الرتبية اخلا�صة يف اململكة العربية ال�صعودية، مما اأثر بدوره 
يف نوعية وكمية اخلدمات املقدمة لالأطفال ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة، وملزيد من الرتقاء 
اإن�صاء برامج للدرا�صات العليا بالق�صم متثلت يف  بهذه اخلدمات توجه الق�صم اإىل التفكري جديًا يف 

البداية يف درجة املاج�صتري، وقد ا�صتند الق�صم يف توجهه على عدد من الأ�صباب:

• جمالت 	 من  عدد  يف  املتخ�ص�صة  الوطنية  الكوادر  من  اخلريجني  اأعداد  يف  املطرد  النمو 
الرتبية اخلا�صة كالتخلف العقلي، والإعاقة الب�صرية، وال�صمعية، و�صعوبات التعلم بالإ�صافة 
اإىل التفوق واملوهبة التي بلغت حتى نهاية العام الدرا�صي 1434 / 1435 اأكرثمن)11300( 

خريج وخريجة.)اأنظر امللحق رقم )4(.

• الكثري من الكفاءات الوطنية املتخ�ص�صة يف هذا املجال قد اكت�صبت، بل ت�صبعت من اخلربة 	
امليدانية مبا فيه الكفاية مما قد يدفعها ويجعلها تواقة لاللتحاق بربامج متقدمة )كاملاج�صتري( 
التي قد ت�صاعدها على بلورة ما لديها من خربات وجتارب و�صياغتها يف خربة علمية جديدة.

• هناك توجه لدى عدد من اجلامعات ال�صعودية يف القطاعني العام واخلا�س اإىل افتتاح املزيد 	
من الربامج ملنهج درجة البكالوريو�س يف الرتبية اخلا�صة مما ي�صتدعي توفري الكوادر املوؤهلة 
من حملة الدكتوراه واملاج�صتري للعمل فيها كاأع�صاء هيئة تدري�س )دليل املاج�صتري بالق�صم، 

.)1422

•  قدرة الق�صم وكفاءاته لإدارة برامج يف الدرا�صات العليا لوجود كفاءات وطنية وعربية موؤهلة 	
وحتمل رتبا علمية متقدمة يف خمتلف جمالت الرتبية اخلا�صة تراوحت ما بني اأ�صتاذ واأ�صتاذ 

م�صارك،واأ�صتاذ م�صاعد متميز.

ويف �صوء املتغريات ال�صابقة، اأ�صبحت فكرة اإن�صاء برنامج للماج�صتري مربرة، وقابلة للتطبيق مما 
من  انتهت  بدورها  التي  العليا  الدرا�صات  جلنة  اإىل  الربنامج  فكرة  اإحالة  اإىل  الق�صم  مبجل�س  دفع 
وعلى  بالأمر،  املعنية  الأكادميية  املجال�س  على  عر�صه  ثم  ومن  املطلوبني،  والت�صور  اخلطة  �صياغة 
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يف  )اأ(  خطة  ميثل  الذي  الأول  الربنامج  على  وافق  والذي  �صلطة،  كاأعلى  اجلامعة،  جمل�س  راأ�صها 
جل�صته الرابعة املنعقدة بتاريخ 1423/10/27هـ. حيث جاءت مالمح اخلطة )اأ( وفقًا ملايلي: )انظر 

امللحق رقم 1(

• مقررات عامة يدر�صها جميع الدار�صني وت�صكل 50% من الوحدات الدرا�صية املطلوبة اأي 15 	
وحدة درا�صية.

• التخ�ص�صات 	 اإىل  املنتمون  الطالب  يدر�صها  درا�صية  وحدات   9 حدود  يف  خا�صة  مقررات 
التالية:

• الإعاقة ال�صمعية.	

• التخلف العقلي.	

• �صعوبات التعلم.	

• ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية.	

• اإعداد ر�صالة املاج�صتري التي متثل 6 وحدات درا�صية:	

الثاين الذي ميثل خطة )ب( يف جل�صة  ثانية، جاءت املوافقة على برنامج املاج�صتري  من ناحية 
جمل�س اجلامعة التا�صعة املنعقدة بتاريخ 1426/4/3هـ. وبهذه املوافقة جاءت مالمح اخلطة )ب( 

وفقًا لالآتي: )انظر امللحق رقم2،1(

• مقررات عامة وم�صرتكة يدر�صها جميع الدار�صني يف اإطار هذه اخلطة والتي تبلغ وحداتها 33 	
وحدة درا�صية.

• التخ�ص�صات 	 اإىل  املنتمون  الطالب  يدر�صها  درا�صية  وحدات   9 حدود  يف  خا�صة  مقررات 
التالية:

• الإعاقة ال�صمعية.	

• التخلف العقلي.	

• �صعوبات التعلم.	
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• ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية.	

• يجتاز الطالب هذه اخلطة اإذا اأنهى متطلبات الختبار ال�صامل بنجاح.	

املاج�صتري  لربنامج  املتقدمني  من  الأوىل  الدفعة  طلبات  ا�صتقبال  يف  الق�صم  بداأ  حال،  اأية  على 
وقد  1425/1/25هـ.  بتاريخ  الدفعة  هذه  على  الق�صم  جمل�س  وافق  وقد  الق�صم،  يف  اأ(  )اخلطة 
الدرا�صي  العام  بداية  مع  العقلي  التخلف  م�صار  وهو  واحد  مب�صار  الربنامج  هذا  يف  الدرا�صة  بداأت 
1426/1425، وتاله يف ذلك بقية امل�صارات الأخرى طالب وطالبات، يف حني ُخ�ص�صت اخلطة )ب( 
لطالب التعليم املوازي الذين بداأوا يف درا�صة هذه اخلطة مع بداية الف�صل الثاين من العام الدرا�صي 

اجلامعي املوافق 1427/1426هـ.

6- املرحلة ال�صاد�صة )1429/1427( افتتاح م�صارات جديدة للفئات غري املخدومة:

خالل هذه الفرتة عاد كوكبة من ال�صعوديني املتخ�ص�صني واملتخ�ص�صات من البعثة من خارج اململكة 
تدري�س متخ�ص�صني يف جمايل ال�صطرابات  كاأع�صاء هيئة  بالق�صم  الأكادميية  اأعمالهم  ليمار�صوا 
ال�صلوكية والنفعالية وا�صطراب التوحد. ونظرًا حلاجة امليدان لكوادر وطنية متخ�ص�صة يف هذين 
املجالني، اجتمع هوؤلء املتخ�ص�صون، وقدموا اخلطة الدرا�صية مع الت�صور العلمي لهذين الربناجمني، 
راأ�صها جمل�س  وعلى  الأخرى،  الأكادميية  املجال�س  وبقية  الق�صم،  قبل جمل�س  اإقرارهما من  وقد مت 
اجلامعة الذي وافق على الربناجمني يف جل�صته الرابعة بتاريخ 1429/1/3هـ )انظر امللحق رقم 1(.

املوافق  الدرا�صي  العام  يف  التخ�ص�صني  هذين  من  الأوىل  الأفواج  تخريج  يف  امل�صاران  وبداأ 
اللذين  امل�صارين  والتوحد  والنفعالية  ال�صلوكية  ال�صطرابات  م�صارا  يعد  وبذلك  1433/1432هـ 

يحتالن املرتبة ال�صاد�صة �صمن م�صارات الق�صم املختلفة.

7- املرحلة ال�صابعة )1435/1430( العتماد الأكادميي واخلطة الدرا�صية الرابعة:

يف اإطار توجه جامعة امللك �صعود وروؤيتها التي ت�صعى اإىل الريادة العاملية والتميز يف بناء جمتمع 
املعرفة، اأ�صبح للجامعة اأهداف ا�صرتاتيجية تعمل على حتقيق هذه الروؤية من خالل العمل على جتويد 
التعليم اجلامعي مب�صتوياته املختلفة ، لكي ترتقي خمرجات هذه املوؤ�ص�صة اإىل م�صتوى اأداء املوؤ�ص�صات 
الأق�صام  اجتهت  لذلك  العمل.  �صوق  ملتطلبات  مواكبتها  اإىل  بالإ�صافة  املتقدم  العامل  يف  العلمية 
الأكادميية باجلامعة وعلى راأ�صها ق�صم الرتبية اخلا�صة اإىل فح�س اخلطط الدرا�صية القائمة من 
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حيث تقييم اأدائها احلايل، ومدى مطابقة تلك الأداءات ملوا�صفات ومعايري الهيئات العاملية املختلفة 
املتخ�ص�صة يف جودة التعليم والعتماد الأكادميي.

ومبوجب هذا التوجه، عمل الق�صم �صمن منظومة كلية الرتبية لالرتقاء مب�صتوى براجمه الدرا�صية 
العاملية،  واملعايري  املوا�صفات  اإجراءات اجلودة ح�صب  وتطبيق  واملاج�صتري(  املختلفة )البكالوريو�س 
العتماد  على  احل�صول  من  متّكن  حتى  الأكادميي  لالعتماد  الوطنية  الهيئة  معايري  ح�صب  وكذلك 
هذا  من  كجزء  الثاين  والأمر   .2012 عام  يف   )NCATE( الدولية  انكيت  ملعايري  وفقًا  الأكادميي 
حت�صريية  برامج  اإن�صاء  اإىل  اجلامعة  اجتهت  للجامعة،  اجلديدة  ال�صرتاتيجية  تطبيق  يف  التوجه 
لطالب اجلامعة اجلدد �ُصميت بال�صنة التح�صريية، واإن كانت هذه الربامج يف الأ�صل قائمة ولكنها 
اإن�صاء برامج ال�صنة التح�صريية للكليات  مطبقة مع الكليات ال�صحية، وهكذا ا�صتمرت اجلامعة يف 
العلمية يف عام )1429/1428هـ(، تلته يف ذلك برامج الكليات الإن�صانية مع بداية العام اجلامعي 
)1431/1430هـ(، وكانت كلية الرتبية واأق�صامها من اأوائل الكليات الإن�صانية يف تطبيق هذا التوجه، 
ويف ظل هذا التوجه، فاإن الأمر يتطلب اإعادة النظر يف اخلطط الدرا�صية باأق�صام الكلية لتتواءم مع 
ال�صنة التح�صريية من حيث عدد الوحدات الدرا�صية وكذلك نوعية هذه الوحدات، وهذا  متطلبات 

الإجراء ما هو اإل ا�صتكمال لإجراءات جتويد التعليم، لذلك ا�صتغل

الق�صم هذه الفر�صة لإدخال تعديالت جوهرية على اخلطة الدرا�صية الثالثة، لت�صبح بهذا الإجراء 
التعديالت ح�صب  ولقد جاءت  رقم 2(.  امللحق  )انظر  الق�صم  اإن�صاء  منذ  الرابعة  الدرا�صية  اخلطة 

اخلطوات التالية:

• حذف عدد من مقررات الإعداد العام ملجال الرتبية اخلا�صة بحكم اأنها اأدت الدور املطلوب 	
منها طوال الفرتة املا�صية، ومل تعد بتلك الأهمية يف الوقت الراهن، مثل مقرر توعية العامة، 
ومقرر الأجهزة التعوي�صية، ومقرر الرتبية البدنية اخلا�صة بالإ�صافة اإىل مقرر قراءات باللغة 

الإجنليزية يف الرتبية اخلا�صة.

• يف 	 العام  الإعداد  مقررات  لبع�س  متطلبا  كانت  التي  النف�س  علم  مقررات  من  عدد  حذف 
الرتبية اخلا�صة.

• والقابلني 	 للتعلم  القابلني  مثل  واحدا  مقررا  ليكون  امل�صارات  بع�س  يف  املقررات  بع�س  دمج 
للتدريب يف م�صار التخلف العقلي مب�صمى الربامج التعليمية والتدريبية لذوي الإعاقة الفكرية.
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حذف مقرر طرق التدري�س يف جميع م�صارات التخ�ص�س املختلفة، وا�صتبدالها مبقررين هما:

• ال�صرتاتيجيات التدري�صية )رقم 1(.	

• ال�صرتاتيجيات التدري�صية )رقم 2(.	

• اإعادة �صياغة و�صف املقررات الدرا�صية يف جميع امل�صارات الدرا�صية املختلفة، وترجمتها اإىل 	
�صيغ علمية وتطبيقية تتوافق مع مناذج معايري وموا�صفات العتماد الأكادميي.

• الرتكيز على اخلربات امليدانية املبكرة واملتو�صطة من خالل العديد من مقررات الإعداد العام 	
يف الرتبية اخلا�صة ومقررات التخ�ص�س يف كل م�صار من امل�صارات القائمة.

• اإعادة �صياغة و�صف مقرر الرتبية امليدانية يف جميع امل�صارات ليتطابق مع املعايري العاملية.	

خال�صة القول، اإن هذه التجربة التاريخية التي امتدت جذورها من 1405هـ حتى 1435هـ والتي 
بلغت م�صريتها ثالثة عقود من الزمان قد اقرتنت خيوطها بق�صة فريدة من نوعها حتكي م�صرية ق�صم

اأكادميي حاول من�صوبوه من الرجال وال�صيدات وبكل ما اأوتوا من اإمكانات لتدعيم اأركان الرتبية 
اخلا�صة احلديثة يف اململكة العربية ال�صعودية، وقد جنحوا فعاًل يف ذلك �صواء على م�صتوى املجال 
اأو على م�صتوى الأداء التطبيقي مما جعل من هذا الق�صم الأكادميي على امل�صتوى املحلي اأو  العلمي 
الإقليمي مرجعية علمية يف �صتى جمالت الرتبية اخلا�صة. لذلك ا�صتفادت اأق�صام الرتبية اخلا�صة 
ا�صتفادت  كما  الدرا�صية،  خططها  دعم  يف  الق�صم  جتربة  من  ال�صعودية  اجلامعات  يف  اجلديدة 
يف  الق�صم  هذا  جتربة  من  واخلريية  والأهلية  احلكومية  القطاعات  يف  والبحثية  العلمية  املوؤ�ص�صات 
املواقف والأمور املعنية مبجالت الرتبية اخلا�صة، ول زالت هذه التجربة م�صدرًا للعديد من اجلهات 

والقطاعات املحلية والإقليمية عند احلاجة اإليها.



المحطة الثانية

مسيرة القسم الحالية

• واقع الربامج الأكادميية	
روؤية الق�صم  -

ر�صالة الق�صم  -
اأهداف الق�صم  -

• واجبات الق�صم وم�صوؤولياته	
امل�صوؤوليات الأكادميية  -

الواجبات العلمية والبحثية  -
الواجبات جتاه ال�صراكة املجتمعية  -
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المحطة الثانية
مسيرة القسم الحالية

• واقع الربامج الأكادميية	

ي�صرف ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود حاليًا على اأربعة ع�صر برناجمًا تعليميًا، منها �صتة 
برامج تعليمية على م�صتوى الدرا�صات اجلامعية )بكالوريو�س(، وثمانية برامج يف جمال الدرا�صات 
العليا )ماج�صتري(، التي تتوزع على خطتني درا�صتني، وهما خطة )اأ( مقررات ور�صالة، وخطة )ب( 

مقررات فقط.

وهكذا، متثل الربامج التعليمية على م�صتوى الدرا�صات اجلامعية امل�صارات التالية:

•  م�صار التخلف العقلي )الإعاقة الفكرية(.	

• م�صار �صعوبات التعليم.	

• م�صار الإعاقة ال�صمعية.	

• م�صار الإعاقة الب�صرية.	

• م�صار التفوق العقلي والبتكار.	

• م�صار ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية والتوحد.	

غري اأن م�صاري التفوق العقلي والبتكار وكذلك الإعاقة الب�صرية قد مت اإيقاف القبول فيهما موؤقتًا 
بعد تخريج اأفواج من اخلريجني جتاوزت اأعدادها احتياجات ال�صوق املحلي، ولكن �صيتم فتح هذين 

الربناجمني عند حاجة ال�صوق لذلك.

القبول  عمادة  اإح�صائية  ح�صب  وطالبة  طالب   )3000( على  يربو  ما  الربامج  هذه  وحتت�صن 
والت�صجيل لعام 1430/1429.

من جانب اآخر، جاءت الربامج التعليمية للدرا�صات العليا لتمثلها امل�صارات التالية:

• م�صار التخلف العقلي )الإعاقة الفكرية(.	

• م�صار �صعوبات التعلم.	
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• م�صار الإعاقة ال�صمعية.	

• م�صار ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية والتوحد.	

ومتثل هذه الربامج جمتمعة م�صرية الق�صم احلالية، حيث اإنها تدار من قبل جمموعة من اأع�صاء 
العليا  والدرا�صات  اجلامعية  الربامج  للعمل يف  املوؤهلني  ال�صعوديني  وغري  ال�صعوديني  التدري�س  هيئة 
الذين بلغ عددهم الكلي حوايل )136( ع�صو هيئة تدري�س )دليل الأكادمييني، 1434( موزعني وفقًا 

ملا يلي:

اجلنــــــــــــــ�سالوظيفــــة
اأنثىذكر

3218دكتور
1026حما�صر

743معيد
4987

اأي ما يوازي )31( ع�صو  ميثل ال�صعوديون من حملة الدكتوراة )ذكور واإناث( ما ن�صبة )%62( 
وع�صوة من اأع�صاء هيئة التدري�س يف حني تبقى الن�صبة 100% من �صعوديني بالن�صبة لبقية �صرائح 

اأع�صاء هيئة التدري�س ما بني معيد ومعيدة، اأو حما�صر وحما�صرة.

على اأية حال، اإن بلوغ م�صرية الق�صم احلالية اإىل م�صتوى من الن�صج املقبول، ما هو الإ نتاج لتلك 
التجربة التاريخية الطويلة ومراحلها الزمنية املختلفة، بالإ�صافة اإىل ذلك احلراك التاريخي جلامعة 
امللك �صعود وخ�صو�صًا خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية الذي جعل من اجلامعة واأق�صامها الأكادميية 

يف مراتب ت�صنيفية متقدمة وفق الت�صنيفات العاملية.

ويف �صوء هذا احلراك ا�صتطاع الق�صم باإمكاناته املختلفة اأن يحدد اإطارًا وا�صحًا لتلك امل�صرية التي 
تقت�صيها الفرتة احلالية وما يرتتب عليها من واجبات وم�صوؤوليات جتاه م�صرية الق�صم الأكادميية، 
الق�صم  مل�صرية  وامل�صوؤوليات  الواجبات  وهذه  املجتمعية.  ال�صراكة  وكذلك  البحثية،  العلمية  وامل�صرية 

احلالية قد �صيغت م�صامينها الأ�صا�صية فيما يلي:

• روؤية الق�صم:	

اأن يحتل ق�صم الرتبية اخلا�صة مكانة قيادية بني اأق�صام الرتبية اخلا�صة يف اململكة، ويتبواأ مركزًا 
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متميزًا بني اأق�صام الرتبية اخلا�صة عامليًا ويحقق هذه الروؤية من خالل ر�صالته.

• ر�صالة الق�صم:	

اإعداد الكوادر الب�سرية:

واأخالقيًا،  اأكادمييًا،  الرتبية اخلا�صة  اإعداد معلمي  التميز يف  روؤيته من خالل  الق�صم  اأن يحقق 
واإداريني ناجحني على  وقياديني  باحثني  الق�صم  يعد  واأن  الدرا�صات اجلامعية،  وتربويًا على م�صتوى 
م�صتوى الدرا�صات العليا ليكونوا اأع�صاء هيئة تدري�س يف اجلامعات، اأو ليعملوا يف املوؤ�ص�صات الرتبوية 

الأخرى.

• البحوث العلمية:	

اإعداد امل�صاريع البحثية الوطنية والإ�صراف على امل�صاريع البحثية التي يطلب منه الإ�صراف عليها، 
واملبادرة يف اقرتاح م�صاريع م�صرتكة على النطاق الوطني والعاملي.

• اخلدمـــــــــــــــــات:	

وخدمات  والأهلية،  احلكومية  للموؤ�ص�صات  وتدريبية  ا�صت�صارية  خدمات  تقدمي  على  الق�صم  يعمل 
ت�صخي�صية وتدريب لالأطفال واأولياء الأمور من خالل مراكز الق�صم املتخ�ص�صة.

•  اأهداف الق�صم:	

• تاأهيل كفاءات تربوية قادرة على العمل بنجاح مع الطلبة ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة.	

• تزويد الطلبة بقاعدة علمية وا�صعة بكافة امل�صارات، بالإ�صافة اإىل املعرفة املكثفة يف املجال 	
الذي تخ�ص�س به.

• الرتبوية 	 الحتياجات  ذوي  لالأطفال  املقدمة  اخلا�صة  الرتبية  خدمات  م�صتوى  من  الرفع 
اخلا�صة )الإعاقة واملوهبة( يف مناطق اململكة العربية ال�صعودية.

• واجبات الق�صم وم�صوؤولياته:	

يفّعل  والتي من خاللها  به  املناطة  وامل�صوؤوليات  الواجبات  تلك  الق�صم احلالية يف  متثلت م�صرية 
ثالثة  يف  م�صوؤوليات  من  بها  يرتبط  وما  الواجبات  هذه  جت�صدت  لذلك  واأهدافه،  ر�صالته  الق�صم 

م�صتويات رئي�صة.



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

28

• امل�صتوى الأول: امل�صوؤوليات الأكادميية.	

• امل�صتوى الثاين: امل�صوؤوليات البحثية والعلمية.	

• امل�صتوى الثالث: الواجبات جتاه ال�صراكة املجتمعية.	

• امل�صتوى الأول: امل�صوؤوليات الأكادميية	

تعد العملية الأكادميية القلب الناب�س مل�صرية الق�صم، بل ت�صغل حيزًا كبريًا من واجبات وم�صوؤوليات 
الق�صم جتاه من�صوبيه من طالب وطالبات الدرا�صات اجلامعية والعليا. لذلك ي�صعى الهدفان الأول 
والثاين من اأهداف الق�صم لي�صكال معًا خريطة عمل ت�صاعد الق�صم على حتديد م�صوؤولياته الأكادميية 
جتاه تلك الربامج الأكادميية املوؤلفة له، كما اأن موا�صفات خريجي الق�صم �صوف ت�صهم بدرجة كبرية 
لبلوغ  والطالب  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  كل من  بها  يقوم  اأن  ينبغي  التي  الواجبات  يف حتديد طبيعة 

الأهداف املطلوبة مع تعزيز املوا�صفات التي ينبغي اأن يتمتع بها خريجو الق�صم.

اأع�صاء هيئة  اأن يقوم بها  التي ينبغي  وانطالقًا من تلك، هناك عدد من امل�صوؤوليات الأكادميية 
التدري�س والطالب معًا جتاه العملية الأكادميية وفقًا للتايل:

•  تعد موا�صفات خريجي الق�صم جزءًا اأ�صا�صيًا من امل�صوؤوليات الأكادميية املناطة بع�صو هيئة 	
التدري�س، حيث ينبغي له اأن ي�صع هذه املوا�صفات ن�صب عينيه يف جميع الفعاليات الأكادميية 
التي يديرها من خالل جميع املقررات الدرا�صية العامة اأو التخ�ص�صية، كما يجب على الطالب 
اأن يدرك تلك املوا�صفات التي ينبغي اأن يتمتع بها خريجو الق�صم، بل عليه اأن يتمثلها يف كل 

مقرر حتى ت�صبح جزءًا من كفاياته املهنية، وهذه املوا�صفات هي:

• اأن يلتزم بالقيم الإ�صالمية، مبا يف ذلك اأخالقيات املهنة.	

• الأ�صا�صية، 	 واملفاهيم  املعرفية،  البنية  اأو  املعريف،  للمحتوى  العميق  والفهم  املهارة  ميتلك 
واأ�صاليب ال�صتق�صاء يف جمال تخ�ص�صه.

• ميتلك مهارات البحث العلمي، ويفهم حمتوى البحوث والدرا�صات احلديثة املتعلقة بنمو جميع 	
التالميذ، ويفهم دوره يف منوهم وتعلمهم.

• يخطط ويدعم اأ�صاليب متنوعة يف التعليم والتعلم والعمل يف جمال تخ�ص�صه.	

• ميتلك مهارات التوا�صل اللفظي وغري اللفظي.	
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• يفهم الدوافع وال�صلوك الفردي واجلماعي.	

•  ي�صتخدم ا�صرتاتيجيات التقييم املقننة وغري املقننة.	

• يتحرى الفر�س لتحقيق النمو الذاتي واملهني.	

•  ميتلك املرونة يف تعديل توجهاته املهنية.	

•  يوظف التقنية ويدجمها يف ممار�صته املهنية.	

• والنفعايل، 	 والعقلي  اجل�صمي  النمو  جوانب  خمتلف  يف  التالميذ  بني  الفردية  الفروق  يفهم 
ويقدر التنوع القت�صادي والجتماعي والثقايف.)ال�صايع،2009(

 ينبغي لكل ع�صو هيئة تدري�س اأن يحدد معامل فل�صفته يف التدري�س اجلامعي بنوعيه وفق الدرجة 
العلمية املتاحة مثل البكالوريو�س والدرا�صات العليا، واأن ُيطلع طالبه على هذه الفل�صفة لال�صتفادة 
منها يف معرفة التوجهات العلمية لدى اأ�صتاذهم، وكذلك ال�صتفادة منها يف التعامل والتوا�صل معه يف 

الأمور والواجبات الأكادميية. ولعل من اأبرز املالمح العامة لهذه الفل�صفة – كمثال - مايلي:

• الطالب 	 تزويد  ينبغي  ل  حيث  املتعلم،  �صلوك  يف  حتويلية  عملية  والتعليم  التعلم  عمليتا  تعد 
باملعلومة فقط، بل تغيري طريقة تفكريهم يف كيفية تلقي املعلومة ومناق�صتها وحتليلها وتقوميها 

مما يجعلهم ي�صتخدمون م�صتوى عاليا من التفكري.

• التعلم يحدث لدى الطالب اإذا روعيت اعتبارات التنوع الثقايف والفروق الفردية، بالإ�صافة 	
اإىل الهتمامات والتف�صيالت ال�صخ�صية.

• اأكرث 	  يعد التعلم جمموعة قيم واجتاهات ومبادئ، فاللتزام بقيمة الوقت يجعل من التعلم 
تنظيمًا ودقة، وكذلك الإميان بالعمل اجلماعي امل�صرتك يو�صع من دائرة تعدد م�صادر التعلم.

• يعد التعلم عملية تفاعلية ي�صرتك فيها الطالب والأ�صاتذة معًا، مبعنى اأن م�صتوى فاعلية التعلم 	
يتوقف على م�صتوى النقا�س واحلوار، والع�صف الذهني.

• يتم 	 اإطارهما  يف  والتي  واملكتوبة  التعبريية،  اللغة  بوا�صطة  عنه  التعبري  ميكن  الفاعل  التعلم 
احلكم على التعلم.

• التي 	 والظروف  ال�صروط  جميع  فيها  تتوفر  التعلم  بيئة  تكون  عندما  يحدث  اأن  ميكن  التعلم 
ت�صاعد على التعلم وفق الإمكانات املادية والتجهيزات التقنية احلديثة.
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• التعلم يحدث لدى الطالب عندما ي�صود بيئة التعلم �صيئ من العالقات الإن�صانية التي تتج�صد 	
يف مظاهر الود والحرتام والثقة املتبادلة بني الطالب والأ�صاتذة. )الوابلي، 1430(

• ينبغي اإدارة العملية الأكادميية لكل مقرر درا�صي وفق الإجراءات الإدارية املطلوبة يف تنفيذ 	
تدري�س املقرر وح�صب معايري العتماد الأكادميي املحلية منها اأو العاملية، ومن هذه الإجراءات.

• يدار املقرر الدرا�صي وفقًا ملحتواه املو�صوف والأهداف واملوا�صيع املقررة واملعتمدة من جمل�س 	
الق�صم.

• يقدم لكل طالب ن�صخة من خطة تدري�س املقرر تت�صمن الأهداف واملوا�صيع املطلوبة، وكذلك 	
ال�صرتاتيجيات التدري�صية بالإ�صافة اإىل متطلبات املقرر موزعة اإىل قيم موزونة من الدرجات.

• يقدم ع�صو هيئة التدري�س تقريرًا مف�صاًل عن املقرر يف نهاية كل ف�صل درا�صي يو�صح من 	
خالله ما مت فعله من اأن�صطة اأكادميية خالل الف�صل الدرا�صي، مع تبيان م�صتوى اأداء الطالب 

يف املقرر من خالل تدوين الدرجات وما يقابلها من تقديرات.

على  امللقاة  الأكادميية  والواجبات  امل�صوؤوليات  وو�صوح  املحموم  الأكادميي  الن�صاط  هذا  ظل  يف 
درجة  يحقق  اأن  العليا  الدرا�صات  جمال  يف  الق�صم  ا�صتطاع  معًا،  والطالب  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
متقدمة يف �صوء موؤ�صرات جودة الأداء التي اأعدتها عمادة الدرا�صات العليا، ووفقًا لنتائج ت�صخي�صها 

ح�صل ق�صم الرتبية اخلا�صة )على 159 درجة من 200( وبتقدير )ب( )انظر امللحق رقم 4(.

امل�صتوى الثاين: الواجبات العلمية والبحثية

اأنه  غري  املختلفة،  الزمنية  ظروفها  يف  الق�صم  م�صرية  من  الثانية  الر�صالة  العلمي  البحث  ميثل 
لوحظ ازدياد الهتمام بهذا اجلانب يف ال�صنوات اخلم�س املا�صية متا�صيًا مع ا�صرتاتيجية اجلامعة 
العلمي،  البحث  العلمي كعمادة  للبحث  الداعمة  العديد من اجلهات  العلمي عرب  البحث  تن�صيط  يف 
اإىل معهد امللك عبداهلل للبحوث والدرا�صات ال�صت�صارية، وهذه  وكرا�صي البحث العلمي، بالإ�صافة 
اجلهات العلمية ت�صتهدف اأع�صاء هيئة التدري�س كخرباء يف البحث العلمي وي�صاندهم يف ذلك طالب 
العلمي  البحث  جمال  ن�صط  لذلك  املختلفة،  �صورها  يف  البحثية  العملية  لتن�صيط  العليا؛  الدرا�صات 
يف جمال الرتبية اخلا�صة وعرب م�صرية الق�صم احلالية الداعمة لهذا التوجه. ويبني اجلدول التايل 
اجلهود العلمية التي قام بها اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم وفقًا للتقارير ال�صنوية لكلية الرتبية عن 

عامي )1433/1432( و )1434/1433(.
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1433/14321434/1433البحوث والكتب العلمية

1832البحوث والكتب املن�صورة

168البحوث والكتب حتت الن�صر

3440املجموع

واإناث(  )ذكور  بالق�صم  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ح�صر  فقد  الأخرى،  العلمية  للجهود  وبالن�صبة 
اإىل  بالإ�صافة  اململكة  اأوبداخل  اجلامعة،  رحاب  يف  اأقيمت  التي  العلمية  املوؤمترات  من  العديد 
الق�صم خالل  من�صوبو  والتي ح�صرها  اللقاءات جمتمعة  بلغ جمموع هذه  وقد  املوؤمترات اخلارجية، 
الفرتة 1433/1432 وكذلك الفرتة )1434/1433( )86( لقاًء علميًا ما بني موؤمتر علمي، اأو ندوة 
علمية اأ�صهمت جميعها يف حتفيز اأع�صاء هيئة التدري�س يف ن�صر البحوث العلمية املت�صلة بهذا املجال. 
وخالل م�صرية الق�صم الطويلة مبا فيها امل�صرية احلالية اأ�صرف عدد من اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم 
على العديد من الأطروحات العلمية كر�صائل املاج�صتري والدكتوراه خارج الق�صم وكذلك على م�صتوى 

الق�صم مما �صاهم يف زيادة م�صاحة الأدب

العلمي يف الرتبية اخلا�صة ويف جمالتها املختلفة، بل بع�س منها مت ن�صره يف العديد من املجالت 
العلمية.

 امل�صتوى الثالث: الواجبات جتاه ال�صراكة املجتمعية

متثل ال�صراكة يف م�صرية الق�صم احلالية الر�صالة الثالثة لهذا الق�صم، بل تعد نقطة توا�صل والتقاء 
ما بني الق�صم باأهدافه، وتوجهاته العلمية والفل�صفية، وتلك املوؤ�ص�صات التعليمية يف املجتمع ال�صعودي 
يف  م�صرتكة  طبيعة  ذات  اأدوار  من  بها  يرتبط  وما  والتعليمي،  العلمي  الق�صم  بن�صاط  العالقة  ذات 
مبداأ  على  احلالية  الق�صم  �صيا�صة  ت�صري  املنطلق،  هذا  ومن  العلمية.  العملية  اأو  التعليمية  العملية 

ال�صراكة املجتمعية لعتبارات عديدة.

نتائجها  تعود  قد  العالقة  ذات  والتاأهيلية  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  الق�صم  بني  املجتمعية  ال�صراكة 
امل�صرتكة بالفائدة على جميع الأطراف املعنية بهذا الأمر، كما اأنها تخدم امل�صلحة العامة.

الكفاءات ذات  تلك  ت�صتقطب  �صوق عمل  التعليمية  املوؤ�ص�صات  فيها  املجتمعية مبا  املوؤ�ص�صات  تعد 
التاأهيل الكفء، وبالتايل ت�صارك هذه املوؤ�ص�صات يف جزء مهم من هذا التاأهيل. وانطالقًا من هذه 
ال�صراكة امل�صرتكة متثل هذه املوؤ�ص�صات بيئة معملية ل�صتقبال طالب ومعلمي امل�صتقبل، وتهيئة جميع 
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الظروف املنا�صبة لتوفري التدريب املنا�صب لهم وبالإ�صراف امل�صرتك ما بني الق�صم وهذه املوؤ�ص�صات 
معًا.

 وباملقابل ميثل ق�صم الرتبية اخلا�صة بيت اخلربة العلمية والتعليمية وذلك لحت�صانه ملجموعة من 
الأ�صاتذة الأكادمييني الذين يحملون موؤهالت علمية عالية يف خمتلف جمالت الرتبية اخلا�صة، التي 

ميكنها اأن تعزز تلك ال�صراكة املجتمعية.

وتاأ�صي�صًا على هذه العتبارات، �صعى الق�صم منذ اإن�صائه، وبالتحديد خالل م�صرية الق�صم احلالية 
اإىل بناء هذه ال�صراكة وتعزيزها يف اجتاهات خمتلفة، حيث �صاهم العديد من اأع�صاء هيئة التدري�س

)ذكور واإناث( بالق�صم يف تعزيز هذه ال�صراكة، ومن خالل الأ�صاليب التالية:

• اأ�صلوب الإعارة:	

لقد قدم عدد من اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم دورًا وا�صحًا يف دعم العديد من موؤ�ص�صات املجتمع 
املحلي وكذلك جمتمع اجلامعة وذلك باإعارتهم لتلك املوؤ�ص�صات لفرتات طويلة ، ا�صتطاعوا خاللها 
تقدمي خربتهم العلمية والعملية مما �صاعد يف الرتقاء بوظائف واأدوار هذه املوؤ�ص�صات اإىل م�صتوى 

وتطلعات تلك ال�صراكة املجتمعية.

• اأ�صلوب ال�صت�صارة:	

ل يزال العديد من اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم يقدمون ا�صت�صاراتهم العلمية والعملية اإىل كثري 
تعليم  العام والأهلي واخلريي وذلك يف جمال  القطاع  من موؤ�ص�صات املجتمع، وبالتحديد موؤ�ص�صات 

وتدريب وتاأهيل الأفراد ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة.

على العموم، من خالل هذين الأ�صلوبني وغريهما، متكن جمموعة كبرية من اأع�صاء هيئة التدري�س 
بالق�صم من الإ�صراف على العديد من الدرا�صات الوطنية التابعة للقطاعات احلكومية اأو الأهلية اأو 
اخلريية، والتي بدورها اأ�صهمت نتائجها يف ال�صتجابة اإىل مطالب واحتياجات تلك القطاعات، وعلى 

�صبيل املثال ولي�س احل�صر:

•  �صاهموا يف تطوير العديد من الربامج التعليمية املنت�صرة يف اأنحاء اململكة كربامج الرتبية 	
الفكرية، والإعاقة ال�صمعية، والب�صرية، والتوحد، و�صعوبات التعلم وغريها.

• املتعلقة 	 والت�صريعات  الأنظمة  تطوير  يف  بالق�صم  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  و�صاهم  �صارك 
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باملعوقني وعلى راأ�صها القواعد التنظيمية للرتبية اخلا�صة، وكذلك نظام املعوقني يف اململكة 
العربية ال�صعودية.

• الإ�صراف على العديد من الدرا�صات الوطنية يف جمال الرتبية اخلا�صة وبالتحديد يف جمال 	
الإعاقة، واملدعومة من قبل القطاعات احلكومية واخلريية، مثل:

• ال�صعودية 	 العربية  اململكة  والوقاية منها يف  الإعاقة  اأ�صباب  للك�صف عن  الوطنية  الدرا�صة   
الوابلي  عبداهلل  الدكتور  عليها  اأ�صرف  والتي  الجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  من  واملدعومة 

والدكتور طار�س ال�صمري.

• الدرا�صة الوطنية للك�صف عن ن�صبة التخلف العقلي يف املجتمع ال�صعودي، درا�صة تابعة ملركز 	
الأمري �صلمان لأبحاث الإعاقة، وكان من �صمن الباحثني الدكتور نا�صر املو�صى.

• مكتب 	 من  املدعومة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الدمج  جتربة  لتقييم  الوطنية  الدرا�صة 
والدكتور زيدان  املو�صى،  نا�صر  الدكتور  و�صارك فيها كل من  لدول اخلليج  العربي  الرتبية 

ال�صرطاوي، والدكتور عبدالعزيز العبداجلبار، والدكتور زيد البتال.

• الفكرية 	 الرتبية  وبرامج  معاهد  يف  التهيئة  ملرحلة  مرجعي  منهج  بتطوير  املعنية  الدرا�صة 
يراأ�صه  والوزارة  اجلامعة  من  عمل  فريق  بوا�صطة  والتعليم  الرتبية  وزارة  من  واملدعومة 

الدكتور عبداهلل الوابلي و�صاركه من الق�صم الدكتور اأحمد التميمي.

• لذوي 	 املرجعية  باملناهج  وامل�صماة  الفكرية  الإعاقة  لذوي  مناهج  بتطوير  املعنية  الدرا�صة 
الوابلي  عبداهلل  الدكتور  عليها  اأ�صرف  والتي  )اأجفند(  من  واملدعومة  العقلي،  التخلف 
و�صاركه فيها الدكتور زيدان ال�صرطاوي، والدكتور عبدالعزيز العبد اجلبار والدكتور طار�س 

ال�صمري.

• الدرا�صة املعنية بتطوير مناهج لذوي الإعاقة ال�صمعية واملدعومة من وزارة الرتبية والتعليم 	
عبدالعزيز  والدكتور  ال�صرطاوي  زيدان  الدكتور  من  كل  الق�صم  من  فيها  �صارك  والتي 

ال�صخ�س.

• تقدمي ت�صور مل�صروع اإن�صاء الهيئة الوطنية ال�صعودية لرعاية املوهبة والتفوق واملدعوم من 	
الوابلي  الدكتور عبداهلل  والتقنية و�صارك فيها كل من  للعلوم  قبل مدينة امللك عبدالعزيز 

والدكتور اإبراهيم اأبو نيان كاأع�صاء يف فريق العمل بالكلية.
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• اإعداد برامج الرتبية اخلا�صة بجامعة اأم القرى واملدعومة من اجلامعة املعنية ومتثل الفريق 	
يف كل من الدكتور عبداهلل الوابلي رئي�صًا للفريق، والدكتور نا�صر املو�صى، والدكتور اإبراهيم 

اأبو نيان، والدكتور زيد البتال، والدكتور عبدالعزيز العبداجلبار.

امللك  )جامعة  اجلامعة  جمتمع  م�صتوى  على  م�صاركًا  دورًا  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  اأثبت  كذلك، 
�صعود(، حيث �صاهم اأع�صاوؤه من هيئة التدري�س بالق�صم يف اإن�صاء العديد من املوؤ�ص�صات والوحدات 
التابعة للجامعة، والتي تقدم خدماتها لذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة باجلامعة وعلى راأ�س هذه 

امل�صاريع:

• باجلامعة فكرة 	 الأطفال  ريا�س  الرتبوية اخلا�صة يف  الحتياجات  لذوي  برنامج دمج  اإن�صاء 
واإ�صراف الدكتورة �صحر اخل�صرمي.

•  اإن�صاء مركز خدمات لذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة للطالبات باجلامعة، وكان باإ�صراف 	
الدكتورة �صحر اخل�صرمي.

• اإن�صاء اجلمعية ال�صعودية للرتبية اخلا�صة يف عام 1431، وفكرة هذه اجلمعية كت�صور وم�صروع 	
قدم اإىل جمل�س الق�صم من قبل الدكتورة نوره ال�صليمان ع�صو املجل�س.

• م�صروع تقدمي اخلدمات والت�صهيالت لذوي الإعاقة باجلامعة والأنظمة الت�صريعية لإدارة هذا 	
امل�صروع، وكانت فكرة واإ�صراف الدكتور خالد عبدالعزيز احلمد )رحمه اهلل(، والذي بدوره 

حتول اإىل مركز الو�صول ال�صامل لذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة.

• برنامج التعليم العايل للطالب ال�صم و�صعاف ال�صمع بجامعة امللك �صعود، كم�صروع ومقرتح 	
مت تقدميه من الدكتور طارق الري�س والدكتور علي الزهراين.

اأما على امل�صتوى الإقليمي واخلليجي، فقد �صاهم عدد من اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم يف تقدمي 
ال�صت�صارة املطلوبة يف تطوير هذا املجال لدى عدد من اجلامعات اخلليجية، وكذلك عدد من اجلهات 

احلكومية والأهلية واخلريية واملعنية مبجال الإعاقة واملوهبة.
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خال�صة القول، 

الواجبات  اإن روؤى الأق�صام الأكادميية باجلامعة ور�صالتها واأهدافها هي املحرك الفعلي لتلك    
وامل�صوؤوليات التي يقوم بها من�صوبو تلك الأق�صام، كما اأن هذه امل�صوؤوليات والواجبات تخ�صع ملجموعة 
من النظم واللوائح التي حتدد معها تلك الأدوار وفق هذه املنظومة من النظم. لذلك تعمل اإدارة ق�صم 
اإدارة تلك الفعاليات امل�صرّية مل�صرية الق�صم احلالية  الرتبية اخلا�صة وكذلك جمل�س الق�صم معًا يف 
تعد  وبالتايل  املوؤقتة.  اللجان  اأو  املختلفة،  الر�صمية  الق�صم ومن خالل جلانه  اأهداف  بهدف حتقيق 
هذه اللجان حمورًا اأ�صا�صيًا يف حتريك جميع فعاليات واأن�صطة الق�صم احلالية. لذلك ميكن القول اإن 
وامل�صوؤوليات  الأكادميية،  امل�صوؤوليات  واملتمثلة يف  الق�صم  وواجبات  م�صوؤوليات  الثالثة من  امل�صتويات 
العلمية والبحثية، والواجبات جتاه ال�صراكة املجتمعية يتم خدمتها من خالل اللجان الرئي�صة التالية 

التي متثل يف معظمها جميع امل�صتويات الثالثة:

• جلان امل�صارات الأكادميية )كالتخلف العقلي، �صعوبات التعلم، الإعاقة ال�صمعية، ال�صطرابات 	
ال�صلوكية والتوحد... اإلخ(.

• جلنة اجلداول الدرا�صية. 	
• جلنة الدرا�صات العليا. 	
• جلنة اجلودة والعتماد الأكادميي.	
• جلنة املعيدين واملبتعثني. 	
• جلنة الدرا�صات والأبحاث. 	
• اللجنة الإعالمية. 	
• جلنة اخلطط الدرا�صية. 	
• جلنة التدريب امليداين. 	
• جلنة الإر�صاد الأكادميي. 	
• جلنة الكوادر الب�صرية.	
• جلنة خدمة املجتمع. 	
• اللجنة الطالبية.	
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المحطة الثالثة

مسيرة القسم المستقبلية

• الوجه الأول: تطوير وحتديث اخلطط الدرا�صية القائمة.	
• الوجه الثاين: ا�صتحداث برامج اأكادميية جديدة .	
• الوجه الثالث: اإن�صاء برامج اأكادميية م�صرتكة.	
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المحطة الثالثة
مسيرة القسم المستقبلية

ت�صكل املحطتان الأوىل والثانية من م�صرية الق�صم الأكادميية الداعم الأ�صا�صي لأي توجه م�صتقبلي 
الطويلة يف ممار�صة  الن�صج بحكم جتربتهما  م�صتوًا عاليًا من  بلغت  التي  امل�صرية  ا�صتمرار هذه  يف 
العمل الأكادميي، والبحث العلمي والتاأليف، وكذلك ال�صراكة الجتماعية، عالوة على وجود كفاءات 
وطنية وعربية تتمتع باإمكانات علمية متميزة �صاهمت بفعالية يف املراحل ال�صابقة، ول زالت قادرة 

على العطاء املتميز يف الرتقاء مب�صتوى هذه امل�صرية م�صتقباًل.

لذلك تاأتي هذه امل�صرية امل�صتقبلية يف حمطتها الثالثة لت�صتكمل وتغطي اأجزاء معينة من ر�صالة 
الق�صم واأهدافه التي مل تتحقق يف الفرتة املا�صية، كما اأنها تعالج تلك امل�صوؤوليات والواجبات القا�صرة 
مب�صتوياتها الثالثة )الأكادميية، والبحث العلمي وال�صراكة الجتماعية( من خالل تطويرها وحتديثها 
وفق التوجهات احلديثة التي يعي�صها جمال الرتبية اخلا�صة يف الوقت الراهن، بالإ�صافة اإىل اإدخال 
منهج جديد يف اإعداد الكوادر الب�صرية العاملة يف املجال غري الرتبوي مع فئات الرتبية اخلا�صة ويف 
جمالت خمتلفة، كاخلدمات امل�صاندة، وذلك من خالل اإقامة برامج اأكادميية م�صرتكة ما بني ق�صم 

الرتبية اخلا�صة والأق�صام الأكادميية ذات العالقة مبجال الرتبية اخلا�صة يف جامعة امللك �صعود.

ال�صرتاتيجية  الأهداف  من  جمموعة  على  امل�صتقبلية  الق�صم  م�صرية  �صتقوم  اإجرائية،  وب�صورة 
والأهداف التطويرية لق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود، حيث تبدو الأهداف ال�صرتاتيجية 

لعمل الق�صم فيما يلي:

• العمل على اأن يحتل ق�صم الرتبية اخلا�صة مكانة قيادية بني اأق�صام الرتبية اخلا�صة باجلامعات 	
ال�صعودية، ويتبواأ مركزًا مميزًا بني اأق�صام الرتبية اخلا�صة عامليًا.

• ال�صتمرار يف تاأهيل كفاءات تربوية قادرة على العمل بنجاح مع التالميذ ذوي الحتياجات 	
الرتبوية اخلا�صة.

• تزويد طالب الق�صم بقاعدة علمية وا�صعة بكافة جمالت الرتبية اخلا�صة، بالإ�صافة للمعرفة 	
املكثفة واملهارات الأ�صا�صية ال�صاملة يف املجال الذي يتخ�ص�س فيه هوؤلء الطالب.
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• تهيئة طالب الق�صم واإعدادهم للعمل يف جمال البحث العلمي الأكادميي املوجه خلدمتهم يف 	
ميادين الرتبية اخلا�صة املختلفة التي يعملون فيها.

• العمل على رفع م�صتوى خدمات الرتبية اخلا�صة املقدمة للتالميذ ذوي الحتياجات الرتبوية 	
مهارات  تطوير  امل�صاهمة يف  وذلك من خالل  ال�صعودية  العربية  اململكة  مناطق  اخلا�صة يف 
الكوادر العاملة يف امليدان، والعمل على توعية فئات املجتمع املختلفة )اخلطة ال�صرتاتيجية 

لق�صم الرتبية اخلا�صة، 1430(.

من جانب اآخر، تربز الأهداف التطويرية للق�سم يف اجلوانب التالية:

• التو�صع يف برامج جديدة �صواء على م�صتوى البكالوريو�س -مثل ا�صطرابات التوا�صل، فرط 	
احلركة وت�صتت النتباه، اأو ال�صم، وكف الب�صر- اأو برامج جديدة يف املاج�صتري )تعدد العوق، 

والطفولة املبكرة، والإعاقة الب�صرية، وكذلك التفوق واملوهبة(.

• العمل على اإن�صاء برامج لدرا�صة الدكتوراه يف جمال الرتبية اخلا�صة.	

• حت�صني اأداء اأع�صاء هيئة التدري�س من خالل اإجراء عمليات التقييم الذاتي واملوؤ�ص�صي.	

• ال�صتمرار يف تلبية احتياجات �صوق العمل من املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية اخلا�صة لتلك 	
احلالت املخدومة اأو تلك احلالت التي مل تخدم.

• اإ�صهاماتهم 	 التدري�س والباحثني املتخ�ص�صني يف املجال، لزيادة  اأع�صاء هيئة  ت�صجيع ودعم 
البحثية وزيادة اإثراء املعرفة وامل�صاركة يف الندوات واملوؤمترات املحلية والعاملية.

باأحدث الأجهزة واملقايي�س مبا يوفر بنية حتتية مالئمة لتنمية  تلبية احتياجات الق�صم وتزويده 
مهارات الطالب يف جمال التخ�ص�س )اخلطة ال�صرتاتيجية لق�صم الرتبية اخلا�صة، 1430(.

اإىل تعزيز مبداأ وثقافة ال�صراكة الأكادميية  عالوة على هذه الأهداف التطويرية، ي�صعى الق�صم 
مع الأق�صام الأكادميية الأخرى ذات العالقة وذلك من اأجل اإن�صاء برامج اأكادميية م�صرتكة اأو بينية 
لإعداد كوادر متخ�ص�صة للعمل يف مواجهة الحتياجات غري التعليمية لدى التالميذ ذوي الإعاقات 

املختلفة.

على اأية حال، لتحقيق هذه الأهداف ال�صرتاتيجية والتطويرية، فاإن املحطة الثالثة مل�صرية الق�صم 
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امل�صتقبلية �صوف تتمحور حول ثالثة اأوجه:

• الوجه الأول: تطوير وحتديث اخلطط الدرا�صية القائمة.	

• الوجه الثاين: ا�صتحداث برامج اأكادميية جديدة.	

• الوجه الثالث: اإن�صاء برامج اأكادميية م�صرتكة.	

الوجه األول: تطوير وتحديث الخطط الدراسية القائمة

لقد مر وقت طويل من الزمن بلغ حوايل اثني وع�صرين عامًا على وجود اخلطة الدرا�صية القائمة 
تتوافق مع متطلبات  اأن  اأجل  التعديالت الأخرية من  البكالوريو�س بدون تطوير، ماعدا  الآن لدرجة 
ال�صنة التح�صريية، وهذا التعديل مل مي�س جوهر التخ�ص�صات الدقيقة )امل�صارات(، بل لم�س عددا 

من مقررات الإعداد العام يف الرتبية اخلا�صة، حيث مت حذف جمموعة من املقررات.

لذلك �صعى الق�صم ومن خالل جلنته الرئي�صة واملعنية بتطوير اخلطط )جلنة اخلطط الدرا�صية( 
اإىل ت�صكيل جلان فرعية منبثقة عن هذه اللجنة وذلك لإعادة النظر يف جميع جوانب اخلطة الثالثة اأو 
الرابعة لتطويرها لكي تواكب التحولت اجلديدة يف جمال الرتبية اخلا�صة �صواء على امل�صتوى املحلي 
اأو العاملي، حيث �صتاأتي اخلطة الدرا�صية املقرتحة )اخلام�صة( لتعرب عن هذه التحولت اجلديدة التي 

ميكن ح�صرها يف اجلوانب التالية:

حدوث حتول اإيجابي يف اجتاهات املجتمع ال�صعودي جتاه الإعاقة، ارتقى من خاللها وعي الأفراد 
بحقوق هذه الفئة ومطالبها، مما زاد معها مطالب اأولياء الأمور، وكذلك املدافعني عن الإعاقة وحقوق 
اأفرادها يف اإ�صدار الت�صريعات والأنظمة التي تكفل حقهم يف التعليم والتدريب والتوظيف كغريهم من 
اأفراد املجتمع. ويعزز هذه املطالب وجود العديد من اجلمعيات املهنية والعلمية املختلفة ويف جمالت 
النتباه  وت�صتت  احلركة  وفرط  والتوحد،  داون،  ومتالزمة  وال�صمعية،  الب�صرية،  كالإعاقة  خمتلفة 

والإعاقة احلركية وغريها، بالإ�صافة اإىل اجلمعية ال�صعودية للرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود.

م�صاهمة البحوث العلمية والت�صريعات القانونية يف الدول املتقدمة يف اكت�صاف متطلبات جديدة 
بناء  يف  النظر  اإعادة  ي�صتوجب  مما  اخلا�صة،  الرتبوية  الحتياجات  ذوي  الأفراد  برامج  حتتاجها 
الربامج الأكادميية لإعداد العاملني مع ذوي الإعاقة واملوهبة والتفوق، لت�صمل هذه املتطلبات اجلديدة 
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العديد من املفاهيم احلديثة الداعمة للربامج واخلدمات، لذلك اأ�صبح احلديث يف العقد الأخري من 
القرن املا�صي والعقد الأول من هذا القرن من�صبًا على العديد من هذه املتطلبات التي تتج�صد يف 
الربامج واخلدمات النتقالية، وكذلك ا�صتخدام التقنية امل�صاعدة بالإ�صافة اإىل العديد من التوجهات 
احلديثة يف م�صائل القيا�س والتقييم وكذلك العديد من ال�صرتاتيجيات احلديثة املقرتنة بتعديل املنهج 

الدرا�صي العام للو�صول اإليه وال�صتفادة منه.

زيادة الهتمام العاملي بحقوق املعوقني من خالل املنظمات والهيئات الدولية املعنية بهذا ال�صاأن، 
مما زاد من �صغوط هذه املنظمات على الدول الأع�صاء لإ�صدار الت�صريعات والقوانني، اأو تفعيل ما 
والتاأهيلية  التعليمية  اخلدمات  وتقدمي  توفري  النهاية  يف  تكفل  التي  وقوانني  ت�صريعات  من  قائم  هو 

وال�صحية، واملهنية لأفراد هذه الفئة واأ�صرهم.

بروز العديد من اجلمعيات العلمية واملهنية باإعداد املعلم ب�صور عامة، ومعلمي الرتبية اخلا�صة 
Council for Exceptional Chil�  على وجه اخل�صو�س، لذلك جند اأن جمل�س الأطفال غري العاديني
الوقت  ن�صاأته 1912م، وطورها مع مرور  الأمريكية قدم معايري مهنية منذ  املتحدة  بالوليات   dren

موجهة لإعداد معلمي الرتبية اخلا�صة، هذه املعايري مت حتديثها يف 2012م، كما متت املوافقة عليها 
من قبل املجل�س الوطني لالعتماد الأكادميي يف اإعداد املعلم )NCATE( وتربز هذه املعايري املهنية 
يف جزاأين، اجلزء الأول: يعني تلك املعايري املهنية الأولية يف اإعداد املعلم، بينما اجلزء الثاين يخت�س 
بتلك املعايري املهنية املتقدمة. ومع اأن ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود تبنى املعايري املهنية 
الأولية القدمية، اإل اأن الق�صم يحتاج اإىل اإعادة و�صف املقررات يف �صوء تلك املعايري املهنية احلديثة.

على اأية حال، لقد جاءت هذه املعايري املهنية اجلديدة بتق�صيماتها املتنوعة وفقًا للمحاور التالية:

• املحور الأول: املتعلم والتعلم	

ويندرج معياران حتت هذا املحور هما:

• منو املتعلم، والفروق الفردية يف التعلم.	

• املحور الثاين: معرفة املحتوى، والأ�ص�س املهنية.	

يوؤكد هذا املعيار على اأهمية و�صرورة معرفة حمتوى املناهج املعنية بعملية تعليم ذوي الحتياجات 
الرتبوية اخلا�صة.
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•  املحور الثالث: اأ�صول علم التدري�س	

ويندرج حتت هذا املحور معياران هما:

• التقييم	

• التخطيط للتدري�س وال�صرتاتيجيات	

•  املعيار الرابع: املهنية والعمل التعاوين اأو اجلماعي	

وميثل هذا املحور الأخري معيارين هما:

• التعلم املهني واملمار�صة	

• والعمل التعاوين اأو اجلماعي	

وهكذا حتت�صن املحاور الأربعة �صبعة معايري ميثلها يف ذلك ثمان وع�صرون معيارًا فرعيًا تف�ّصر تلك 
املعايري الرئي�صة.

وانطالقًا من هذه التحولت املحلية والعاملية يف جمال الرتبية اخلا�صة، وما حتمله من م�صامني 
علمية، وقانونية، واجتماعية، ومعايري مهنية، بنيت اخلطة الدرا�صية اخلام�صة )امل�صتقبلية( املقرة 
من قبل جمل�س الق�صم، والتي ل زالت يف طور الإقرار الر�صمي من املجال�س الأكادميية الأخرى، لذلك 
جاءت فل�صفة هذه اخلطة واأهدافها من�صجمة مع تلك التحولت، وهذا هو ما يوؤكده جانبان اأ�صا�صيان 

يف هذه اخلطة وهما:

• اجلانب الأول: هيكلة اخلطة ومقرراتها الدرا�صية	

لقد مت هيكلة خطة الدرا�صة ومقرراتها املختلفة ح�صب النموذج التايل:
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يالحظ من منوذج الهيكل ال�صابق اأن اخلطة الدرا�صية اجلديدة )امل�صتقبلية( اأكدت على اجلوانب 
التطبيقية والعملية يف اإعداد معلم الرتبية اخلا�صة وفقًا للمنظور التايل:

• مقررات نظرية عامة	

فعليًا )33(  مقررًا متثل   14 اخلا�صة  الرتبية  العامة يف  النظرية  املقررات  مو�صوع  يندرج حتت 
�صاعة.

•  مقررات نظرية تطبيقية عامة	

فعليًا )4(  الرتبية اخلا�صة مقرران ميثالن  العامة يف  التطبيقية  املقررات  يندرج حتت مو�صوع 
�صاعات.

•  مقررات نظرية تخ�ص�صية	

متثل املقررات النظرية يف هذا ال�صياق عدد امل�صارات التخ�ص�صية )الإعاقة الفكرية،و �صعوبات 
التعلم،و الإعاقة ال�صمعية، والإعاقة الب�صرية، التوحد(، ولكن عدد هذه املقررات النظرية تتفاوت 
من م�صار اإىل م�صار، حيث تراوحت ما بني )5( مقررات نظرية عامة كحد اأدنى اإىل )8( مقررات 

كحد اأعلى.

•  مقررات تطبيقية تخ�ص�صية	

تفاوت عدد املقررات التطبيقية التخ�ص�صية باختالف التخ�ص�صات الدقيقة والتي تراوحت ما 
بني مقرر واحد كحد اأدنى اإىل اأربعة مقررات كحد اأعلى.

•  خربات ميدانية مبكرة	

مثل مقرر  العام  الإعداد  بع�س مقررات  املبكرة �صمن  امليدانية  اإدراج مو�صوع اخلربات  لقد مت 
التخ�ص�س  بع�س مقررات  املبكرة يف  امليدانية  اأدرجت اخلربة  الرتبية اخلا�صة، كذلك  املقدمة يف 

الدقيق مثل مقررات املداخل جلميع التخ�ص�صات الدقيقة، وكذلك مقررات الربامج التعليمية.

•  الرتبية امليدانية يف الرتبية اخلا�صة	
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يق�صي طالب  الق�صم، حيث  والقائمة يف  املختلفة  التخ�ص�صية  امل�صارات  املقرر جميع  هذا  ميثل 
الرتبية اخلا�صة املتخ�ص�س يف جمال الإعاقة الفكرية، وال�صمعية، والب�صرية بالإ�صافة اإىل �صعوبات 
التعلم والتوحد وال�صطرابات ال�صلوكية ف�صاًل درا�صيًا كاماًل يق�صيها يوميًا خالل �صتة ع�صر اأ�صبوعًا 
املقرر  هذا  ويح�صب  الريا�س،  مدينة  يف  املنت�صرة  التعليمية  الربامج  يف  التدري�صي  املهني  العمل  يف 

بـ)12( �صاعة.

وهكذا، لو ح�صبنا ن�صب املقررات التطبيقية العامة، والتخ�ص�صية، بالإ�صافة اإىل الرتبية امليدانية، 
لوجدنا اأن الن�صبة ترتاوح ما بني )22.5%( للمقررات التطبيقية يف الإعداد النظري العام، وكذلك 
املقررات التطبيقية يف التخ�ص�س الدقيق، بينما متثل )48%( اإذا اأ�صفنا اإليهما ن�صبة مقرر التدريب 
امليداين التي تبلغ )100%( )انظر اجلدول اأدناه(، كذلك ينبغي اأن ل نغفل اخلربات امليدانية املبكرة 
�صواء يف الإعداد العام النظري اأو الإعداد التخ�ص�صي النظري، حيث يطلب يف بع�س املقررات يف 
للتعرف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  للعديد من  اأن يقوم الطالب بزيارات ميدانية مبكرة  امل�صتويني  هذين 
على خ�صائ�س واحتياجات هوؤلء الطالب من ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة. وهذه اخلربات 
ميكن  وبذلك  اجلدول،  يف  اإليها  امل�صار  العملية  التطبيقية  الن�صب  على  توؤثر  �صوف  املبكرة  امليدانية 
النظرية  بني  ما  الرتباطية  العالقة  تعزيز  يف  فاعاًل  دورًا  تعطي  الرقمية  املوؤ�صرات  هذه  اإن  القول 

والتطبيق يف اإعداد معلمي الرتبية اخلا�صة بق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود.

اجلدول رقم )3( يو�صح عدد املقررات النظرية والتطبيقية يف الإعداد العام والتخ�ص�س الدقيق 
وعدد �صاعات املقررات ون�صبتهما نوع وم�صتوى املقررات عدد املقررات والن�صبة العامة عدد ال�صاعات 

والن�صبة العامة

عدد ال�صاعات والن�صبة العامةعدد املقررات والن�صبة العامةنوع وم�صتوى املقررات
89%8833%14املقررات العامة النظرية يف الإعداد العام

11%124%2املقررات العامة التطبيقية يف الإعداد العام
67%6718%6*املقررات النظرية يف التخ�ص�س الدقيق

33%339%3**املقررات التطبيقية يف التخ�ص�س الدقيق
100%10012%1الرتبية امليدانية يف الرتبية اخلا�صة

100%2610077املجموع العام

*  هذا متو�صط املقررات النظرية يف التخ�ص�س الدقيق.
** هذا متو�صط املقررات النظرية يف التخ�ص�س الدقيق.
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•  اجلانب الثاين: مزايا اخلطة الدرا�صية اخلام�صة	

يعد اجلانب الثاين املراآة التي تعك�س جميع امل�صامني العلمية التي حتملها توجهات الرتبية اخلا�صة 
احلديثة، والتي مت ت�صمينها يف اخلطة الدرا�صية املقرتحة، مما �صريتقي باأداء اخلطة الذي �صيدعم 
موا�صفات اخلريج يف املجالت الأكادميية وجمال البحث العلمي، بالإ�صافة اإىل ثقافة العمل التعاوين 
امل�صرتك. لذلك يحتمل اأن ت�صهد هذه اخلطة الدرا�صية بجوانبها املختلفة العديد من الفعاليات العلمية 
التي ت�صهدها من قبل اخلطط الدرا�صية ال�صابقة مما ي�صكل اإ�صافة، بل ميزة تتميز بها هذه اخلطة 
الدرا�صية املقرتحة دون غريها، ولكن ب�صرط اأن تدار هذه اخلطة وما يتبعها من فعاليات وفق املعايري 
املهنية التي اأقرتها العديد من الهيئات املهنية العاملية، والوطنية يف اإعداد املهنيني يف هذا املجال. 

لذلك تربز هذه املزايا يف جمموعة من العوامل والعتبارات التالية:

• مما 	 والتخ�ص�صية  العامة  املقررات  من  عدد  يف  والتطبيقية  العملية  اجلوانب  على  التاأكيد   
مبا�صر  ب�صكل  تربط  عندما  ولكن  املعلمني،  الطالب  لدى  املهنية  املمار�صة  جانب  �صيدعم 

باجلانب النظري )املعريف(.

• املقررات 	 جميع  يف  اخلا�صة  الرتبية  ملجال  احلديثة  واملفاهيم  والأ�ص�س  املبادئ  على  التاأكيد 
العامة واملقررات التخ�ص�صية الدقيقة مما �صيزيد من م�صاحة القاعدة العلمية لدى الطالب 
املعلمني بالق�صم وتفتح اآفاقهم يف �صتى جمالت الرتبية اخلا�صة كالدمج ال�صامل،و اخلدمات 
للمنهج  ال�صامل  الو�صول  الفردية،و  الرتبوية  والربامج  النتقالية،  واخلدمات  امل�صاندة، 
وال�صتفادة منه وغري ذلك من املفاهيم احلديثة، بالإ�صافة اإىل حتديث املفاهيم الأ�صا�صية 

التقليدية كالتقييم والت�صخي�س، واخل�صائ�س والحتياجات... اإلخ.

• التدري�س 	 التاأكيد عليه يف جمال  مع  العامة،  العلمي يف �صورته  البحث  التاأكيد على مهارات 
وبالتحديد يف جانب الت�صخي�س التدري�صي.

• التاأكيد على مفهوم ثقافة العمل اجلماعي اأو التعاون امل�صرتك بني جميع العاملني يف جمال 	
التقييم والت�صخي�س وكذلك يف اإعداد الربامج التعليمية.

• على 	 احل�صول  يف  اخلا�صة  الرتبوية  الحتياجات  ذوي  الطالب  حقوق  احرتام  على  التاأكيد 
البيئات التعليمية الداعمة واملحفزة لهم كالدمج ال�صامل.
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• التاأكيد على اأهمية حتقيق العدالة يف توفري الفر�س الرتبوية بني جميع الطالب مبا ل يتنافى 	
مع تعاليم الدين الإ�صالمي وتقاليد املجتمع.

• الأفراد ذوي الحتياجات 	 مل�صاعدة  والفاعلة  الداعمة  البيئة الجتماعية  التاأكيد على مفهوم 
الرتبوية اخلا�صة على الندماج يف خمتلف البيئات املجتمعية باملجتمع.

الوجه الثاني: استحداث برامج أكاديمية جديدة

اإن القيمة التي ميتلكها ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود تكمن يف جتربته الطويلة التي 
خمتلف  يف  عاليًا  تاأهياًل  موؤهلة  وعربية  وطنية  كفاءات  وجود  مع  عقود،  ثالثة  مدى  على  خا�صها 
العلمية  الدراية  من  متميز  م�صتوى  على  اإنها  بل  فح�صب،  هذا  لي�س  اخلا�صة،  الرتبية  تخ�ص�صات 
ذات  اأكادمييًا  ق�صمًا  الق�صم  من  جعلت  الإمكانات  هذه  العلمي.  البحث  جمال  يف  اجليدة  واملهارة 
مرجعية علمية يف خمتلف الأن�صطة الأكادميية، والبحثية، واملجتمعية مما اأك�صبته - اأي�صًا - �صمعة 
جيدة بني اأق�صام الرتبية اخلا�صة على امل�صتوى املحلي والإقليمي، وبالتايل تكونت لديه ثقافة الرغبة 
يف التطوير والتجديد يف جميع الأن�صطة التي يقوم بها، وعلى راأ�صها التو�صع يف ا�صتحداث الربامج 

الأكادميية التي تخدم خمرجاتها يف ميادين خمتلفة من جمالت الرتبية اخلا�صة.

لذلك يتحرك ق�صم الرتبية اخلا�صة باجلامعة يف نطاق ما لديه من اإمكانات علمية وب�صرية، وكذلك 
�صمن اإطار اخلطط ال�صرتاتيجية للجامعة والكلية والق�صم التي تهدف جميعها اإىل تطوير الربامج 
القائمة اأو ا�صتحداث برامج جديدة على امل�صتوى اجلامعي )البكالوريو�س(، وم�صتوى الدرا�صات العليا 

)اخلطة ال�صرتاتيجية لكلية الرتبية، 1430(.

اأو  القريب  املدى  على  وبالتحديد  م�صتقباًل،  ي�صعى  �صوف  الق�صم  فاإن  تقدم،  ما  على  وتاأ�صي�صًا 
البعيد، اإىل اإن�صاء العديد من الربامج الأكادميية التي قد يحتاجها �صوق العمل، وبذلك جاءت اخلطة 
ال�صرتاتيجية للق�صم لتوؤكد ب�صكل مبا�صر اأو غري مبا�صر على اأهمية، و�صرورة ال�صتمرار يف ا�صتحداث 
اأكادميية متقدمة  اأو برامج  الفئات غري املخدومة،  تلك  للعمل مع  املعلمني  اأكادميية؛ لإعداد  برامج 
الرتبية  برامج  تدير  تربوية  قيادات  اأو  الرتبية اخلا�صة  برامج  للعمل يف  معلمني  تخريج  اإىل  تهدف 
اخلا�صة ب�صيء من املهنية املحرتفة واملنظمة، كما تعمل هذه الربامج - اأي�صًا - على اإعداد الكوادر 
اأع�صاء  من  ال�صعودية  باجلامعات  الرتبية اخلا�صة  اأق�صام  احتياجات  ت�صد  اأن  التي ميكن  ال�صعودية 
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اخلا�صة  الرتبية  جمال  يف  املخت�صني  الباحثني  لتخريج  الربامج  تلك  ت�صعى  كذلك  التدري�س،  هيئة 
للعمل يف مراكز البحوث الرتبوية التي تعنى مبجال الرتبية اخلا�صة.

ومن هذا املنطلق، �صيتحرك الق�صم ويعمل يف �صوء اأهداف خطته ال�صرتاتيجية والتطويرية التي 
ت�صعى اإىل ا�صتحداث برامج اأكادميية جديدة ولكن وفقًا للمدى الزمني الآتي:

ا�صتحداث برامج اأكادميية على املدى القريب :

من  العديد  اأولويات  من  يعد  ال�صعودية  العربية  باململكة  اخلا�صة  الرتبية  مبجال  الهتمام  اإن 
وال�صوؤون  والتعليم  الرتبية  وزارتا  وبالتحديد  احلكومي،-  القطاع  وياأتي  املختلفة،  القطاعات 
الجتماعية، يف مقدمة تلك القطاعات التي اأولت هذا املجال اهتمامًا اأكرب، ول زالت هذه اجلهات 
بتنوع قطاعاتها تعمل جاهدة للتو�صع يف براجمها القائمة، عالوة على حماولة تقدمي خدمات جديدة 
لتلك الفئات غري املخدومة يف جمال الرتبية اخلا�صة، وذلك من خالل اإن�صاء برامج تعليمية جديدة 
يف معاهد الرتبية اخلا�صة، اأو يف مدار�س التعليم العام، كذلك ل يقت�صر هذا التوجه فقط لدى تلك 
القطاعات على تقدمي اخلدمة املطلوبة؛ بل الرتكيز على تقدمي خدمة ذات جودة عالية تكون قادرة 
على تغيري �صلوك املتعلم يف تلك املوؤ�ص�صات نحو الأف�صل، وبالتايل تتطلع تلك اجلهات اإىل املوؤ�ص�صات 
العلمية كاجلامعات لإعادة تدريب الكفاءات الوطنية العاملة لالرتقاء باأدائها ليكون اأكرث فاعلية، اأو 

تخريج كفاءات متخ�ص�صة وعلى م�صتوى متميز من الأداء الوظيفي املهني.

ويف �صوء ال�صراكة امل�صرتكة ما بني اجلامعات وموؤ�ص�صات املجتمع يف التعليم والتدريب بقطاعاتها 
وفقًا  ومتقدمة  جديدة  اأكادميية  برامج  لإن�صاء  �صعود  امللك  بجامعة  الرتبية  ق�صم  يعمل  املختلفة، 

للم�صتويات الآتية:

 ا�ستحداث برامج دبلوم عايل:

اإن برامج الدبلوم العايل يف الرتبية اخلا�صة جزء من منظومة برامج الدرا�صات العليا، التي تقوم 
بدورها يف الرتقاء بفكر ذلك املتخ�ص�س يف املجال، من خالل تزويده بالأ�ص�س العلمية وما يقابلها 
العمليات  من  العديد  نطاق  �صمن  املهني  الوظيفي  الأداء  تطوير  اإىل  تف�صي  مهنية  ممار�صات  من 
املختلفة التي يرتكز عليها عمل جمال الرتبية اخلا�صة كالتقييم والت�صخي�س، والعمل امل�صرتك �صمن 
اإطار الفريق متعدد التخ�ص�صات وغريها من العمليات الأخرى. لذلك تبدو احلاجة قائمة ملثل تلك 
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الربامج املتقدمة، وبالتايل بادر ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود ممثاًل يف جمموعة من 
الأ�صاتذة املتخ�ص�صني يف الق�صم اإىل طرح فكرة الدبلوم العايل وفقًا للم�صوغات التالية:

•  تبدو احلاجة ملحة اإىل وجود برامج درا�صات عليا يف جمال الرتبية اخلا�صة، وخ�صو�صًا على 	
م�صتوى الدبلوم العايل نظرًا لتزايد اأعداد الأطفال ذوي الإعاقات املختلفة الذين ل يتلقون ول 

يجدون اخلدمات املنا�صبة.

• الرتبية 	 جمالت  يف  العلمي  الإعداد  لتلقي  العام  البكالوريو�س  حملة  اأمام  الفر�صة  اإتاحة   
اخلا�صة املختلفة.

• تلبي 	 خا�صة  تربية  برامج  تقدم  التي  ال�صعودية  اجلامعات  يف  العايل  الدبلوم  برامج  قلة   
احتياجات �صوق العمل.

يف �صوء هذه امل�صوغات جاءت خطة م�صروع الدبلوم العايل بالق�صم لتغطي امل�صارات التالية:

• الإعاقة الفكرية 	
•  الإعاقة الب�صرية 	
•  �صعوبات التعلم 	
• ا�صطرابات التوا�صل 	
• الإعاقة ال�صمعية 	
•  الإعاقات املتعددة وال�صديدة 	
•  ا�صطراب التوحد	

وهكذا ت�صعى جميع هذه امل�صارات لتحقيق الأهداف التالية:

• امل�صاهمة يف �صد احتياجات �صوق العمل من اخلريجني املوؤهلني تاأهياًل عاليًا يف التخ�ص�صات 	
املختلفة يف الرتبية اخلا�صة.

• العليا يف جمال الرتبية اخلا�صة )كاملاج�صتري 	 اإكمال درا�صاتهم  اإتاحة الفر�صة للراغبني يف 
والدكتوراه(.

• ا�صتقطاب معلمي التعليم العام املتميزين ملجال الرتبية اخلا�صة.	
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• توفري معلمي تربية خا�صة للعمل يف مراحل التعليم العام املتقدمة كاملرحلة املتو�صطة والثانوية.	

•  ا�صتقطاب معلمي التعليم العام املتخ�ص�صني يف خمتلف املواد الأكادميية كالريا�صيات، اللغة 	
العربية، العلوم العامة، العلوم ال�صرعية، الرتبية البدنية والفنية، للعمل يف جمالت الرتبية 

اخلا�صة )خطة م�صروع الدبلوم العايل يف الرتبية اخلا�صة، 1435(.

وهكذا جاءت هيكلة الربنامج وفقًا للت�صور التايل:

•  مقررات نظرية اإجبارية	

ميثل عدد هذه املقررات الإجبارية )14( مقررًا ي�صكل جمموعها )40( وحدة درا�صية.

•  مقررات ميدانية تطبيقية	

يوجد مقرر واحد ميثل الأعمال امليدانية والتطبيقية التي يقوم بها املتدرب خالل ف�صل درا�صي، 
حيث ميثل هذا املقرر يف جمموعه )8( وحدات درا�صية.

الوحدات  عدد  لرتفاع  نظرًا  واملراجعة  الدرا�صة  حتت  زالت  ل  للربنامج  العامة  الهيكلة  هذه 
الدرا�صية فيها، غري اأنها وزعت على ثالثة ف�صول درا�صية وفقًا ملايلي:

•  الف�صل الأول )20( وحدة درا�صية نظري	

•  الف�صل الثاين )20( وحدة درا�صية نظري	

•  الف�صل الثالث )8( وحدات درا�صية تطبيقية	

ا�صتحداث برامج ماج�صتري جديدة:

امتدادًا لتلك الربامج الأكادميية القائمة التي تقدم درجة املاج�صتري يف جمالت الإعاقة الفكرية، 
ال�صلوكية والنفعالية يف ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة  التعلم، وال�صطرابات  وال�صمعية، و�صعوبات 
امللك �صعود، اأ�صبح هناك حاجة و�صرورة للتو�صع يف اإن�صاء برامج ماج�صتري اأخرى تخدم عددًا من 
اأهمية ال�صتمرار يف تبني مثل هذه الربامج  اأدرك من�صوبو الق�صم  جمالت الرتبية اخلا�صة، لذلك 
التي �صتعمل خمرجاتها على تعزيز وتر�صيخ القواعد والأ�ص�س العلمية لإطار برامج وخدمات الرتبية 

اخلا�صة، يف اململكة العربية ال�صعودية.



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

52

وتاأ�صي�صًا على ذلك، حدد الق�صم امل�صوغات والعتبارات التي من اأجلها اأقدم على اإن�صاء مثل تلك 
الربامج الدرا�صية املتقدمة، ولعل من اأبرز هذه امل�صوغات مايلي:

•  يبلغ عدد خريجي الق�صم من حملة البكالوريو�س منذ عام 1414 حتى 1435 حوايل )11387( 	
خريجًا من بينهم )4561( من الذكور و) 6826( من الإناث.)ملحق رقم)4((.

•  اأعداد اأخرى من حملة البكالوريو�س ميثلون اأق�صام الرتبية اخلا�صة باجلامعات ال�صعودية التي 	
و�صل عددها حوايل )23( ق�صمًا.

• على 	 تكون  ومهنية  تربوية  قيادات  اإىل  جمالته  خمتلف  يف  اخلا�صة  الرتبية  ميدان  حاجة   
م�صتوى عاٍل من التاأهيل املتقدم والتي بدورها قد ت�صهم يف الرتقاء باأداء اخلدمات التعليمية 
وغري التعليمية من خالل تزويدهم بالعديد من املهارات املتقدمة التي يحتاجونها يف جمال 
اإىل  بالإ�صافة  الدقيقة  العلمية  الأ�صاليب  وفق  م�صمونها  وتنفيذ  واإداراتها  الربامج  تخطيط 

تقوميها وفق املعايري العلمية احلديثة.

• باإمكانات 	 يتمتعون  باحثني  اإىل  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  اخلا�صة  الرتبية  ميدان  حاجة   
علمية يف جمال البحث العلمي ملواجهة تلك امل�صكالت الرتبوية، وامل�صكالت الإدارية يف �صورها 
املختلفة )كاجلانب الفني، واملايل( بالإ�صافة اإىل ا�صتخدام اجلهود البحثية يف تطوير العملية 

التعليمية، وكذلك تطوير اخلطط ال�صرتاتيجية ملختلف جمالت الرتبية اخلا�صة.

• برامج 	 اإن�صاء  ي�صتدعى  ال�صعودية،  باجلامعات  اخلا�صة  الرتبية  اأق�صام  افتتاح  يف  التو�صع   
التدري�س �صواء من حملة  اأع�صاء هيئة  الأق�صام من  لتلبية احتياجات تلك  ماج�صتري جديدة 

املاج�صتري اأو الدكتوراه.

•  توفر الإمكانات العلمية والب�صرية لدى ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود، حيث يبلغ 	
هوؤلء  من  وجزء  والإناث،  الذكور  من  ع�صوًا   )42( حوايل  الدكتوراه  درجة  يحمل  من  عدد 

ميثلون جمموعة من تخ�ص�صات املاج�صتري اجلديدة.

•  الإعاقات املتعددة وال�صديدة.	

•  ا�صطراب التوحد.	
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•  الإعاقة الب�صرية.	

•  الطفولة املبكرة يف الرتبية اخلا�صة.	

 وجود خطة ع�صرية لأعداد الطالب املحتمل قبولهم يف برامج املاج�صتري املختلفة يف ق�صم الرتبية 
اخلا�صة بجامعة امللك �صعود، والتي بداأ الق�صم يف تنفيذها من عام 2013م حتى عام 2022م وفقًا 

للن�صب التالية:

• ُيقبل يف بداية اخلطة الع�صرية يف عام 2013م ما ن�صبته )3.4%(، وهذه الن�صبة متثل عدد 	
الطالب املقبولني 96 طالبًا وطالبًا.

• يقبل يف نهاية اخلطة الع�صرية يف عام 2022 ما ن�صبته )30%(، وهذه الن�صبة متثل عدد الطالب 	
املحتمل قبولهم يف برنامج املاج�صتري وهو )843( طالبًا وطالبة )انظر امللحق رقم 4(.

يف اإطار هذه امل�صوغات وغريها، ر�صم الق�صم اخلطة الهيكلية لتلك امل�صارات العلمية اجلديدة، 
وهي يف احلقيقة قد ل تختلف عن تلك امل�صارات الأخرى القائمة من حيث ال�صكل العام، وبالتايل 

جاءت امل�صارات العلمية اجلديدة لتكون على النحو التايل:

•  م�صمى امل�صارات العلمية لربنامج املاج�صتري اجلديد:	

•  الإعاقات ال�صديدة واملتعددة.	

•  ا�صطراب التوحد.	

• الإعاقة الب�صرية.	

•  الطفولة املبكرة يف الرتبية اخلا�صة.	

•  الهيكل العام للربنامج:	

يغطي الهيكل العام للربنامج خطتني درا�صيتني خمتلفتني وهما اخلطة الدرا�صية ) اأ ( التي متثل 
املقررات والر�صالة، يف حني ت�صتمل اخلطة الدرا�صية )ب( على املقررات فقط، لذلك تبدو اخلطتان 

وفقًا للهيكلة التالية:
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اخلطة الأوىل: املقررات والر�صالة

بينما )3(  العام،  لالإعداد  اإجبارية متثل منها )6( مقررات  تتكون هذه اخلطة من 9 مقررات 
مقررات تغطي جانب التخ�ص�س الدقيق يف كل م�صار على حدة من امل�صارات الأربعة املقرتحة. وجميع 

هذه املقررات مبا فيها الر�صالة ت�صاوي )30( وحدة درا�صية )انظر امللحق رقم 2(.

اخلطة الثانية: املقررات

العام )33(  الإعداد  درا�صية موزعة على  الدرا�صية يف جمملها )42( وحدة  ت�صكل هذه اخلطة 
درجة  الطالب  مينح  اأن  على  درا�صية،  وحدات   )9( الدقيق  التخ�ص�صي  والإعداد  درا�صية،  وحدة 

املاج�صتري بعد اإنهاء الختبار ال�صامل بنجاح )انظر امللحق رقم 2(.

هذه  على  �صعود  امللك  بجامعة  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  موافقة  من  الرغم  وعلى  القول،  فخال�صة 
الربامج الأكادميية املتقدمة، اإل اأنها لزالت يف طور الدرا�صة من قبل املجال�س الأكادميية الأخرى، 

التي يوؤمل اأن ترى النور قريبًا.

اإن�صاء برنامج للدكتوراه:

الق�صم  يعمل  ور�صالته؛  الق�صم  روؤية  الطموحة، وكذلك  �صعود  امللك  ور�صالة جامعة  لروؤية  مواكبة 
بغر�س  تطبيقها  يف  والتو�صع  والتطويرية،  ال�صرتاتيجية  خططه  اأهداف  مراجعة  على  با�صتمرار 
الرتبية  اأق�صام  دعم  اإىل  بالإ�صافة  امليدان،  يف  للعاملني  والبحثي  العلمي  املجال  مب�صتوى  الرتقاء 
على  عالوة  اجلامعي،  والتعليم  للتدري�س  املوؤهلة  الوطنية  بالكفاءات  ال�صعودية  باجلامعات  اخلا�صة 
تطوير مفهوم ال�صراكة املحلية والإقليمية والدولية. وترجمة لهذا التوجه اأقدم الق�صم على ا�صتحداث 

برامج اأكادميية متقدمة يف هذا املجال.

الفكرية،  )الإعاقة  اأ�صا�صية  جمالت  اأربعة  يف  للماج�صتري  برنامج  اإن�صاء  مت  1423هـ  عام  ففي 
و�صعوبات التعلم، والإعاقة ال�صمعية، وال�صطرابات ال�صلوكية( وفقًا خلطتني خمتلفتني وهما خطة 
) اأ ( املقررات والر�صالة، وخطة )ب( للمقررات فقط. كما اأ�صاف الق�صم اإىل تلك املجالت جمالت 
اأخرى حتت طور الإقرار من قبل املجال�س الأكادميية املعنية بهذا ال�صاأن والتي �صوف ت�صكل اإ�صافة 
اإىل املجالت الأربعة ال�صابقة يف اأعداد اخلريجني على م�صتوى درجة املاج�صتري التي بلغت اأعدادها 
برنامج  ا�صتحداث  ي�صتوجب  مما   ،))4( رقم  امللحق  )اأنظر  وخريجة  خريج   )300( حوايل   1435
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دكتوراه يف هذا املجال لإ�صتقطاب املتميزين من حملة املاج�صتري العاملني يف اأق�صام الرتبية اخلا�صة 
باجلامعات ال�صعودية لتاأهيلهم كاأع�صاء هيئة تدري�س يف هذا املجال، اأو هوؤلء الذين يعملون يف قطاع 
الأ�صباب  اأبرز  من  وكذلك  املجالت.  تلك  يف  قياديني  ليكونوا  العلمي  البحث  اأو  التاأهيل  اأو  التعليم 
والأ�صاتذة  امل�صاركني  والأ�صاتذة  الأ�صاتذة،  كافية من  اأعداد  توافر  للدكتوراه هو  برنامج  وراء وجود 
امل�صاعدين املتميزين والتي تربو على اأكرث من اأربعني ع�صوًا وع�صوة من هيئات التدري�س ال�صعوديني 
وغري ال�صعوديني يف خمتلف تخ�ص�صات الرتبية اخلا�صة، كما اأن وجود برنامج دكتوراه يف خمتلف 
املجالت.  تلك  يف  للعاملني  العلمي  الإعداد  م�صتوى  ويرفع  يعزز  اأن  ميكن  اخلا�صة  الرتبية  جمالت 

)خطة م�صروع الدكتوراه، 1434(

ويف �صوء هذه امل�صوغات، اأنهى ق�صم الرتبية اخلا�صة الت�صور العلمي املقرتح، ولكن بعد اإخ�صاعه 
اإىل العديد من اخلطوات والإجراءات العلمية املطلوبة يف مثل هذا ال�صياق، لذلك مت بناء الربنامج 

وفقًا للخطوات التالية:

حينها . 1 خمتلفة،  جوانب  من  للدكتوراه  برنامج  اإن�صاء  فكرة  العليا  الدرا�صات  جلنة  مناق�صة   
اتخذت اللجنة العديد من اخلطوات العلمية والإدارية الداعمة للفكرة، وعلى راأ�صها حتديد 
اللجان املعنية بهذا الربنامج. فيما يتعلق بفل�صفة الربنامج، فقد  فل�صفة الربنامج، وت�صكيل 
راأى اأع�صاء اللجنة اأن جتمع فل�صفة برنامج الدكتوراه بني اجتاهني وهما الجتاه الت�صنيفي 
امل�صارات  من  العديد  تغطي  دقيقة  تخ�ص�صات  اإىل  الربنامج  ت�صنيف  على  يركز  والذي 
التخ�ص�صية ح�صب جمالت الرتبية اخلا�صة كالإعاقة الفكرية، و�صعوبات التعلم... اإلخ، يف 
تلك  التي حتمل م�صامينها  الدرا�صية  املقررات  العديد من  الالت�صنيفي  الجتاه  يتبنى  حني 
اأن  منطلق  من  �صواء  حد  على  واملوهبة  الإعاقات  جميع  مع  تتعامل  التي  احلديثة  التوجهات 
احلقوق والت�صريعات واحدة، لذلك ينظر اإىل املعوق واملوهوب والطفل العادي اأنهم مت�صاوون 
يف جميع احلقوق لذلك ل ميكن ت�صنيف احلقوق وفقًا لختالف وتباين القدرات، فاجلميع 
م�صرتكون يف حقوق واحدة، فالتعليم والتدريب ينبغي اأن يكون �صمن بيئة واحدة غري معزولة، 
اإىل  والنتقال  اإلخ.  مالئم....  تعليم  على  احل�صول  ت�صهل  التي  اخلدمات  جميع  فيها  تتوفر 
التعامل الإجماعي مع  التي ت�صاعد على  الت�صهيالت  بيئة اجتماعية واحدة تتوفر فيها جميع 

الآخرين.

لربنامج . 2 العام  الإعداد  مقررات  طبيعة  حول  ت�صور  بتقدمي  املعنية  العامة  اللجنة  ت�صكيل   
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الدكتوراه يف �صوء روؤية الق�صم ور�صالته واأهدافه وكذلك الفل�صفة العلمية املتبناة.

 ت�صكيل اللجان املتخ�ص�صة واملعنية مب�صارات التخ�ص�س الدقيق التي ت�صكل جمملها برنامج . 3
الدكتوراه، ومطلوب من هذه اللجان

تقدمي ت�صور حول طبيعة مقررات التخ�ص�س الدقيق لكل م�صار يف �صوء روؤية ور�صالة الق�صم . 4
واأهدافه.

للمقارنة . 5  )Benchmarking( كمرجعية  للربنامج  متثل  التي  العاملية  اجلامعات  حتديد   
وعددها  الدرا�صية  املقررات  نوعية  حيث  من  الربنامج  تقومي  عملية  يف  بها  وال�صرت�صاد 

وجودتها.

 ال�صتفادة من نتائج الدرا�صة التقوميية الذاتية املعمولة على م�صتوى برامج املاج�صتري.

 اإجراء الدرا�صات التقوميية الذاتية املتعلقة بخريجي املاج�صتري، وكذلك امل�صوؤولني يف �صوق العمل.

املخت�صون . 6 لها  ُدعي  ور�صة عمل  النهائية على  املقرتح ويف �صيغته  الدكتوراه  برنامج   عر�س 
اأو  ال�صعودية،  اجلامعات  يف  اخلا�صة  الرتبية  اأق�صام  يف  �صواء  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
رجال التعليم يف ميدان الرتبية اخلا�صة، بالإ�صافة اإىل خريجي الق�صم ال�صابقني من حملة 

املاج�صتري، كذلك طالب املاج�صتري احلاليني.

 توظيف نتائج تو�صيات الور�صة يف اإعادة �صياغة الربنامج من جوانبه املختلفة. تلك اخلطوات . 7
الإجرائية �صاهمت بدرجة كبرية يف اكتمال �صورة الربنامج التي جت�صدت م�صامينه يف روؤية 

الربنامج ور�صالته واأهدافه وكذلك هيكلة الربنامج واملتمثلة يف اجلوانب التالية:

روؤية الربنامج

 اأن يحتل برنامج الدكتوراه بق�صم الرتبية اخلا�صة مكانة متميزة تنا�صب و�صع الق�صم ومكانته كاأحد 
الأق�صام الرائدة يف جمال الرتبية اخلا�صة، وليكون رائدًا على م�صتوى برامج الدكتوراه املتخ�ص�صة 

يف هذا املجال حمليًا واإقليميًا وعامليًا.



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

57

ر�صالة الربنامج

 اإعداد اأ�صاتذة جامعيني وباحثني وقيادات تربوية جميعها موؤهلة، للعمل يف اأق�صام الرتبية اخلا�صة 
باجلامعات اأو يف اإدارة موؤ�ص�صات الرتبية اخلا�صة والإ�صراف عليها، اأو ممار�صة البحث

العلمي يف املراكز البحثية ذات العالقة مبجال الإعاقة واملوهبة.

اأهداف الربنامج

اخلا�صة . 1 الرتبية  م�صارات  اأحد  تخ�ص�س  يف  متميزين  تدري�س  هيئة  اأع�صاء  وتاأهيل  اإعداد   
ليوؤدوا ر�صالتهم على اأكمل وجه يف املجال الأكادميي، والبحثي وخدمة املجتمع.

تاأهيل باحثني متخ�ص�صني يف جمالت الرتبية اخلا�صة، على اأن يكونوا قادرين على الت�صدي . 2
للق�صايا وامل�صكالت املرتتبة على الإعاقة والتي يتطلب حلها بوجود هوؤلء الباحثني املوؤهلني 

على درجة عالية من التدريب يف هذا املجال.

والقدرة . 3 الكفاءات  الرتبية اخلا�صة وعلى م�صتوى من  تربوية متخ�ص�صة يف  قيادات  اإعداد   
املعرفية واملهارية التي متكنهم من اإدارة وقيادة موؤ�ص�صات وبرامج الرتبية اخلا�صة.

 الإ�صراف على ر�صائل دكتوراه تخدم موا�صيعها ق�صايا املجتمع وم�صكالته يف جمال الإعاقة، . 4
وت�صاهم يف حلها وذلك يف خمتلف جمالت الإعاقة.

 اإثراء املعرفة يف املجال، ورفع وعي اأولياء الأمور والعاملني يف ميدان العمل يف الرتبية اخلا�صة . 5
وذلك من خالل حركة البحوث املختلفة وعلى وجه اخل�صو�س البحث التجريبي.

يف . 6 التو�صع  وبالتايل  اخلا�صة؛  الرتبية  ميادين  خمتلف  يف  مهنيًا  العاملني  اأداء  م�صتوى  رفع   
مناطق  يف  اخلا�صة  الرتبوية  الحتياجات  ذوي  لالأطفال  املقدمة  اخلا�صة  الرتبية  خدمات 

اململكة العربية ال�صعودية )خطة م�صروع الدكتوراه، 1434(.

هيكلة الربنامج

تعتمد هيكلة برامج الدكتوراه يف الرتبية اخلا�صة على املتطلبات التالية:

برنامج . 1 مقررات  ثلث  والإح�صاء  العلمي  البحث  مقررات  متثل   : العلمي  البحث  مقررات   
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الدكتوراه للرتبية اخلا�صة، حيث ُخ�ص�س خم�صة مقررات يف هذا املجال وفقًا ملا يلي:

 مقرران يف مناهج البحث والإح�صاء ويعدان من متطلبات الكلية وتقدم من ق�صم علم النف�س.. 2

 ثالثة مقررات يف البحث العلمي ملجال الرتبية اخلا�صة وتقدم يف ق�صم الرتبية اخلا�صة.. 3

 مقررات الإعداد العام يف الرتبية اخلا�صة، وت�صهم هذه املقررات يف عمومها باأ�صول الرتبية . 4
اخلا�صة، وكذلك الت�صريعات القانونية لهذا املجال، بالإ�صافة اإىل العديد من املقررات التي 
تركز على التوجهات واملمار�صات احلديثة يف هذا املجال، وجذورها التاريخية وما يرتبط بها 
من اأ�ص�س نظرية كالدمج ال�صامل،و العمل اجلماعي وثقافة العمل امل�صرتك،و فنون القيادة يف 

الرتبية اخلا�صة... اإلخ.

 مقررات التخ�ص�ص الدقيق:

لقد حدد الق�صم اأربعة م�صارات متثل يف جمملها التخ�ص�صات الدقيقة التي ينبغي لطالب الدكتوراه 
التخ�ص�س يف اإحداها وفقًا خللفيته العلمية يف البكالوريو�س واملاج�صتري، وهذه التخ�ص�صات الدقيقة 

ت�صمل:

•  م�صار الإعاقة الفكرية.	

•  م�صار �صعوبات التعلم.	

• م�صار الإعاقة ال�صمعية.	

•  م�صار ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية.	

الختبار ال�صامل

بعد اأن ينهي الطالب املتطلبات الأ�صا�صية يف الربنامج مبا فيها مقررات الإعداد العام ومقررات 
التخ�ص�س الدقيق، يتقدم الطالب بطلب اإىل الق�صم للجلو�س لهذا الختبار وفق متطلبات و�صروط 

يحددها الق�صم لحقًا ،ويف حالة اجتياز الطالب لهذا املتطلب يعد مر�صح دكتوراه.

الختبار ال�صفهي

قد ميثل هذا املتطلب جزاأين من املهام التي يجب من خاللها الطالب اإنهاء هذا املتطلب.
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املهمة الأوىل: قد ترى جلنة الدكتوراه اأن هناك حاجة ملقابلة الطالب وطرح العديد من الت�صاوؤلت 
املتعلقة باختباره ال�صامل.

املهمة الثانية: ترتبط هذه املهمة مب�صاءلة الطالب عن مقرتحه الأويل لر�صالة الدكتوراه ،حيث 
يدافع الطالب عن م�صمون الفكرة املقرتحة للر�صالة.

الر�صالـــــــــــــة

ميثل مو�صوع الر�صالة احللقة الأخرية يف برنامج الدكتوراه، حيث يختار الطالب مو�صوع ر�صالته 
يف اإطار تلك امل�صكالت اأو الق�صايا التي تتعلق مبجال تخ�ص�صه الدقيق، على اأن يكون هذا املو�صوع 
من املوا�صيع التي مل تعالج من قبل، لذلك تكتب الر�صالة وفق مناهج البحث العلمي املتعارف عليها 

وباأف�صل املعايري الأكادميية والعلمية.

خال�صة القول، يعد برنامج الدكتوراه يف جمال الرتبية اخلا�صة باململكة العربية ال�صعودية الأول 
من نوعه على م�صتوى اأق�صام الرتبية اخلا�صة باجلامعات ال�صعودية، والثاين على م�صتوى اجلامعات 
هذا  يف  العلمية  امل�صتجدات  اأحدث  على  وم�صمونه  جوهره  يف  الربنامج  هذا  يرتكز  لذلك  العربية، 
املجال، وبالتايل يتوقع اأن ت�صفي خمرجاته دورًا اأ�صا�صيًا يف اإحداث تغيريات جوهرية يف بنية ميادين 

الرتبية اخلا�صة وفقًا للنتائج املحتملة واملتوقعة الآتية:

• اأ�صا�س 	  �صرتكز معظم العمليات التعليمية لدى العاملني من حملة الدكتوراه يف امليدان على 
البحث العلمي ونتائجه، والتي يحتمل اأن ت�صهم يف تغيري اجتاهاتهم نحو اأهمية البحث العلمي 
يف تطوير العملية التعليمية وممار�صاتها املختلفة، كما �صرتتقي نتائج البحث العلمي مب�صداقية 

العملية التعليمية وفاعليتها يف تغيري �صلوك املتعلم.

•  �صيقدم القادة الرتبويون من حملة الدكتوراه دورًا قياديًا يف تغيري	

• مالمح العمل الرتبوي التقليدي يف ميدان الرتبية اخلا�صة، والعمل اأي�صًا على تغيري جمريات 	
البيئة التعليمية لتكون اأكرث جاذبية للمتعلم وموؤثرة يف �صلوكيات التعلم لديه.

• اخلا�صة 	 الرتبية  باأق�صام  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  بني  والعلمية  العملية  ال�صراكة  �صتزيد   
باجلامعات ال�صعودية والقيادات الرتبوية التي حتمل درجة الدكتوراه والعاملة يف املوؤ�ص�صات 
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العلمي،  البحث  الأهلية يف جمال  اأو  اأو اخلريية  بالقطاعات احلكومية،  والتاأهيلية  التعليمية 
كما �صرتفع هذه ال�صراكة من م�صتوى ر�صيد البحث العلمي، وزيادة رقعته يف خمتلف جمالت 
الرتبية اخلا�صة، كذلك �صتعمل هذه ال�صراكة على مواجهة العديد من املع�صالت وامل�صكالت 

التي تواجه امليدان من وقت اإىل اآخر.

ا�صتحداث برامج اأكادميية وتطوير البع�ص على املدى البعيد:

الأخرى  القطاعات  اأو غريها من  والتعليم  الرتبية  لوزارة  التابعة  الرتبية اخلا�صة  تظل خدمات 
والب�صرية،  ال�صمعية،  الرتبوية اخلا�صة )كالإعاقة  الحتياجات  معينة من ذوي  فئات  حم�صورة يف 
امللك  بجامعة  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  يعمل  بدورها  والتي  والتوحد(،  التعلم،  و�صعوبات  والفكرية، 
�صعود وغريه من الأق�صام الأخرى باجلامعات ال�صعودية على تخريج الكوادر الوطنية املتخ�ص�صة يف 
هذه املجالت، اإل اأن هناك فئات من ذوي الحتياجات الرتبوية اخلا�صة )كال�صطرابات ال�صلوكية 
وال�صديدة،  املتعددة  والإعاقات  التوا�صل،  وا�صطرابات  النتباه،  وت�صتت  احلركة  وفرط  والنفعالية، 
والإعاقات البدنية وال�صحية بالإ�صافة اإىل اإعاقة ال�صم وكف الب�صر معًا )Deaf-blind( ل زالت 
بعيدة كل البعد من تلقي اأي نوع من اخلدمات املختلفة، وبالتحديد اخلدمات الرتبوية وما ي�صاندها 

من خدمات اأخرى ذات عالقة بطبيعة الحتياج.

اأهمية و�صرورة تقدمي اخلدمات التعليمية واخلدمات امل�صاندة لتلك الفئات  اأدرك الق�صم  لذلك 
التي مل تخدم حتى الآن، حيث ورد تاأكيد على ذلك يف اخلطة ال�صرتاتيجية للق�صم الذي مت ت�صمينه 
يف الهدف اخلام�س من الأهداف ال�صرتاتيجية، وكذلك يف الهدف اخلام�س من الأهداف التطويرية 
لالأطفال  املقدمة  الرتبية اخلا�صة  م�صتوى خدمات  )الرفع من  يلي  كما  ن�صهما  والذي جاء  للق�صم 
العمل من  تلبية احتياجات �صوق  اأو  ال�صعودية،  العربية  اململكة  واملوهبة يف مناطق  الإعاقة  من ذوي 

املتخ�ص�صني يف جمال الرتبية اخلا�صة )اخلطة ال�صرتاتيجية لق�صم الرتبية اخلا�صة، 1431(.

وعلى هذا الأ�صا�س، �صيعمل الق�صم على �صياغة خطته ال�صرتاتيجية الثانية كامتداد لتلك اخلطة 
الأوىل فيما يتعلق باإن�صاء برامج اأكادميية على م�صتوى الدرا�صات اجلامعية )البكالوريو�س(، ملواجهة 
ذلك الق�صور يف تقدمي اخلدمات التعليمية وغري التعليمية لتلك الفئات غري املخدومة والتي ت�صمل 

مايلي:

•  فرط احلركة وت�صتت النتباه.	
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•  ا�صطرابات التوا�صل )�صيكون من خالل الربامج امل�صرتكة مع كلية العلوم الطبية التطبيقية(.	

•  الإعاقات املتعددة وال�صديدة.	

•  الإعاقات البدنية وال�صحية.	

•  اإعاقة ال�صم وكف الب�صر.	

تلك الفئات غري املخدومة �صتكون �صمن الأهداف التطويرية للق�صم يف خطته ال�صرتاتيجية الثانية 
اأو الثالثة، وبالتايل �صيكون هذا الت�صور املطروح كمقرتح مبدئي �صيتم تنفيذه على املدى البعيد، ولكن 

وفق خطوتني اأ�صا�صيتني:

 اخلطوة الأوىل : ابتعاث جمموعة من املعيدين املتميزين للدرا�صة يف اأعرق اجلامعات خارج اململكة 
يف تلك التخ�ص�صات امل�صار اإليها اآنفًا.

اخلطوة الثانية: التن�صيق مع �صوق العمل حول طبيعة الربنامج الأكادميي املطلوب لإعداد الكوادر 
الوطنية التي �صتعمل يف تلك املجالت امل�صار اإليها اآنفًا.

وبذلك، �صتجد هذه الربامج الأكادميية النور- باإذن اهلل - قبل نهاية اخلطة ال�صرتاتيجية الثانية 
للق�صم، وكذلك مع عودة املبتعثني املتخ�ص�صني يف تلك املجالت.

النظرة امل�صتقبلية لربنامج الدكتوراه.

اإن بداية برنامج الدكتوراه الفعلية بعد اإقراره من اجلهات الر�صمية باجلامعة، وبعد تخريج اأفواج 
من اخلريجني منه لتلبية احتياجات �صوق العمل بقطاعاته املتنوعة )العام، الأهلي، واخلريي(، فاإنه 
ينبغي بعد ذلك اأن تت�صمن اخلطة ال�صرتاتيجية والتطويرية الثالثة )امل�صتقبلية( على م�صامني حديثة 
لربنامج الدكتوراه، مما ي�صتوجب تقوميه من جوانب خمتلفة والتي يفرت�س من خاللها الرتكيز على 
روؤية الربنامج ور�صالته واأهدافه ومدى حتققها، لذلك من ال�صعب التوقع نتائج التقومي، ولكن ينبغي 

للربنامج يف املرحلة القادمة اأو امل�صتقبلية اأن

ينحى منحى خمتلفًا من فل�صفته القائمة، والتي بنيت يف الأ�صا�س على التوجه الت�صنيفي اإذا ما 
اأردنا فعاًل تبني ر�صالة جديدة للربنامج مبنية على توجه فل�صفي جديد وحديث، لذلك يفرت�س اأن 
تبنى ر�صالة الربنامج واأهدافه على حماور معينة، لت�صكل يف جمملها اإطارًا للتوجه الفل�صفي لربنامج 



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

62

الدكتوراه، هذه املحاور متثل التخ�ص�صات الدقيقة يف هذا الربنامج وفقًا للت�صورالتايل:

•  التخ�س�ص الأول يف الدكتوراه:	

اإعداد اأع�صاء هيئة تدري�س للعمل يف اأق�صام الرتبية اخلا�صة باجلامعات ال�صعودية.

• التخ�س�ص الثاين يف الدكتوراه:	

اإعداد قيادات تربوية لالإ�صراف على املوؤ�ص�صات التعليمية والتاأهيلية والعمل على تطويرها.

•  التخ�س�ص الثالث يف الدكتوراه:	

التحديات  ملواجهة  املختلفة؛  بالإعاقات  املعنية  العلمية  البحوث  مراكز  يف  للعمل  باحثني  اإعداد 
وامل�صكالت التي تواجه ميادين الرتبية اخلا�صة ومتطلبات احتياجات تلك امليادين.

من  القادمة  لالأجيال  تفا�صيلها  �صترتك  التطويرية  الدكتوراه  برنامج  لفكرة  الت�صورالعام  هذه 
الأ�صاتذة بالق�صم ،لإ�صباعها بحثًا وتنظيمًا وفق متطلبات الع�صر واحتياجات املجتمع يف ذلك الوقت.

الوجه الثالث: إنشاء برامج أكاديمية مشتركة*

م�صتمرين،  وتقومي  مراجعة  مو�صع  �صعود  امللك  بجامعة  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  كانت جتربة  لقد 
وال�صاهد يف ذلك اأن خطط الق�صم الأكادميية خالل فرتة العقود الثالثة تغريت خم�س مرات، اإل اأنها 
ل زالت يف منظور ال�صيا�صات التعليمية املحلية والعاملية ي�صوبها �صيئًا من الق�صور يف مواكبة التوجهات 
العلمية احلديثة ملجال الرتبية اخلا�صة واخلدمات امل�صاندة، وذلك لقت�صارها على اأ�صلوب التوجه 

املهني الأحادي unidisciplinary، اأو ما ي�صمى بالربامج املنف�صلة )الوابلي، 2014(.

لذوي  اخلا�صة  الرتبوية  اخلدمات  جمال  يف  باملعلمني  العمل  �صوق  اأغرق  الأحادي  التوجه  وهذا 
الحتياجات الرتبوية اخلا�صة وذلك على ح�صاب اخلدمات امل�صاندة مما اأ�صعف دورها يف املجال، 
اأ�صعف  مما  متوازنة  وغري  تكاملية  غري  �صورة  يف  الفئة  هذه  لأفراد  املقدمة  اخلدمات  واأ�صبحت 

فاعليتها وهم�س دورها الإيجابي.

*  اعتمد هذا اجلزء يف معظمه على بحث الدكتور عبداهلل الوابلي املوثق يف قائمه املراجع
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ولدعم التوجه التكاملي املهني بعملياته املختلفة �صمن منظومة تقدمي اخلدمات الرتبوية لأفراد 
 Traditional هذه الفئة يف الربامج املدر�صية، فاإنه يجب يف املقابل اأن يعاد النظر يف الربامج التقليدية
Programme لإعداد معملي الرتبية اخلا�صة واخت�صا�صي اخلدمات امل�صاندة يف اجلامعات ال�صعودية، 

من اأجل تخريج اأجيال من الكوادر املهنية القادرة على العمل والتفاعل مع هذا التوجه، وقادرة يف 
القدرة  الرتبوية اخلا�صة لديهم  املتعلمني من ذوي الحتياجات  اأفراد من  الوقت على تخريج  نف�س 
والكفاءة للعي�س با�صتقاللية وامل�صاركة يف منا�صط احلياة املختلفة )Elledge، et al., 2010 موثق يف 

الوابلي 2014(.

اأكادميية م�صرتكة ما بني ق�صم الرتبية اخلا�صة،  اأهمية وجود برامج  الأ�صا�س، تكمن  وعلى هذا 
هذه  وطبيعة  امل�صرتكة  الربامج  مفهوم  و�صوح  يف  �صعود  امللك  بجامعة  امل�صاندة  اخلدمات  واأق�صام 
الربامج املطلوبة، وكذلك وفقًا لروؤية ور�صالة واأهداف م�صرتكة حتدد معامل هذه الربامج يف ممار�صتها 

املهنية.

مفهوم الربامج امل�صرتكة وطبيعتها:

الأكادميي  املنهج  ذلك  ،باأنه  امل�صرتكة  الربامج  مفهوم  ماهية  اإىل   )2014( الوابلي  اأ�صار  لقد 
امل�صرتك الذي يتبنى يف اإطاره املفاهيمي جميع الأ�ص�س واملعايري املحورية املعنية بالإعداد والتطوير 
املهني التي يحتاجها العاملون يف حقلي الرتبية اخلا�صة واخلدمات امل�صاندة، من اأجل العمل التعاوين 
فئات  من  املتعلمني  واحتياجات  م�صكالت  تواجه  متكاملة  خدمات  تقدمي  يف  امل�صرتك  وال�صت�صاري 

الرتبية اخلا�صة.

ويف ظل هذا املفهوم، فاإن طبيعة الربامج الأكادميية امل�صرتكة تتطلب على الأقل حقلني من حقول 
املعرفة، لتندمج معايريها املو�صى بها يف برامج اإعداد العاملني ملجايل الرتبية اخلا�صة واأحد جمالت 

اخلدمات امل�صاندة �صمن منهج اأكادميي ذي اإطار مفاهيمي جديد وواحد، فعلى �صبيل املثال:

 ميكن اجلمع بني حقل الرتبية اخلا�صة وحقل علم النف�س يف اإيجاد اأخ�صائي يف القيا�س النف�صي 
اأو املقايي�س النف�صية واأخ�صائي يف الإر�صاد النف�صي.

 ميكن اجلمع بني حقل الرتبية اخلا�صة وحقل العلوم الطبية التطبيقية يف عدد من املجالت مثل:

•  اأخ�صائي اللغة والكالم.	
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• اأخ�صائي العالج الطبيعي.	

•  اأخ�صائي العالج الوظيفي.	

للعمل مع جميع الإعاقات املختلفة.

 روؤية الربامج امل�صرتكة:

اأن حتتل الربامج امل�صرتكة بق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود مكانة متميزة تنا�صب و�صع 
الق�صم ومكانته، كاأحد الأق�صام الرائدة يف جمايل الرتبية اخلا�صة واخلدمات امل�صاندة، وليكون رائدًا 

على م�صتوى الربامج امل�صرتكة املتخ�ص�صة يف هذا املجال عامليًا.

 ر�صالة الربامج امل�صرتكة:

املختلفة، على  الإعاقات  لذوي  املختلفة  امل�صاندة  للعمل يف جمال اخلدمات  اخت�صا�صيني  اإعداد 
اأن يكون اإعدادهم العلمي والعملي مقرتنًا باخللفية املعرفية امل�صرتكة ما بني جمال الرتبية اخلا�صة 
وجمالت اخلدمات امل�صاندة املختلفة كالأخ�صائي النف�صي، اأخ�صائي الإر�صاد النف�صي، والأخ�صائي 
واأخ�صائي  الطبيعي  والعالج  والكالم،  اللغة  واأخ�صائي  الرتويحي،  العمل  واأخ�صائي  الجتماعي، 

العالج الوظيفي... اإلخ.

 اأهداف الربامج امل�صرتكة:

لقد حددت بع�س اجلامعات الأمريكية مثل )جامعة كاليفورنيا، وجامعة فريمونت، �صتني هول... 
كوادر  اإيجاد  م�صمونها  يف  تعك�س  والتي  امل�صرتكة،  الربامج  لبع�س  الأهداف  من  جمموعة  اإلخ( 
وال�صرتاتيجية  والر�صالة  الروؤية  وفق  اخلا�صة  للرتبية  امل�صاندة  اخلدمات  جمال  يف  متخ�ص�صة 

امل�صرتكة:

 اإعداد وتاأهيل الكفاءات املهنية الفاعلة والقادرة على ت�صميم برامج اخلدمات امل�صاندة للرتبية 
اخلا�صة، وتنفيذها وتقوميها وفق العمل التعاوين ال�صت�صاري امل�صرتك.

 تنمية امليول والنزعة الإيجابية لدى خريجيها للم�صاهمة الفاعلة يف العمل والرغبة يف النمو املهني 
والتعليم امل�صتمر.
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 بناء الروؤية امل�صرتكة وتنميتها لدى خريجيها كاأع�صاء يف فريق العمل لديهم روح امل�صاركة اأو ثقافة 
العمل امل�صرتك �صمن اإطار ثقايف م�صرتك م�صتماًل على جمموعة من الأمور املاألوفة وامل�صرتكة لدى اأي 
فريق عمل كالقيم وامل�صلمات املتعلقة مبنظومة التعلم وطبيعة الأطفال والأ�صر واملهنيني وم�صتوى معني 

من التفاق الذي من خالله ي�صتمر احلوار فيما بينهم.

العمل  اأثناء  تواجههم  التي  امل�صكالت  من  لكثري  احللول  اإيجاد  على  القدرة  اخلريجني  اإك�صاب   
اإيجاد  ولكن  ب�صكل م�صتقل،  املعرفة  بها كل جمال من جمالت  ينفرد  التي  العمليات  مثل  امل�صرتك، 
عمليات م�صرتكة تلتقي فيه جميع التخ�ص�صات املختلفة مما ي�صاعد يف جتنب الفجوات، والتعار�س 

اأو التناق�س، وهذا �صيدعم عملية اتخاذ القرار حول اخلدمة امل�صاندة وعالقتها بالعملية التعليمية.

من  تعرت�صهم  وما  املهنية،  املمار�صات  واقع  يف  اخلريجني  لدى  العلمي  البحث  مهارات  تنمية   
مع  التوا�صل  على  ي�صاعدهم  مما  وتنفيذها  امل�صاندة  اخلدمات  برامج  ت�صميم  جمال  يف  م�صكالت 

الباحثني يف املجال نف�صه )الوابلي، 2014 �س25-24(.

 هياكل الربامج امل�صرتكة:

�صوف  املقابل  ويف  العلمية،  طبيعتها  يف  تت�صعب  اخلا�صة  للرتبية  امل�صاندة  اخلدمات  برامج  اإن 
على  يتوقف  الربامج  هذه  هيكلة  ولكن  املجال،  هذا  يف  املهنيني  لإعداد  الأكادميية  الربامج  تت�صعب 
منظور وكذلك مناذج العمل التعاوين امل�صرتك يف الإعداد املهني لهذا املجال مثل الربامج التكاملية، 
اإعدادها املهني على منوذج  والربامج املدموجة، ويف نف�س الوقت تتجنب هذه الربامج العتماد يف 
الربامج املنف�صلة اأو اأحادية التوجه. لذلك �صتكون عملية تقدمي الربامج الأكادميية امل�صرتكة املقرتحة 
من خالل ثالث درجات علمية يراعى فيها الأخذ بالنماذج التكاملية اأو املدموجة، وميكن تقدمي هذه 

الدرجات العلمية )البكالوريو�س، ودبلوم عايل وماج�صتري( من خالل مرحلتني يف الإعداد املهني.

مرحلة الإعداد الأكادميي ما قبل اخلدمة.

اجلامعية  الدرا�صات  م�صتوى  على  املرحلة،  هذه  �صمن  تدخل  التي  الربامج،  هذه  تكون  ما  عادة 
الرتبية  اأو  الرتبية،  كلية  مثل  خمتلفة،  اأكادميية  موؤ�ص�صات  اإطار  �صمن  تكون  كما  )البكالوريو�س(، 

الريا�صية اأو الآداب، بحيث يكون عدد الوحدات الدرا�صية حوايل 138 �صاعة.

ومن هذه الربامج الأكادميية امل�صرتكة ما يلي:
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•  الربامج الأكادميية امل�صرتكة ما بني ق�صم الرتبية اخلا�صة وق�صم علم النف�س وذلك لتخريج 	
مهنيني يف جمال اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة يف جمالت القيا�س النف�صي والإر�صاد 

النف�صي.

• لتخريج 	 املبكرة  الطفولة  وق�صم  الرتبية اخلا�صة  امل�صرتكة ما بني ق�صم  الأكادميية  الربامج   
مهنيني للعمل يف الطفولة املبكرة للرتبية اخلا�صة.

• املرحلة 	 معلمي  اإعداد  واأق�صام  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  بني  ما  امل�صرتكة  الأكادميية  الربامج   
ذوي  خلدمة  العام  التعليم  يف  للعمل  معلمني  لتخريج  وذلك  والثانوية  واملتو�صطة  البتدائية 

الحتياجات

• الرتبوية اخلا�صة يف ال�صفوف العادية. وينظر لهذه الربامج على اأنها برامج ل متثل اخلدمات 	
العام �صمن فريق  التعليم  الداعمة لدور معلم  اإنها من الربامج  القول  امل�صاندة ولكن ميكن 

العمل الذي يعمل مع فئات الرتبية اخلا�صة.

•  الربامج امل�صرتكة ما بني ق�صم الرتبية اخلا�صة واأق�صام اخلدمة الجتماعية، اأو علم الجتماع 	
بكلية الآداب، وذلك لتخريج اخت�صا�صيني للعمل يف جمال اخلدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة 

ليكونوا �صمن فريق عمل واحد يعرف طبيعة وخ�صائ�س الأطفال ذوي الإعاقات املختلفة.

مرحلة التطوير املهني على راأ�ص العمل )اأثناء اخلدمة(.

اأكادميية متقدمة،  تقدم هذه الربامج الأكادميية امل�صرتكة من خالل هذه املرحلة �صمن برامج 
ويكون �صمن اإطار موؤ�ص�صات اأكادميية م�صرتكة ما بني كلية الرتبية ممثلة يف ق�صم الرتبية اخلا�صة 
الأكادميية  الربامج  هذه  ومن  التطبيقية.  الطبية  العلوم  وكلية  الريا�صية،  والرتبية  الآداب،  وكليات 

املقدمة مايلي:

 برامج الدبلوم العايل للخدمة امل�ساندة للرتبية اخلا�سة:

اأن  على  للمتقدم،  العلمية  اخللفية  مراعيًا  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  قبل  من  الربنامج  هذا  ُيقدم 
علم  خريجي  قبول  ميكن  وبالتايل  املختلفة،  وبراجمها  امل�صاندة  اخلدمة  مفهوم  اإطار  �صمن  تكون 
النف�س يف جمالت خمتلفة كالقيا�س النف�صي،و الإر�صاد النف�صي، اأو الإر�صاد الطالبي، كذلك ميكن 
قبول خريجي اخلدمة الجتماعية وما مياثلها من درجة علمية، عالوة على قبول طالب كلية العلوم 
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الطبية التطبيقية يف جمالت اخلدمة امل�صاندة مثل: العالج الوظيفي، والعالج الطبيعي، وعالج اللغة 
والكالم، والتغذية، كذلك ميكن قبول طالب كلية الرتبية الريا�صية يف جمال العالج الرتويحي. هذه 
كيفية  الرتبية اخلا�صة مع  للطالب يف جمال  املعرفة اجلديدة  مع  املختلفة ميكن دجمها  التوجهات 

املمار�صة املهنية يف هذا املجال اجلديد )اأخ�صائي اخلدمة امل�صاندة للرتبية اخلا�صة(.

ويف �صوء ذلك ينبغي اختيار املقررات الدرا�صية امل�صرتكة لهذه

قبل  من  املطروحة   advanced standards املتقدم  املهني  الإعداد  ملعايري  وفقًا  العلمية  الدرجة 
.)CEC( جمل�س الأطفال غري العاديني

 برامج ماج�ستري للخدمة امل�ساندة للرتبية اخلا�سة:

الوظيفي، وكذلك عالج  والعالج  الطبيعي،  والعالج  ال�صحية )التغذية(،  برامج اخلدمات  متثل 
اللغة والكالم اأبرز واأهم الوحدات الأكادميية يف كلية العلوم الطبية التطبيقية، التي ميكن اأن تقدم 
خدمات م�صاندة ملجالت الرتبية اخلا�صة املختلفة، بحكم وجود قوا�صم م�صرتكة ما بني ق�صم الرتبية 

اخلا�صة وكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة امللك �صعود يف تلك التخ�ص�صات املذكورة اآنفًا.

وميكن اأن يقدم هذا الربنامج )درجة املاج�صتري( من قبل ق�صم الرتبية اخلا�صة بكلية الرتبية، 
القوا�صم  وفق  الربنامج  هذا  يبنى  حيث  التطبيقية،  الطبية  العلوم  بكلية  ال�صحي  التاأهيل  وق�صم 

امل�صرتكة بني احلقلني، والتي تتمثل معظمها يف الأمور الآتية:

• يتعامل الق�صمان مع جميع حالت الإعاقات املختلفة.	

•  تتوفر اخللفية املعرفية حول مفهوم الإعاقة واأ�صبابها وخ�صائ�صها واحتياجاتها لدى خريجي 	
الق�صمني.

•  تتمتع معظم الكفاءات العلمية العاملة يف الق�صمني بن�صبة عالية من اخللفية العلمية واملعرفية 	
والتي  البحثية املختلفة  التوجهات  النظر عن  الإعاقات املختلفة، ب�صرف  الواحدة يف جمال 

تاأخذ منحى خمتلف بني احلقلني الطبي اأو التعليمي.

يف �صوء تلك القوا�صم امل�صرتكة، ميكن بناء برنامج ماج�صتري للخدمات امل�صاندة للرتبية اخلا�صة، 
وبالتايل ينبغي اأن تقوم املقررات املوؤلفة لهذا الربنامج على ا�صرتاتيجية ترابط املنهج منطقيًا من 
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خالل تعاون اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صمني لإيجاد منهج درا�صي مرتابط يحقق الأهداف امل�صرتكة 
للربنامج، وينعك�س على الأداء املعريف واملهاري للدار�س يف جمال العمل التعاوين امل�صرتك.

وجممل القول، فاإن طبيعة موا�صفات خريجي الربامج امل�صرتكة ينبغي اأن ت�صتمل على املوا�صفات 
التالية:

اخلدمات  جمالت  اإحدى  يف  الدقيق  لتخ�ص�صه  املهنية  واملهارات  املعرفية  الأ�ص�س  امتالك   
امل�صاندة )كعالج اللغة والكالم، والعالج الطبيعي والعالج الوظيفي، واخلدمات النف�صية، واخلدمات 
نظرية،  اأ�ص�س  من  فلكها  يف  يدور  وما  اخلا�صة  الرتبية  وتخ�ص�س  الخ(،  وال�صحية...  الجتماعية 

ومفاهيم اأ�صا�صية، وخ�صائ�س املتعلمني... اإلخ.

•  القدرة على املزج بني معارف التخ�ص�س الدقيق ومعارف الرتبية اخلا�صة وما يرتتب عليهما 	
من ممار�صات مهنية.

• وال�صت�صاري 	 التعاوين  بالعمل  ال�صلة  ذات  املهنية  واملهارات  املعارف  اإظهار  على  القدرة   
واملعلمني،  والأ�صرة،  كالطفل،  امل�صاندة  باخلدمة  املعنية  الأطراف  مع  وتوظيفها  امل�صرتك 

واملخت�صني الآخرين.

•  القدرة على اإظهار الفهم والوعي باأخالقيات املهنة واللتزام بها.	

• اخلا�صة 	 الرتبية  مبجال  املعنية  والت�صريعات  بالنظم  والوعي  الفهم  اإظهار  على  القدرة   
واخلدمات امل�صاندة، والتعامل معها من خالل املمار�صات املهنية يف جمال العملية التعليمية 

وغري التعليمية.

•  امتالك الأ�صاليب واملهارات املهنية يف جميع البيانات من م�صادرها كاأ�صا�س للت�صاور والتعاون 	
مع الأطراف املعنية.



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

69

املراجع العربية والأجنبية

• كلية 	 �صعود،  امللك  جامعة  الرتبية،  لكلية  املفاهيمي  الإطار   .)2009( واآخرون  ال�صايع،فهد 
الرتبية )وثيقة ر�صمية(.

• )وثيقة 	 �صعود  امللك  بجامعة  اخلا�صة  الرتبية  ق�صم  وخطة  م�صروع   .)1404( الرتبية  كلية 
ر�صمية(.

• )وثيقة 	 �صعود  امللك  بجامعة  اخلا�صة  الرتبية  بق�صم  املاج�صتري  دليل   .)1422( الرتبية  كلية 
ر�صمية( الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية.

• �صعود، 	 امللك  جامعة  اخلا�صة،  الرتبية  لق�صم  ال�صرتاتيجية  اخلطة   .)1430( الرتبية  كلية 
الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية )وثيقة ر�صمية(.

• الريا�س، 	 �صعود،  امللك  جامعة  الرتبية،  لكلية  ال�صرتاتيجية  اخلطة   .)1430( الرتبية  كلية 
اململكة العربية ال�صعودية )وثيقة ر�صمية(.

• الدرا�صي 1433/1432، جامعة 	 للعام  الرتبية  لكلية  ال�صنوي  التقرير  الرتبية )1433(.  كلية 
امللك �صعود، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية.

• كلية الرتبية )1433(. م�صروع اخلطة الدرا�صية اخلام�صة لدرجة البكالوريو�س يف ق�صم الرتبية 	
اخلا�صة، جامعة امللك �صعود، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية )وثيقة ر�صمية(.

• امللك 	 جامعة  اخلا�صة،  الرتبية  يف  الدكتوراه  برنامج  خطة  م�صروع   .)1433( الرتبية  كلية 
�صعود، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية )وثيقة ر�صمية(.

• الدرا�صي 1434/1433، جامعة 	 للعام  الرتبية  لكلية  ال�صنوي  التقرير  الرتبية )1434(.  كلية 
امللك �صعود، الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية.



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

70

• كلية الرتبية )1435(. خطة م�صروع الدبلوم العايل يف الرتبية اخلا�صة، جامعة امللك �صعود، 	
الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية )وثيقة ر�صمية(.

• املو�صى، نا�صر )2008(. م�صرية الرتبية اخلا�صة يف اململكة العربية ال�صعودية من العزل اإىل 	
الدمج، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة، دار القلم للن�صر والتوزيع.

• من�صورة، 	 غري  وثيقة  اجلامعي.  التدري�س  يف  فل�صفتي   .)1429( حممد  عبداهلل  الوابلي، 
الريا�س، اململكة العربية ال�صعودية.

• واأق�صام 	 اخلا�صة  الرتبية  اأق�صام  بني  امل�صرتكة  الربامج   .)2014( حممد  عبداهلل  الوابلي، 
اخلا�صة  الرتبية  جملة  املخت�صني.  لإعداد  املهني  للتكامل  اأمنوذج  العالقة:  ذات  اخلدمات 

والتاأهيل، املجلد الأول، العدد )2( �س44-1.

• وزارة الرتبية والتعليم )1425(. دليل الإدارة العامة لرعاية املوهوبني واملوهوبات: ن�صاأتها، 	
املوهوبني  لرعاية  العامة  الإدارة  ال�صعودية،  العربية  اململكة  الريا�س،  براجمها،  اأهدافها، 

واملوهوبات.

Council for Exceptional Children (2012). Initial and Advanced Preparation Standards.



المالحــــــــــق



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

72

الملحق األول

الوثائق الرسمية



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

73

 



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

74

 

 



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

75

 

 



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

76

 

 



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

77

 



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

78

 



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

79

 



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

80

 

 



الملحق الثاني

الخطط الدراسية



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

82

اخلطة الدرا�صية الأوىل

اأ – املقررات الإجبارية يف الرتبية اخلا�صة:

املتطلب عدد ال�ساعاتا�ســم املقــرررمز املقرررقم املقرر
ال�سابق عملينظريمقرر

مقدمة يف الرتبية اخلا�صةخا�س100
.Introduction to Special Educ

33-

203 خا�س

�صيكولوجية النمو )1(نف�س111
Psychology of Development (1)

33-

الفروق الفرديةنف�س222
Individual Differences

22-

الإح�صاء وطرق البحث يف الرتبية اخلا�صةخا�س203
 Statistics & Research methods in Special

.Edu

33-

مقايي�س الذكاء والقدراتنف�س341
Measurments of Intelligence & Abilities

33-

ال�صحة النف�صية )1(نف�س171
Mental Health (1(22-

تعديل ال�صلوكنف�س373
Behavior Medification

33-

الرتبية البدنية اخلا�صةتر�س362
Physical Education for the Hadicapped

22-

الإدارة والإ�صراف يف الرتبية اخلا�صةخا�س400
 Administration & Supervision in Special

.Edu

33-

مقدمة يف تاأهيل املعوقنيخا�س401
 Introduction to the Rehavilitation of the

Handicapped
22-

قراءات يف الرتبية اخلا�صة بلغة اأجنبيةخا�س402
 Reading in Special Education in Foreign

Language
22-

-33التوجيه والإر�صار لأ�صرة املعوقنينف�س474
21301
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ب – مقررات التخ�ص�س الإجبارية )م�صار الإعاقة العقلية(:
رقم 
املقرر

رمز 
ا�ســم املقــرراملقرر

املتطلب عدد ال�ساعات
ال�سابق عملينظريمقرر

التخلف العقلي وم�صبباتهخا�س111
Mental Retardation & its Etiology

100 خا�س-33

خ�صائ�س وحاجات املتخلفني عقليًاخا�س112
Characteristics & Needs of the Mentally Retarded

111 خا�س321

القيا�س والتقييم يف الإعاقة العقليةخا�س210
Evaluation & Measurment in Mental Retardation

341 نف�س321

علم النف�س الف�صيولوجينف�س363
Physiological Psychology

33-

تربية وتعليم املتخلفني عقليًا القابلني للتعليم )1(خا�س212
Educating the Educable Mentally Retarded

22-

خا�س213
تربية وتعليم املتخلفني عقليًا القابلني للتدريب 

و�صديدي الإعاقة )2(
.Educatiing the Trainable and Sverely M.R

212 خا�س-22

املناهج للمتخلفني عقليًاخا�س310
.Curriculum for the M.R22-230 نهج

الو�صائل التعليمية للمتخلفني عقلياو�صل320
.Instrucional Aids for the M.R321240 و�صل

التاأهيل للمعوق عقلياخا�س411
.Rehabilitation of the M.R33-401 خا�س

الندوة يف الإعاقة العقليةخا�س412
.Seminar on M.R32-

27252

ب – مقررات التخ�ص�س الإجبارية )م�صار الإعاقة الب�صرية(:

رقم 
املقرر

رمز 
ا�ســم املقــرراملقرر

املتطلب عدد ال�ساعات
ال�سابق عملينظريمقرر

الإعاقة الب�صرية وم�صبباتهاخا�س121
Visual Handicap & its Etiology

100 خا�س-33

خ�صائ�س وحاجات املعوق ب�صريًاخا�س122
Characteristics & Needs of the V.H.33-121 خا�س

القيا�س والتقييم للمعوقني ب�صرياخا�س220
Evaluation & Measurment in V.H.33-341 خا�س
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ف�صيولوجيا الإب�صارخا�س221
Physiology of Vision

22-

تربية وتعليم املعوقني ب�صرياخا�س222
Educating the V.H.

122 خا�س-33

طريقة برايلخا�س320
Braille Method

222 خا�س211

التوجه واحلركة للمعوقني ب�صرياخا�س321
Orientation & Mobility for the V.H.

22-

الو�صائل وتقنيات التعلم للمعوق ب�صرياو�صل325
Instructional aids for the V.H.321240 و�صل

التاأهيل للمعوق ب�صرياخا�س421
Rehabilitation of the V.H.33-401 خا�س

الندوة يف الإعاقة الب�صريةخا�س422
Saminar on the V.H.33-

27252

ب – مقررات التخ�ص�س الإجبارية )م�صار الإعاقة ال�صمعية(:
رقم 
املقرر

رمز 
ا�ســم املقــرراملقرر

املتطلب عدد ال�ساعات
ال�سابق عملينظريمقرر

الإعاقة الب�صرية وم�صبباتهاخا�س131
Hearing Handicap & its Etiology 100 خا�س-33 

خ�صائ�س وحاجات املعوق �صمعيًاخا�س132
Characteristics & Needs of the H.H.33-131 خا�س

القيا�س والتقييم للمعوقني �صمعيًاخا�س230
Evaluation & Measurment in H.H.33-341 خا�س

ف�صيولوجيا اجلهاز ال�صمعيخا�س231
Physiology of Hearing

22-

تربية وتعليم املعوقني �صمعيًاخا�س232
Educating the H.H33-131 خا�س

علم الأ�صوات والتدريب ال�صمعيخا�س330
Phonetics & Auditory Training.311

طرق التخاطب للمعوقني �صمعيًاخا�س331
Methods of Communication with the H.H.32-330 خا�س

الو�صائل وتقنيات التعلم للمعوق �صمعيًاو�صل330
Instructional Aids for the H.H.321240 و�صل

التاأهيل للمعوق �صمعيًاخا�س431
Rehabilitation of the H.H.33-401 خا�س

الندوة يف الإعاقة ال�صمعيةخا�س432
Saminar on the H.H.33-

27252
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ب – مقررات التخ�ص�س الإجبارية )م�صار الإعاقة اجل�صمية واحلركية(:
رقم 
املقرر

رمز 
املتطلب عدد ال�ساعاتا�ســم املقــرراملقرر

ال�سابق عملينظريمقرر
الإعاقة اجل�صمية واحلركية وم�صبباتهاخا�س141

Physical & Motor H. & its Etiology
100 خا�س-33

خ�صائ�س وحاجات املعوقني ج�صميًا وحركيًاخا�س142
.Characteristics & Needs of the M.H33-131 خا�س

القيا�س والتقييم للمعوقني ج�صميًاخا�س240
Evaluation & Measurment in M.H.33-341 خا�س

علم وظائف الأع�صاء )الف�صيولوجي(خا�س241
 Physiology

33-

تربية وتعليم املعوقني ج�صميًا وحركيًاخا�س242
Educating the P. and M.H33-131 خا�س

الأجهزة التعوي�صية للمعوقني ج�صميًا وحركيًاخا�س340
Prothesis321

العالج الطبيعي للمعوقني ج�صميًا وحركيًاخا�س341
Physical Therapy

330 خا�س321

التاأهيل للمعوقني ج�صميًا وحركيًاخا�س441
Rehabilitation of the P. & M.H.33-401 خا�س

الندوة يف الإعاقة اجل�صمية واحلركيةخا�س442
Saminar on the P. & M.H.33-

27252
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اخلطة الدرا�صية الثانية

و�صف مقررات ق�صم الرتبية اخلا�صة
1 - املقررات الإجبارية العامة:

4 �ساعاتمقدمة يف الرتبية اخلا�سة100 خا�ص
املختلفة  وبراجمه  اخلا�صة  الرتبية  حقل  عن  عامة  بخلفية  الطالب  تزويد  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

وامل�صطلحات اخلا�صة به.

كما يهدف اإىل تعريفه مبفهوم الرتبية اخلا�صة والأفراد غري العاديني وتاريخ الرعاية واخلدمات 
التي قدمت لهم مع الرتكيز ب�صفة اأ�صا�صية على اأهم فئات غري العاديني من حيث التعريفات اخلا�صة 
بكل فئة واأ�صباب اإعاقتهم وخ�صائ�صهم النف�صية وال�صلوكية والجتماعية والعتبارات الرتبوية التي 

يجب مراعاتها يف تربية ورعاية هوؤلء الأفراد خالل املراحل العمرية املختلفة.
4 �ساعاتالت�سخي�ص والتقييم يف الرتبية اخلا�سة145 خا�ص

وو�صائل  اخلا�صة  الرتبية  يف  الت�صخي�س  ووظائف  مبفهوم  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 
التقارير املنبثقة عنها. كما يهدف  واأ�ص�س اختيارها وا�صتخداماتها وتف�صري نتائجها وكتابة  التقييم 
اإىل تعريفه باأنواع الختبارات وال�صتخدامات املنا�صبة لكل منها والإجراءات التي تتبع يف تطبيقها 
وكيفية ال�صتفادة من نتائج التقييم يف ر�صم اخلطط الرتبوية العالجية املالئمة لكل حالة، مع الرتكيز 

على دور الفريق املتعدد التخ�ص�صات يف عملية الت�صخي�س والتقييم.
�ساعتانالإعاقات احل�سية والبدنية الب�سيطة162 خا�ص

يهدف  هذا  املقرر اإىل تعريف الطالب  مبفهوم  الإعاقات احل�صية  والبدنية  الب�صيطة  وت�صنيفاتها  واأ�صبابها  
مع  الرتكيز  على خ�صائ�س  واحتياجات  من   يعانون  منها.

3 �ساعاتالإعاقات الأكادميية وال�سلوكية والعقلية الب�سيطة163 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل التعامل بالتف�صيل مع هذه امل�صكالت من حيث تعريفاتها واأ�صبابها 

وخ�صائ�س من يعانون منها واحتياجاتهم الرتبوية.
3 �ساعاتاأ�س�ص بناء مناهج املعوقني بدرجة ب�سيطة207 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باملناهج من حيث فل�صفتها واأ�ص�س بنائها ب�صكل عام وفل�صفة 
واأ�ص�س بناء مناهج غري العاديني ب�صكل خا�س مع الرتكيز على الجتاهات احلديثة امل�صتخدمة يف هذا 

ال�صدد.



م�صرية ق�صم الرتبية اخلا�صة بجامعة امللك �صعود خالل ثالثة عقود

87

3 �ساعاتتربية غري العاديني يف املدار�ص العادية214 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بالأ�ص�س التي تبنى عليها تربية وتعليم بع�س فئات غري العاديني 
يف املدار�س العادية والتي ت�صمل الإدماج واأ�صاليبه ومتطلباته وو�صع الربامج التعليمية الفردية وطرق 

تنفيذها.
3 �ساعاتالربامج الرتبوية العالجية لذوي الإعاقات الب�سيطة215 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بال�صرتاتيجيات والطرق املتبعة يف التعامل مع م�صكالت هذه 
الفئة وكيفية حتقيق الأهداف املنبثقة عن اخلطة الرتبوية الفردية املو�صوعة لكل تلميذ. كما يركز 
والهجاء  وال�صتماع  والفهم  م�صكالت لقراءة  ت�صتخدم يف عالج  التي  املختلفة  الأن�صطة  على  املقرر 
واحل�صاب والكتابة وطرق �صبط ال�صلوك وتعديله يف حجرة الدرا�صة، وطرق التدريب على املهارات 

احلركية والإدراكية.
�ساعتانتربية فئة القابلني للتدريب من املتخلفني عقليا216ً خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم عملية التوا�صل واكت�صاب الطفل ملهارات النطق واللغة 
منها  يعانون  من  وخ�صائ�س  واأنواعها  والكالم  النطق  ا�صطرابات  مبفهوم  لتعريفه  كمدخل  وذلك 
وو�صائل التعرف عليها وت�صخي�صها. كما يهدف اإىل التاأكيد على عالقة املدر�س باملخت�صني يف عالج 

هذه ال�صطرابات واأهمية تعاونهم جميعًا لعالجها اأو تخفيف الآثار الناجمة عنها.
3 �ساعاتبناء وتعديل ال�سلوك301 خا�ص

النظرية  وال�ص�س  التاريخية  ال�صلوك وخلفيته  تعديل  الطالب مبفهوم  تعريف  اإىل  املقرر  يهدف هذا 
التي ينبني عليها، مع الرتكيز على كيفية ا�صتخدام اأ�صاليب تعديل ال�صلوك املختلفة مع العاديني من 

حيث بناء وتعزيز ال�صلوك املرغوب واإزالة اأو تعديل ال�صلوك غري املرغوب.
3 �ساعاتاخلدمات الرتفيهية والرتبية البدنية للمعوقني316 خا�ص

البدنية  الرتبية  وبرامج  الرتفيهية  اخلدمات  تقدمي  باأهمية  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 
للمعوقني واأ�ص�س اختيارها مبا يتنا�صب مع قدراتهم واحتياجاتهم اخلا�صة.

�ساعتانتوعية العامة مبجالت الإعاقة318 خا�ص
اإىل تعريف الطالب بو�صائل بث الوعي بني قطاعات املجتمع املختلفة فيما يتعلق  يهدف هذا املقرر 
مبجالت الإعاقة من حيث م�صبباتها ب�صكل عام والإجراءات الوقائية التي تكفل احلد منها اأو التخفيف 

من الآثار الناجمة عنها.
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3 �ساعاتالو�سائل امل�ساعدة والأجهزة التعوي�سية344 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبختلف الو�صائل امل�صاعدة والأجهزة التعوي�صية املنا�صبة لفئات 

املعوقني املختلفة واأ�ص�س اختيارها وطرق ا�صتخدامها.
3 �ساعاتمقدمة يف تاأهيل املعوقني401 خا�ص

التاأهيلية  الربامج  اأهمية  وتو�صيح  التاأهيل  عمليتي  مبفهوم  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 
للمعوقني من النواحي النف�صية والقت�صادية والجتماعية، مع التمثيل لبع�س تلك الربامج كالور�س 

املحمية والور�س النموذجية.
�ساعتاناإر�ساد اأ�سر غري العاديني443 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بردود الفعل املتوقعة من اأ�صر املعوقني جتاه الإعاقات املختلفة 
مع الرتكيز ب�صورة اأ�صا�صية على تو�صيح احتياجات تلك الأ�صر فيما يتعلق باخلدمات اخلا�صة الالزمة 

لأبنائهم وحتديد طرق التعامل الأ�صرى الفعال مع حالت الإعاقة املختلفة.
3 �ساعاتم�سروع تخرج477 خا�ص

اكت�صبها  التي  واخلربات  واملهارات  للمعرفة  التطبيقي  اجلانب  على  الرتكيز  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 
الطالب وذلك من خالل اإر�صاده يف ت�صميم وكتابة وتنفيذ برنامج تعليمي اأو تدريبي منا�صب لهتمامه 

وجمال تخ�ص�صه.
�ساعتانالإدارة والإ�سراف يف الرتبية اخلا�سة490 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بالجتاهات احلديثة يف جمال الإدارة والإ�صراف يف الرتبية 
بوجه عام، مع الرتكيز على اأ�صاليب الإدارة والإ�صراف يف جمالت الرتبية اخلا�صة وو�صائل تنفيذها 

وتطويرها.
�ساعتانقراءات باللغة الإجنليزية يف الرتبية اخلا�سة492 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب بامل�صطلحات الأ�صا�صية امل�صتخدمة يف جمال الرتبية اخلا�صة 
ومتكينه من ا�صتيعابها وفهمها من خالل اطالعه على بع�س الن�صو�س الإجنليزية املنا�صبة.
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2 - املقررات الختيارية

م�صار التفوق العقلي والبتكار
3 �ساعاتالقدرات العقلية ونظريات التكوين العقلي255 خا�ص

التكوين  يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب بخلفية عامة عن القدرات العقلية يف �صوء نظريات 
العقلي املختلفة )�صبريمان، ثر�صتون، فرينون، جيلفورد( وتعريفه بالتطور التاريخي ملو�صوع القدرات 

العقلية، مع الرتكيز على القدرات املختلفة التي ت�صهم يف التفكري البتكاري وعالقته بالذكاء العام.
3 �ساعاتالتفوق العقلي والبتكار354 خا�ص

العقلي والبتكار وو�صائل وحمكات  للتفوق  اإىل تعريف الطالب باملفاهيم املختلفة  يهدف هذا املقرر 
التعرف على املتفوقني عقليًا واملبتكرين.

3 �ساعاتخ�سائ�ص املتفوقني عقلياً واملبتكرين وم�سكالتهم356 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باخل�صائ�س املختلفة للمتفوقني عقليًا واملبتكرين واحتياجاتهم. كما 
يت�صمن مناق�صة بع�س امل�صكالت النف�صية والرتبوية الناجمة عن عدم توفري الرعاية الالزمة اأو املنا�صبة 

ل�صتثمار طاقاتهم.
3 �ساعاتالربامج الرتبوية للمتفوقني عقلياً واملبتكرين457 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بالتطور التاريخي لأ�صاليب رعاية املتفوقني عقليًا واملبتكرين، مع 
الرتكيز على الأ�صاليب امل�صتخدمة يف هذا ال�صدد ومزايا وعيوب كل منها.

�ساعتانبرامج تنمية التفكري البتكاري458 خا�ص
مع  البتكارية،  القدرات  لذوي  املختلفة  الرتبوية  بالربامج  الطالب  تعريف  اإىل  املقرر  هذا  يهدف 

الرتكيز على الجتاهات احلديثة يف هذا ال�صدد ومزايا وعيوب كل منها.

م�صار املكفوفني
3 �ساعاتخ�سائ�ص وحاجات املكفوفني122 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم كف الب�صر وت�صنيفاته واأ�صبابه مع الرتكيز على خ�صائ�س 
واحتياجات هذه الفئة، وطرق تقدمي اخلدمات املنا�صبة لهم وتاريخ هذه اخلدمات.
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3 �ساعاتبرايــــــل )1(320 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بالأ�ص�س النظرية لطريقة برايل مع الرتكيز على رموز الأبجدية 

العربية ورموز الأرقام وعالقات الرتقيم والت�صكيل والأدوات امل�صتخدمة يف القراءة والكتابة.
3 �ساعاتبرايــــــل )2(321 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعميق معرفة الطالب بطريقة برايل والخت�صارات الب�صيطة واملركبة 
امل�صتخدمة يف اللغتني العربية والإجنليزية ورموز الريا�صيات مع فكرة �صريعة عن الدوات احلديثة 

امل�صتخدمة يف القراءة للكفيف. مع الرتكيز على اجلانب التدريبي بحيث يجيد الطالب مهارات 
القراءة والكتابة بهذه الطريقة بقدر يعينه على ا�صتخدامها يف تربيته وتعليمه للمكفوفني.

3 �ساعاتطرق تدري�ص املكفوفني222 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باملفاهيم الأ�صا�صية لطريقة تدري�س املكفوفني والعوامل املوؤثرة 

فيها، مع الرتكيز على الطرق والو�صائل اخلا�صة امل�صتخدمة يف تدري�س بع�س املواد كالريا�صيات والعلوم 
واملواد الجتماعية.

�ساعتانالتوجه واحلركة ومهارات احلياة اليومية للمكفوفني424 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باأ�ص�س تنمية مهارات احلياة اليومية عند الكفيف مع الرتكيز على 

عملية تدريب املكفوف على املهارات الأ�صا�صية للحياة اليومية مبا يف ذلك يف احلركة والنتقال والتوجه.

م�صــار ال�صـــــــــم
3 �ساعاتخ�سائ�ص وحاجات ال�سم232 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبفهوم ال�صم والإعاقة ال�صمعية ال�صديدة وت�صنيفاتها وا�صبابها مع 
الرتكيز على خ�صائ�س واحتياجات هذه الفئة وطرق تقدمي اخلدمات املنا�صبة لها وتاريخ هذه اخلدمات.

3 �ساعاتتنمية اللغة عند ال�سم331 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بكفية اكت�صاب الطفل للغة ومبظاهر التوا�صل اللغوي بني الأم 

والطفل ب�صكل خا�س وحميطه الأ�صري ب�صكل عام ومدى تاأثر هذه املظاهر بالإعاقة ال�صمعية. كما يهدف 
اإىل تعريفه بالربامج وال�صرتاتيجيات املختلفة التي ت�صهم يف تطبيع هذا التوا�صل وبناء اللغة وتنميتها 

بالن�صبة للطفل الأ�صم.
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3 �ساعاتطرق التوا�سل ال�سفهي335 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب بخلفية عامة عن الأ�ص�س النظرية والف�صيولوجية واللغوية لعمليات 

النطق والكالم مع الرتكيز على تعريفه باملقومات الأ�صا�صية لطريقة التوا�صل ال�صفهي التي تت�صمن 
التدريب ال�صمعي وقراءة النطق وال�صفاه واأ�صاليب تعليمها لل�صم.

�ساعتانطرق التوا�سل اليدوي والكلي437 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تزويد الطالب بخلفية عامة عن الأ�ص�س النظرية لهاتني الطريقتني. كما يركز 

ب�صفة اأ�صا�صية على اكت�صاب الطالب ملهاراتهما وكيفية ا�صتخدامها يف عمله مع ال�صم واأ�صاليب تدريبهم 
عليها.

3 �ساعاتطرق تدري�ص ال�سم438 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بالإجراءات والطرق املتبعة يف تدري�س فروع اللغة املختلفة لل�صم. 

كما يركز على طرق تدري�س القراءة والكتابة والهجاء وكيفية تطوير برامج الوحدات التي ي�صتفاد منها يف 
تنمية مهارات اللغة واحل�صاب والعلوم والأن�صطة املرتبطة بها.

م�صار الإعاقات ال�صديدة
3 �ساعاتخ�سائ�ص وحاجات ذوي الإعاقات ال�سديدة293 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بالإعاقات ال�صديدة واملتعددة من حيث تعريفاتها وت�صنيفاتها 
واأ�صبابها مع الرتكيز على خ�صائ�س واحتياجات هذه الفئات.

3 �ساعاتطرق تدريب ذوي الإعاقات ال�سديدة394 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب باأ�صاليب ومناذج التدريب املختلفة وكيفية ا�صتخدامها يف الوفاء 

باحتياجات ذوي الإعاقات ال�صديدة واملتعددة.
3 �ساعاتاخلدمات اخلا�سة لذوي الإعاقات ال�سديدة396 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب بطبيعة اخلدمات املختلفة اخلا�صة بذوي الإعاقات ال�صديدة 
واملتعددة وطرق تقدميها ودور خمتلف الأخ�صائيني يف تقدمي تلك اخلدمات.
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3 �ساعاتمهارات احلياة اليومية لذوي الإعاقات ال�سديدة498 خا�ص
يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب مبهارات احلياة اليومية واأهميتها بالن�صبة لذوي الإعاقات ال�صديدة 

واملتعددة وطرق تدريبهم عليها.
3 �ساعاتطرق التوا�سل لذوي الإعاقات ال�سديدة499 خا�ص

يهدف هذا املقرر اإىل تعريف الطالب ب�صعوبات التوا�صل لدى ذوي الإعاقات ال�صديدة واملتعددة واأنظمة 
وطرق التوا�صل املختلفة امل�صتخدمة مع اأفراد هذه الفئة.
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اخلطة الدرا�صية الرابعة لق�صم الرتبية اخلا�صة بعد ال�صنة التح�صريية نهائي:
1-اخلطة الدرا�صية مل�صار التخلف العقلي 

امل�صتوى الثالث
عدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

4نظريمقدمة يف الرتبية اخلا�صة100خا�س
2اأ�صول الثقافة الإ�صالمية101 �صلم
2اأ�صول الرتبية الإ�صالمية  102 ترب
3علم نف�س النمو -1-111 نف�س
3نظريمقدمة يف تاأهيل املعوقني180خا�س
2الو�صائل ال�صمعية للرتبية اخلا�صة228 و�صل
3مقدمة يف التعلم والتعليم334 نهج

19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الرابع
متطلب �صابقعدد ال�صاعاتنظري/ عمليم�صمى املقرراملقرر

2املهارات اللغوية101 عرب
4نظريالتقييم والت�صخي�س يف الرتبية اخلا�صة 151خا�س
3نظريالإعاقة البدنية 160خا�س
ال�صطرابات ال�صلوكية لدى الأطفال غري 170خا�س

العاديني
3نظري

2علم النف�س الرتبوي222 نف�س
2دمج التقنية يف بيئة التعلم242 و�صل

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
2اختياري كلية**

20جمموع ال�صاعات

امل�صتوى اخلام�س
متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

3نظريتعديل وبناء ال�صلوك201خا�س
3نظريا�صطرابات النطق والكالم202خا�س
2تطبيقات تقنية املعلومات والت�صال يف التعلم والتعليم251 نهج

100خا�س3نظريمدخل اإىل التخلف العقلي253خا�س
3نظريمدخل اإىل �صعوبات التعلم254خا�س
100خا�س2نظريالتخلف العقلي يف �صوء النظريات263خا�س

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
18جمموع ال�صاعات
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امل�صتوى ال�صاد�س

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر
3نظري�صعوبات التعليم يف القراءة والكتابة264خا�س

253خا�س 2نظريتربية القابلني للتعلم303خا�س
263خا�س

253خا�س 2نظريتربية القابلني للتدريب313خا�س
263خا�س

3نظريمناهج غري العاديني واأ�ص�س بنائها371خا�س
3نظريتربية غري العاديني يف املدار�س العادية385خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال 410خا�س
253خا�س 2نظريالتخلف العقلي-1-

263خا�س
101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*

2اختياري كلية**
19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى ال�صابع

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر
3نظريالعمل مع ا�صر الأطفال الغري عاديني390خا�س
3نظريمهارات ال�صلوك التكيفي353خا�س
3نظريالقدرات العقلية ونظريات265خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال التخلف 413خا�س
410خا�س3نظريالعقلي-2-

2نظريالإدارةوالإ�صراف يف الرتبية اخلا�صة411خا�س
3نظريالق�صايا املعا�صرة يف الرتبية اخلا�صة440خا�س
2مناهج البحث يف علم النف�س461 نف�س

19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الثامن 

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتم�سمى املقرراملقرر

353خا�س12التدريب امليداين يف جمال التخلف العقلي477خا�س
13خا�س

12جمموع ال�صاعات
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2- اخلطة الدرا�صية ملرحلة البكالوريو�صلم�صار الإعاقة ال�صمعية 
امل�صتوى الثالث

عدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر
4نظريمقدمة يف الرتبية اخلا�صة100خا�س
2اأ�صول الثقافة الإ�صالمية101 �صلم
2اأ�صول الرتبية الإ�صالمية102 ترب
3علم نف�س النمو -1-111 نف�س
3نظريمقدمة يف تاأهيل املعوقني180خا�س
2الو�صائل ال�صمعية للرتبية اخلا�صة228 و�صل
3مقدمة يف التعلم والتعليم334نهج

19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الرابع
متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

2املهارات اللغوية101 عرب
4نظريالتقييم والت�صخي�س يف الرتبية اخلا�صة 151خا�س
3نظريالإعاقة البدنية 160خا�س

ال�صطرابات ال�صلوكية لدى الأطفال غري 170خا�س
3نظريالعاديني

2علم النف�س الرتبوي222 نف�س
2دمج التقنية يف بيئة التعلم242 و�صل

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
2اختياري كلية**

20جمموع ال�صاعات

امل�صتوى اخلام�س
متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

3نظريتعديل وبناء ال�صلوك201خا�س
3نظريا�صطرابات النطق والكالم202خا�س

تطبيقات تقنية املعلومات والت�صال يف التعلم 251 نهج
2والتعليم

100خا�س3نظريمدخل اإىلالإعاقة ال�صمعية252خا�س
3نظريمدخل اإىل �صعوبات التعلم254خا�س
100خا�س3نظريالنمو اللغوي لدى املعوقني �صمعيا262خا�س

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
19جمموع ال�صاعات
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امل�صتوى ال�صاد�س
متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

3مدخل اإىل الإعاقة الب�صرية251خا�س
252خا�س262خا�س3نظريطرق التوا�صل ال�صفهي302خا�س
252خا�س262خا�س3نظريطرق التوا�صل اليدوي والكلي352خا�س
3نظريمناهج غري العاديني واأ�ص�س بنائها371خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال 409خا�س
252خا�س262خا�س2نظريالإعاقة ال�صمعية-1-

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
2اختياري كلية**

18جمموع ال�صاعات

امل�صتوى ال�صابع

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

3نظري�صعوبات التعليم يف القراءة والكتابة264خا�س
3نظريتربية غري العاديني يف املدار�س العادية385خا�س
3نظريالعمل مع ا�صر غري العاديني390خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال الإعاقة 412خا�س
409خا�س3نظريال�صمعية-2-

2نظريالإدارةوالإ�صراف يف الرتبية اخلا�صة411خا�س
3نظريالق�صايا املعا�صرة يف الرتبية اخلا�صة440خا�س
2مناهج البحث يف علم النف�س461 نف�س

19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الثامن

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتم�سمى املقرراملقرر

12خا�س12التدريب امليداين يف جمال الإعاقة ال�صمعية476خا�س

12جمموع ال�صاعات
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3- اخلطة الدرا�صية ملرحلة البكالوريو�صلم�صار �صعوبات التعلم 
امل�صتوى الثالث

عدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر
4نظريمقدمة يف الرتبية اخلا�صة100خا�س
2اأ�صول الثقافة الإ�صالمية101 �صلم
2اأ�صول الرتبية الإ�صالمية102 ترب
3علم نف�س النمو -1-111 نف�س
3نظريمقدمة يف تاأهيل املعوقني180خا�س
2الو�صائل ال�صمعية للرتبية اخلا�صة228 و�صل
3مقدمة يف التعلم والتعليم334نهج

19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الرابع
متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

2املهارات اللغوية101 عرب
4نظريالتقييم والت�صخي�س يف الرتبية اخلا�صة 151خا�س
3نظريالإعاقة البدنية 160خا�س

ال�صطرابات ال�صلوكية لدى الأطفال غري 170خا�س
3نظريالعاديني

2علم النف�س الرتبوي222 نف�س
2دمج التقنية يف بيئة التعلم242 و�صل
2اختياري جامعة/�صلم*101 �صلم

2اختياري كلية**
20جمموع ال�صاعات

امل�صتوى اخلام�س
متطلب �صابقعدد ال�صاعاتنظري/ عمليم�صمى املقرراملقرر

3نظريتعديل وبناء ال�صلوك201خا�س
3نظريا�صطرابات النطق والكالم202خا�س

تطبيقات تقنية املعلومات والت�صال يف 251 نهج
2التعلم والتعليم

3نظريمدخل اإىل التخلف العقلي253خا�س
100خا�س3نظريمدخل اإىل �صعوبات التعلم254خا�س
100خا�س3نظري�صعوبات التعليم يف القراءة والكتابة264خا�س

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
19جمموع ال�صاعات
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امل�صتوى ال�صاد�س
متطلب �صابقعدد ال�صاعاتنظري/ عمليم�صمى املقرراملقرر

3نظريمدخل اإىلالتفوق العقلي والبتكار

254خا�س 2نظري�صعوبات التعلم النمائية304خا�س
264خا�س

تطبيقات نظريات التعلم يف تدري�س 320خا�س
254خا�س 2نظري�صعوبات التعلم

264خا�س
3نظريمناهج غري العاديني واأ�ص�س بنائها371خا�س
3نظريتربية غري العاديني يف املدار�س العادية385خا�س
2نظريالإدارةوالإ�صراف يف الرتبية اخلا�صة411خا�س

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم
2اختياري كلية

19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى ال�صابع

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

3نظريمهارات ال�صلوك التكيفي353خا�س

304خا�س2نظريدرا�صة حالة يف جمال �صعوبات التعلم354خا�س
320خا�س

3نظريالعمل مع ا�صر غري العاديني390خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال 420خا�س
304خا�س2نظري�صعوبات تعلم الريا�صيات 

320خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال 421خا�س
304خا�س3نظري�صعوبات تعلم القراءة 

320خا�س
3نظريالق�صايا املعا�صرة يف الرتبية اخلا�صة440خا�س
2مناهج البحث يف علم النف�س461 نف�س

18جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الثامن

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتم�سمى املقرراملقرر

12التدريب امليداين يف جمال �صعوبات التعلم478خا�س
54خا�س

420خا�س
21خا�س

12جمموع ال�صاعات
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4-اخلطة الدرا�صية ملرحلة البكالوريو�صلم�صار ال�صطرابات ال�صلوكية والتوحد
امل�صتوى الثالث

عدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر
4نظريمقدمة يف الرتبية اخلا�صة100خا�س
2اأ�صول الثقافة الإ�صالمية101 �صلم
2اأ�صول الرتبية الإ�صالمية102 ترب
3علم نف�س النمو -1-111 نف�س
3نظريمقدمة يف تاأهيل املعوقني180خا�س
2الو�صائل ال�صمعية للرتبية اخلا�صة228 و�صل
3مقدمة يف التعلم والتعليم334نهج

19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الرابع
متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

2املهارات اللغوية101 عرب
4نظريالتقييم والت�صخي�س يف الرتبية اخلا�صة 151خا�س
3نظريالإعاقة البدنية 160خا�س

ال�صطرابات ال�صلوكية لدى الأطفال غري 170خا�س
3نظريالعاديني

2علم النف�س الرتبوي222 نف�س
2دمج التقنية يف بيئة التعلم242 و�صل

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
2اختياري كلية**

20جمموع ال�صاعات

امل�صتوى اخلام�س
متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

3نظريتعديل وبناء ال�صلوك201خا�س
3نظريا�صطرابات النطق والكالم202خا�س

تطبيقات تقنية املعلومات والت�صال يف التعلم 251 نهج
2والتعليم

3نظريمدخل اإىل التخلف العقلي253خا�س
100خا�س3نظريمدخل اإىل ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية268خا�س
100خا�س3نظريمدخل اإىل ا�صطرابات التوحد275خا�س

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
19جمموع ال�صاعات
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امل�صتوى ال�صاد�س
متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

ال�صطرابات ال�صلوكية والتوحد يف �صوء 266خا�س
268خا�س3نظريالنظريات

275خا�س

268خا�س3نظرياإدارة و�صبط ال�صلوك306خا�س
275خا�س

3نظريمناهج غري العاديني واأ�ص�س بنائها371خا�س
3نظريتربية غري العاديني يف املدار�س العادية385خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال 416خا�س
268خا�س2نظريال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية 

275خا�س

268خا�س2نظريا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال التوحد 417خا�س
275خا�س

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
2اختياري كلية**

20جمموع ال�صاعات

امل�صتوى ال�صابع

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر

درا�صة حالة يف جمال ال�صطرابات ال�صلوكية 356خا�س
3نظريوالتوحد

266خا�س

306خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال 418خا�س
416خا�س2نظريال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية -2-

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال التوحد 419خا�س
417خا�س2نظري-2-

3نظريالعمل مع ا�صر غري العاديني390خا�س
2نظريالإدارةوالإ�صراف يف الرتبية اخلا�صة411خا�س
3نظريالق�صايا املعا�صرة يف الرتبية اخلا�صة440خا�س
2مناهج البحث يف علم النف�س461 نف�س

17جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الثامن

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتم�سمى املقرراملقرر

12التدريب امليداين يف جمال ال�صطرابات ال�صلوكية والتوحد480خا�س
356خا�س
418خا�س
419خا�س

12جمموع ال�صاعات
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5-اخلطة الدرا�صية مل�صار العاقة الب�صرية 
امل�صتوى الثالث

عدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر
4نظريمقدمة يف الرتبية اخلا�صة100خا�س
2اأ�صول الثقافة الإ�صالمية101 �صلم
2اأ�صول الرتبية الإ�صالمية  102 ترب
3علم نف�س النمو -1-111 نف�س
3نظريمقدمة يف تاأهيل املعوقني180خا�س
2الو�صائل ال�صمعية للرتبية اخلا�صة228 و�صل
3مقدمة يف التعلم والتعليم334 نهج

19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الرابع
متطلب �صابقعدد ال�صاعاتنظري/ عمليم�صمى املقرراملقرر

2املهارات اللغوية101 عرب
4نظريالتقييم والت�صخي�س يف الرتبية اخلا�صة 151خا�س
3نظريالإعاقة البدنية 160خا�س

ال�صطرابات ال�صلوكية لدى الأطفال غري 170خا�س
3نظريالعاديني

2علم النف�س الرتبوي222 نف�س
2دمج التقنية يف بيئة التعلم242 و�صل

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
2اختياري كلية**

20جمموع ال�صاعات

امل�صتوى اخلام�س
متطلب �صابقعدد ال�صاعاتنظري/ عمليم�صمى املقرراملقرر

3نظريتعديل وبناء ال�صلوك201خا�س
3نظريا�صطرابات النطق والكالم202خا�س

تطبيقات تقنية املعلومات والت�صال يف التعلم 251 نهج
2والتعليم

3نظريمدخل اإىل الإعاقة الب�صرية251خا�س
3نظريمدخل اإىل الإعاقة ال�صمعية252خا�س
3نظريمدخل اإىل �صعوبات التعلم254خا�س

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
19جمموع ال�صاعات
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امل�صتوى ال�صاد�س

متطلب �صابقعدد ال�صاعاتنظري/ عمليم�صمى املقرراملقرر
3نظريبرايل -1-261خا�س

3نظريالنمو اللغوي لدى املعوقني �صمعيا262خا�س
3نظريمناهج غري العاديني واأ�ص�س بنائها371خا�س
3نظريتربية غري العاديني يف املدار�س العادية385خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال الإعاقة 401خا�س
2نظريالب�صرية-1

101 �صلم2اختياري جامعة/�صلم*
2اختياري كلية**

18جمموع ال�صاعات

امل�صتوى ال�صابع

متطلب �سابقعدد ال�ساعاتنظري/ عمليم�سمى املقرراملقرر
3نظريالعمل مع ا�صر الأطفال الغري عاديني390خا�س
3نظريالتوجه واحلركة ومهارات احلياة351خا�س
261خا�س3نظريبرايل -2-301خا�س
2نظريالإدارة والإ�صراف يف الرتبية اخلا�صة411خا�س
3نظريالق�صايا املعا�صرة يف الرتبية اخلا�صة440خا�س

ا�صرتاتيجيات التدري�س والتعلم  يف جمال الإعاقة 415خا�س
401خا�س3نظريالب�صرية-2

2مناهج البحث يف علم النف�س461 نف�س
19جمموع ال�صاعات

امل�صتوى الثامن 
متطلب �صابقعدد ال�صاعاتم�صمى املقرراملقرر

12التدريب امليداين يف جمال الإعاقة الب�صرية475خا�س
301خا�س
351خا�س
415خا�س

12جمموع ال�صاعات
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اخلطة الدرا�صية لربنامج املاج�صتري
اأوًل: اخلطة الدرا�صية ملاج�صتري -   تخ�ص�س الإعاقة ال�صمعية

امل�صتوى الأول: 

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم

3اأ�ص�س املناهج500 نهج 1
3طرق البحث الرتبوي 502 نف�س

2توجهات حديثة يف الرتبية اخلا�صة510خا�س2
3ا�صاليب قيا�س وت�صخي�س الإعاقة ال�صمعية512خا�س3

11املجموع

امل�صتوى الثاين:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3الإح�صاء الرتبوي503 نف�س1
3الربامج الرتبوية اخلا�صة للمعوقني �صمعيا522خا�س2
3اخلدمات امل�صاندة والعمل التعاوين 530خا�س3

9املجموع

امل�صتوى الثالث:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2ت�صميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلا�صة520خا�س1
3درا�صات واأبحاث يف جمال الإعاقة ال�صمعية532خا�س2
2اإدارة وتنظيم برامج الرتبية اخلا�صة560خا�س3
3الإر�صاد يف الرتبية اخلا�صة540خا�س4

10املجموع

امل�صتوى الرابع:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3الربامج الرتبوية الفردية545خا�س1
3التدخل املبكر يف الرتبية اخلا�صة550خا�س2
3حتليل ال�صلوك التطبيقي555خا�س3
3م�صروع التخرج 570خا�س4

12املجموع
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امل�صتوى اخلام�س

عدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
الختبار ال�صامل600�صامل1

اأوًل: اخلطة الدرا�صية ملاج�صتري -   تخ�ص�س التخلف العقلي
امل�صتوى الأول: 

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم

3اأ�ص�س املناهج500 نهج 1

3طرق البحث الرتبوي 502 نف�س

2توجهات حديثة يف الرتبية اخلا�صة510خا�س2

3ا�صاليب قيا�س وت�صخي�س التخلف العقلي512خا�س3

11املجموع

امل�صتوى الثاين:

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم

3الإح�صاء الرتبوي503 نف�س1

3الربامج التعليمية للمعوقني عقليًا522خا�س2

3اخلدمات امل�صاندة والعمل التعاوين 530خا�س3

9املجموع

امل�صتوى الثالث:

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2ت�صميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلا�صة520خا�س1

3درا�صات واأبحاث يف جمال الإعاقة العقلية532خا�س2

2اإدارة وتنظيم برامج الرتبية اخلا�صة560خا�س3

3الإر�صاد يف الرتبية اخلا�صة540خا�س4

10املجموع
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امل�صتوى الرابع:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3الربامج الرتبوية الفردية545خا�س1
3التدخل املبكر يف الرتبية اخلا�صة550خا�س2
3حتليل ال�صلوك التطبيقي555خا�س3
3م�صروع التخرج 570خا�س4

12املجموع

امل�صتوى اخلام�س
عدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
الختبار ال�صامل600�صامل1

اأوًل: اخلطة الدرا�صية ملاج�صتري - تخ�ص�س ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية
امل�صتوى الأول: 

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3اأ�ص�س املناهج500 نهج 1

3طرق البحث الرتبوي 502 نف�س
2توجهات حديثة يف الرتبية اخلا�صة510خا�س2
3ا�صاليب قيا�س وت�صخي�س ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية512خا�س3

11املجموع

امل�صتوى الثاين:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3الإح�صاء الرتبوي503 نف�س1
3الربامج التعليمية للم�صطربني �صلوكيا وانفعاليًا522خا�س2
3اخلدمات امل�صاندة والعمل التعاوين 530خا�س3

9املجموع

امل�صتوى الثالث:
عدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2ت�صميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلا�صة520خا�س1

درا�صات واأبحاث يف جمال ال�صطرابات ال�صلوكية 532خا�س2
3والنفعالية

2اإدارة وتنظيم برامج الرتبية اخلا�صة560خا�س3
3الإر�صاد يف الرتبية اخلا�صة540خا�س4

10املجموع
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امل�صتوى الرابع:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3الربامج الرتبوية الفردية545خا�س1
3التدخل املبكر يف الرتبية اخلا�صة550خا�س2
3حتليل ال�صلوك التطبيقي555خا�س3
3م�صروع التخرج 570خا�س4

12املجموع

امل�صتوى اخلام�س:
عدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
الختبار ال�صامل600�صامل1
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اأوًل: اخلطة الدرا�صية ملاج�صتري -   تخ�ص�س �صعوبات التعلم
امل�صتوى الأول: 

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3اأ�ص�س املناهج500 نهج 1

3طرق البحث الرتبوي 502 نف�س
2توجهات حديثة يف الرتبية اخلا�صة510خا�س2
3ا�صاليب قيا�س وت�صخي�س �صعوبات التعلم512خا�س3

11املجموع

امل�صتوى الثاين:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3الإح�صاء الرتبوي503 نف�س1
3الربامج التعليمية ب�صعوبات التعلم522خا�س2
3اخلدمات امل�صاندة والعمل التعاوين 530خا�س3

9املجموع

امل�صتوى الثالث:

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2ت�صميم البحث وتطبيقاته يف الرتبية اخلا�صة520خا�س1
3درا�صات واأبحاث يف جمال �صعوبات التعلم532خا�س2
2اإدارة وتنظيم برامج الرتبية اخلا�صة560خا�س3
3الإر�صاد يف الرتبية اخلا�صة540خا�س4

10املجموع

امل�صتوى الرابع:
عدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3الربامج الرتبوية الفردية545خا�س1
3التدخل املبكر يف الرتبية اخلا�صة550خا�س2
3حتليل ال�صلوك التطبيقي555خا�س3
3م�صروع التخرج 570خا�س4

12املجموع

امل�صتوى اخلام�س:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
الختبار ال�صامل600�صامل1
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دكتوراه الفلسفة في التربية الخاصة
) خيار المقررات والرسالة (

الهيكل العام للربنامج:
خيار املقررات والر�صالة:

عدد الوحدات املطلوبة ) 30 ( وحدة درا�صية اإ�صافةً اإىل الر�صالة على النحو التايل:

عددالوحدات املطلوبةعدد املقرراتنوع املقررات 

30وحده14 مقررًا لكل تخ�ص�س دقيق على حدهمقررات اإجبارية
------------مقررات اختيارية )اإن وجدت(

------------الر�صالة
30 وحدةاملجموع

املقررات امل�صرتكة
عددالوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (اأ�صول الرتبية اخلا�صة601 خا�س1
2) 2 + 0 (مناهج بحث متقدم603 نف�س2
2) 2 + 0 (القوانني والت�صريعات يف الرتبية اخلا�صة604 خا�س3
2) 2 + 0 (اإح�صاء نف�صي متقدم602 نف�س4
2) 2 + 0 (القيادات الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�صة605 خا�س5
2) 2 + 0 (العمل اجلماعي وال�صت�صاري وفريق العمل606 خا�س6
2) 2 + 0 (كتابة البحوث والن�صر607 خا�س7
2) 2 + 0 (البحث النوعي يف الرتبية اخلا�صة608 خا�س8
2) 2 + 0 (ت�صاميم احلالة الواحدة – متقدم609 خا�س9

2) 2 + 0 (برامج التعليم ال�صامل610 خا�س10
---الر�صالة700 خا�س11

مقررات التخ�ص�س )الإعاقةالفكرية(
عددالوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
3) 2 + 0 (الأ�ص�س التاريخية والنظرية لرعاية ذوي الإعاقة الفكرية620 خا�س1

البحوث واملمار�صات يف جمال التقييم والت�صخي�س مبجال  623 خا�س2
2) 2 + 0 (الإعاقة الفكرية

3) 2 + 0 (الربامج وال�صرتاتيجيات التدري�صية لذوي الإعاقة الفكرية626 خا�س3

2) 2 + 0 (درا�صات م�صتقلة يف جمال الإعاقة الفكرية629 خا�س4
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مقررات التخ�ص�س )�صعوبات التعلم(
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمىاملقرررقم املقرر ورمزهم
3) 2 + 0 (اأ�صول جمال �صعوبات التعلم630 خا�س4

البحوث واملمار�صات يف جمال التقييم والت�صخي�س مبجال 633 خا�س5
2) 2 + 0 (�صعوبات التعلم

التدري�س املبني على نتائج البحث العلمي يف جمال �صعوبات 636 خا�س6
3) 2 + 0 (التعلم

2) 2 + 0 (حلقة نقا�س يف جمال �صعوبات التعلم639 خا�س7

مقررات التخ�ص�س )الإعاقة ال�صمعية(
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (الأ�صول الرتبوية والنظرية املتعلقة بال�صم و�صعاف ال�صمع640 خا�س1
3) 2 + 0 (درا�صات يف لغة الإ�صارة643 خا�س2
3) 2 + 0 (التعليم ال�صفهي للطالب ال�صم و�صعاف ال�صمع646 خا�س3
2) 2 + 0 (حلقة نقا�س يف الإعاقة ال�صمعية649 خا�س4

مقررات التخ�ص�س )ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية(
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم

الق�صايا والتوجهات املعا�صرة يف جمال ال�صطرابات 650خا�س1
2) 2 + 0 (ال�صلوكية والنفعالية

3) 2 + 0 (التدخالت امل�صتندة على نتائج البحث العلمي653خا�س2

التخطيط للربامج يف جمال ال�صطرابات ال�صلوكية 656خا�س3
3) 2 + 0 (والنفعالية

2) 2 + 0 (درا�صات  م�صتقلة يف جمال ال�صطرابات  ال�صلوكية  والنفعالية659خا�س4

اخلطة الدرا�صية للربنامج: م�صار الإعاقة الفكرية:
امل�صتوىالأول: 

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمىاملقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (اأ�صول الرتبية اخلا�صة601خا�س1
2) 2 + 0 (مناهج بحث متقدم603 نف�س2
2) 2 + 0 (القوانني والت�صريعات يف الرتبية اخلا�صة604خا�س3
3) 2 + 0 (الأ�ص�س التاريخية والنظرية لرعاية ذوي الإعاقة الفكرية620خا�س4

9املجموع
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امل�صتوىالثاين:

عددالوحدات الدرا�صيةم�صمىاملقرررقم املقرر ورمزهم

2) 2 + 0 (اإح�صاء نف�صي متقدم602 نف�س1

2) 2 + 0 (القيادات الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�صة605 خا�س2

2) 2 + 0 (العمل اجلماعي وال�صت�صاري وفريق العمل606 خا�س3

البحوث واملمار�صات يف جمال التقييم والت�صخي�س مبجال  623 خا�س4
2) 2 + 0 (الإعاقة الفكرية

8املجموع

امل�صتوىالثالث:

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم

2) 2 + 0 (كتابة البحوث والن�صر607 خا�س1

2) 2 + 0 (البحث النوعي يف الرتبية اخلا�صة608 خا�س2

3) 2 + 0 (الربامج وال�صرتاتيجيات التدري�صية لذوي الإعاقة الفكرية626 خا�س3

7املجموع

امل�صتوى الرابع:

عدد  الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم

2) 2 + 0 (ت�صاميم احلالة الواحدة – متقدم609 خا�س1

2) 2 + 0 (برامج التعليم ال�صامل610 خا�س2

2) 2 + 0 (درا�صات م�صتقلة يف جمال الإعاقة الفكرية629 خا�س3

6املجموع

امل�صتوى اخلام�س:

عددالوحداتالدرا�سيةم�سمىاملقرررقماملقررورمزهم

---ر�صالة 700 خا�س1
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اخلطةالدرا�صيةللربنامج: م�صار �صعوبات التعلم:

امل�صتوىالأول: 
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمىاملقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (اأ�صول الرتبية اخلا�صة601خا�س1
2) 2 + 0 (مناهج بحث متقدم603 نف�س2
2) 2 + 0 (القوانني والت�صريعات يف الرتبية اخلا�صة604خا�س3
3) 2 + 0 (اأ�صول جمال �صعوبات التعلم630خا�س4

9املجموع

امل�صتوىالثاين:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمىاملقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (اإح�صاء نف�صي متقدم602 نف�س1
2) 2 + 0 (القيادات الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�صة605خا�س2
2) 2 + 0 (العمل اجلماعي وال�صت�صاري وفريق العمل606خا�س3

البحوث واملمار�صات يف جمال التقييم والت�صخي�س مبجال 633خا�س4
2) 2 + 0 (�صعوبات التعلم

8املجموع

امل�صتوىالثالث:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (كتابة البحوث والن�صر607خا�س1
2) 2 + 0 (البحث النوعي يف الرتبية اخلا�صة608خا�س2

التدري�س املبني على نتائج البحث العلمي يف جمال 636خا�س3
3) 2 + 0 (�صعوبات التعلم

7املجموع
امل�صتوى الرابع:

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (ت�صاميم احلالة الواحدة – متقدم609خا�س1
2) 2 + 0 (برامج التعليم ال�صامل610خا�س2
2) 2 + 0 (حلقة نقا�س يف جمال �صعوبات التعلم639خا�س3

6املجموع

امل�صتوى اخلام�س
متطلبعدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
---ر�صالة 700خا�س1
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اخلطة الدرا�صية للربنامج: م�صار الإعاقة ال�صمعية:

امل�صتوىالأول: 
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (اأ�صول الرتبية اخلا�صة601خا�س1
2) 2 + 0 (مناهج بحث متقدم603 نف�س2
2) 2 + 0 (القوانني والت�صريعات يف الرتبية اخلا�صة604خا�س3
2) 2 + 0 (الأ�صول الرتبوية والنظرية املتعلقة بال�صم و�صعاف ال�صمع640خا�س4

8املجموع

امل�صتوىالثاين:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمىاملقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (اإح�صاء نف�صي متقدم602 نف�س1
2) 2 + 0 (القيادات الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�صة605خا�س2
2) 2 + 0 (العمل اجلماعي وال�صت�صاري وفريق العمل606خا�س3
3) 2 + 0 (درا�صات يف لغة الإ�صارة643خا�س4

9املجموع

امل�صتوىالثالث:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (كتابة البحوث والن�صر607خا�س1
2) 2 + 0 (البحث النوعي يف الرتبية اخلا�صة608خا�س2
3) 2 + 0 (التعليم ال�صفهي للطالب ال�صم و�صعاف ال�صمع646خا�س3

7املجموع
امل�صتوى الرابع:

عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (ت�صاميم احلالة الواحدة – متقدم609خا�س1
2) 2 + 0 (برامج التعليم ال�صامل610خا�س2
2) 2 + 0 (حلقة نقا�س يف الإعاقة ال�صمعية649خا�س3

6املجموع

امل�صتوى اخلام�س:
متطلبعدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقررورمزهم
---ر�صالة 700خا�س1
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اخلطة الدرا�صية للربنامج: م�صار ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية:
امل�صتوىالأول: 

عدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (اأ�صول الرتبية اخلا�صة601خا�س1
2) 2 + 0 (مناهج بحث متقدم603 نف�س2
2) 2 + 0 (القوانني والت�صريعات يف الرتبية اخلا�صة604خا�س3

الق�صايا والتوجهات املعا�صرة يف جمال ال�صطرابات 650خا�س4
2) 2 + 0 (ال�صلوكية والنفعالية

8املجموع

امل�صتوىالثاين:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (اإح�صاء نف�صي متقدم602 نف�س1
2) 2 + 0 (القيادات الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�صة605خا�س2
2) 2 + 0 (العمل اجلماعي وال�صت�صاري وفريق العمل606خا�س3
3) 2 + 0 (التدخالت امل�صتندة على نتائج البحث العلمي653خا�س4

9املجموع

امل�صتوىالثالث:
عدد الوحدات الدرا�سيةم�سمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (كتابة البحوث والن�صر607خا�س1
2) 2 + 0 (البحث النوعي يف الرتبية اخلا�صة608خا�س2

التخطيط للربامج يف جمال ال�صطرابات ال�صلوكية 656خا�س3
3) 2 + 0 (والنفعالية

7املجموع
امل�صتوى الرابع:

عدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
2) 2 + 0 (ت�صاميم احلالة الواحدة – متقدم609خا�س1
2) 2 + 0 (برامج التعليم ال�صامل610خا�س2

درا�صات م�صتقلة يف جمال ال�صطرابات ال�صلوكية 659خا�س3
2) 2 + 0 (والنفعالية

6املجموع

امل�صتوى اخلام�س:
متطلبعدد الوحدات الدرا�صيةم�صمى املقرررقم املقرر ورمزهم
---ر�صالة 700خا�س1
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مقررات الإعداد العام للدكتوراه: 

عدد الوحداتا�سم املقرررقم املقرر ورمزه

)النظرية + العملية(اأ�صول الرتبية اخلا�صة601خا�س
 2 ) 2 + 0 ( وحدتان

)النظرية + العملية(القوانني والت�صريعات يف الرتبية اخلا�صة604خا�س
 2 ) 2 + 0 ( وحدتان

)النظرية + العملية(القيادات الرتبوية يف جمال الرتبية اخلا�صة605خا�س
 2 ) 2 + 0 ( وحدتان

)النظرية + العملية(العمل اجلماعي وال�صت�صاري وفريق العمل606خا�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

)النظرية + العملية(كتابة البحوث والن�صر607خا�س 
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

)النظرية + العملية(البحث النوعي يف الرتبية اخلا�صة608خا�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

)النظرية + العملية(ت�صاميم احلالة الواحدة – متقدم  609خا�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

)النظرية + العملية(برامج التعليم ال�صامل610خا�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

)النظرية + العملية(اإح�صاء نف�صي متقدم 602 نف�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

)النظرية + العملية(مناهج بحث متقدم603 نف�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

مقررات تخ�س�ص: الإعاقة الفكرية:

---ر�صالة700خا�س

الأ�ص�س التاريخية والنظرية لرعاية ذوي الإعاقة 620خا�س
الفكرية

)النظرية + العملية(
 3 ) 3 + 0 (ثالث وحدات

البحوث واملمار�صات يف جمال التقييم والت�صخي�س 623خا�س
لالإعاقة الفكرية

)النظرية + العملية(
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

الربامج وال�صرتاتيجيات التدري�صية لذوي الإعاقة 626خا�س
الفكرية

)النظرية + العملية(
 3 ) 3 + 0 (ثالث وحدات

)النظرية + العملية(درا�صات م�صتقلة يف جمال الإعاقة الفكرية629خا�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

تو�سيف مقررات تخ�س�ص : �سعوبات التعلم

)النظرية + العملية(اأ�صول جمال �صعوبات التعلم 630 خا�س
 3 ) 3 + 0 (ثالث وحدات

البحوث واملمار�صات يف جمال التقييم والت�صخي�س 633خا�س
مبجال �صعوبات التعلم

)النظرية + العملية(
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

التدري�س املبني على نتائج البحث العلمي يف جمال 636خا�س
�صعوبات التعلم

)النظرية + العملية(
 3 ) 3 + 0 (ثالث وحدات
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)النظرية + العملية(حلقة نقا�س يف جمال �صعوبات التعلم639خا�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

 مقررات تخ�س�ص: الإعاقة ال�سمعية:

الأ�صول الرتبوية والنظرية املتعلقة بال�صم و�صعاف 640خا�س
ال�صمع

)النظرية + العملية(
2 ) 2 + 0 (وحدتان

درا�صات يف لغة الإ�صارة643خا�س
)النظرية + العملية(

) 0 + 3 ( 3
ثالث وحدات

التعليم ال�صفهي للطالب ال�صم و�صعاف ال�صمع646خا�س
)النظرية + العملية(

) 0 + 3 ( 3
ثالث وحدات

)النظرية + العملية(حلقة نقا�س يف الإعاقة ال�صمعية649خا�س
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

 مقررات تخ�س�ص: ال�سطرابات ال�سلوكية والنفعالية:

الق�صايا والتوجهات املعا�صرة يف جمال 650خا�س
ال�صطرابات ال�صلوكية والنفعالية

)النظرية + العملية(
 2 ) 2 + 0 (وحدتان

)النظرية + العملية(التدخالت امل�صتندة على نتائج البحث العلمي653خا�س
 3 ) 3 + 0 (ثالث وحدات

درا�صات م�صتقلة يف جمال ال�صطرابات ال�صلوكية 659خا�س
والنفعالية

)النظرية + العملية(
 2 ) 2 + 0 (وحدتان
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الملحق الثالث

رؤساء القسم ووكيالته
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روؤ�ساء الق�سم منذ اإن�ساوؤه وحتى الآن

ال�سم : عبدالعزيز بن عبدالوهاب البابطني
فرتة رئا�صة الق�صم: من 1406/2/12هـ حتى 1408/5/30هـ
a.a.al-babtain@hotmail.com :الربيد اللكرتوين

http://faculty.ksu.edu.sa/23513:املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : عبداهلل بن حممد �سليمان الوابلي
فرتة رئا�صة الق�صم:من 1408/5/1هـ حتى 1412/9/11هــ

wabli52@hotmail.com       :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/825:املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : نا�سر بن علي املو�سى
فرتة رئا�صة الق�صم: من 1412/9/12هـ حتى 1417ه

nmosa@moe.gov.sa :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/825:املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : طار�ص بن م�سلم ال�سمري
فرتة رئا�صة الق�صم: من 1417ه– 1419هـ

alshamarit@hotmail.com      :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/825 :املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : عبدالعزيز بن حممد بن عبدالرحمن العبداجلبار
فرتة رئا�صة الق�صم: من  1417هـ– 1419هـ

azizjasa@yahoo.com      :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/5651 :املوقع اللكرتوين باجلامعة
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ال�سم : اإبراهيم بن �سعد اأبو نيان
فرتة رئا�صة الق�صم: من 1423/2/3هـ حتى 1424/7/8هـ

drabunayyan@yahoo.com      :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/4904:املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : زيد بن حممد عبداهلل البتال
فرتة رئا�صة الق�صم: من 1424/7/9هـ حتى 1428/7/8هـ

zalbattal@ksu.sa.edu      :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/6063:املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : طارق بن �سالح الري�ص
فرتة رئا�صة الق�صم: من 1428/7/9هـ حتى 1429/2/11هـ

alrayes11@hotmail.com  :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/10361:املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : علي بن حممد هو�ساوي
فرتة رئا�صة الق�صم: من 1429/2/25هـ حتى 1432/11/12هـ

ambh83843@yahoo.com :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/12681:املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : اإبراهيم بن عبداهلل العثمان
فرتة رئا�صة الق�صم:من 1432/11/13هـ حتى 1435/3/25هـ

dribrahima@gmail.com      :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/21934:املوقع اللكرتوين باجلامعة

ال�سم : تركي بن عبداهلل القريني
فرتة رئا�صة الق�صم:     من 1435/5/5هـ حتى الآن

turkiaq@hotmail.com      :الربيد اللكرتوين
http://faculty.ksu.edu.sa/24411:املوقع اللكرتوين باجلامعة
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وكيالت ق�سم الرتبية اخلا�سة منذ اأن�ساوؤه وحتى الآن )الناث( 

ق�صم الرتبية 1- الدكتوره �صهام بنت عبدالرحمن ال�صويغ 

ق�صم الرتبية 2- الدكتورة م�صبا ح بنت حممد كردي 

ق�صم الرتبية اخلا�صة 3- الدكتورة  نهى �صادق اللحامي 

ق�صم الرتبية اخلا�صة 4- الدكتورة �صحر بنت اأحمد اخل�صرمي 

ق�صم الرتبية اخلا�صة 5- الدكتورة نورة بنت ابراهيم ال�صليمان 

ق�صم الرتبية اخلا�صة 6- الدكتورة هنية بنت حممود مرزا 

ق�صم الرتبية اخلا�صة 7- الدكتورة مها بنت حمد ال�صيحه 

ق�صم الرتبية اخلا�صة 8- الدكتورة نوره  بتت علي الكثريي 



الملحق الرابع

وثائق إحصائية
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العدد الكلي لطالب البكالوريو�س واملاج�صتري

عدد طالب البكالوريو�س + عدد طالب املاج�صتري العادي = العدد الكلي )هذا العام(
2013201420152016201720182019202020212022بكالوريو�س

الن�صبة املئوية خالل 
70%74%77%80%83%86%89%92%95%96.6%10 �صنوات

2714267025852501241723322248216420791967العدد
ماج�صتري/ الن�صبة 

30%26%23%20%17%14%11%8%5%3.4%خالل 10 �صنوات

96140225309393478562646731843العدد
100%1002810%1002810%1002810%1002810%2810العدد الكلي
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