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جامعة أـ درماف اإلسبلمية
معــهد دراســات األســرة

تمهيد:
المعيد ىو أحد روافد جامعة أـ درماف اإلسبلمية المجتمعية

المتخصصة التي تعني بتناوؿ قضايا األسرة والمجتمع بصورة عممية
واسعة مف خبلؿ األقساـ العممية واالجتماعية المتمثمة في قسـ دراسات
وقسـ اإلرشاد والمعالجة األسرية

األسرة

وقسـ التدريب واإلصبلح

االجتماعي وقسـ الترجمة والنشر وقسـ رياض األطفاؿ
أوالً :نشأة المعيد وتطوره:ػ

في ذي الحجة ٕٓٗٔىػ الموافؽ مارس

ٕٓٓٓـ تقرر إنشاء

(معيد الدراسات النسوية) ،ثـ عدؿ اسـ المعيد إلى معيد دراسات األسرة

في ذي الحجة ٖٕٗٔىػ الموافؽ ٕٕٖٓٓ/ٙ/ـ حتى تصبح رسالة المعيد
أكثر شموالً ويكوف أحد أىـ منافذ الجامعة المجتمعية.

الرؤية:

أسرة معاصرة قوية بأسس إسبلمية عممية

الرسالة:

ٔ /تحصيف المجتمع وتسميحو بفقو األسرة المسممة وحماية مؤسسة
الزواج.

ٕ /تقوية قدرات األسرة في التنشئة والتوعية والتربية وتعزيزىا.
ٖ /رفع وعي األسرة بكيفيات المجابية والتفاعؿ اإليجابي.
األهداف:

 تأصيؿ المعرفة الخاصة بقضايا األسرة.

 رصد التيارات المصاحبة لمعولمة والثقافات المتغيرة األخرى وآثارىا
عمى األسرة والمجتمع وتقويميا.
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 تسميط الضوء عمى مشكبلت األمومة والطفولة ،وتقديـ الحموؿ
برؤية إسبلمية

 تشجيع البحوث التطبيقية في مجاالت األسرة المجاالت ذات
الصمة وتطويرىا.

 تأىيؿ كوادر تقود الحوار في القضايا االجتماعية المطروحة في
المنابر العالمية واإلقميمية.

 تأىيؿ الكوادر المختصة في مجاالت االستشارات األسرية.
 إنشاء قاعدة بيانات أساسية تكوف مرجعية لمدارسيف.

الوسائل:

الموجية لممجتمع.
 األنشطة وبرامج التوعية واإلرشاد ّ
 البرامج األكاديمية العميا الموجية لممختصيف.

 دورات تدريبية وتأىيمية قصيرة لمشباب مف الجنسيف.

 البحوث والترجمة والنشر في مجاالت دراسات األسرة.
 برامج اجتماعية في اإلرشاد والتوجيو األسري.
 مكاتب اإلرشاد واإلصبلح األسري.
 المؤتمرات والندوات وورش العمؿ.

 اإلصدارات والكتيبات اإلرشادية في مجاالت األسرة.
العمل األكاديمية لممعهد:

ٔ .يمنح المعيد درجة الدكتوراه ،والماجستير والدبموـ العالي في
التخصصات التالية-:

أ .دراسات األسرة.

ب .الترجمة العامة.
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ج .اإلرشاد والمعالجة األسرية.

د .رياض األطفاؿ.

ٕ .يعمؿ المعيد عمى ترقية البحث العممي لمواكبة التغيرات العالمية
واإلقميمية والمحمية وتأثيراتيا عمى أوضاع األسرة ووظائفيا.

ٖ .دعـ العمؿ األكاديمي والمجتمعي بكورسات تدريبية قصيرة المدى
مف خبلؿ قسـ متخصص لمتدريب

ٗ .تدريب مدربيف معتمديف في مجاؿ اإلرشاد األسري االحترافي
وتأىيميـ.

جهود المعهد في إطار العمل المجتمعي:
ٔ/عمؿ برامج أكاديمية و خدمات مجتمعية واج ارء بحوث ودراسات
ميدانية بالتعاوف مع المؤسسات ذات األىداؼ واالىتماـ المشترؾ مثؿ-:
 -و ازرة الرعاية والضماف االجتماعي.

 الييئة القضائية (محاكـ األحواؿ الشخصية). و ازرة الثقافة والشباب والرياضة. المجالس القومية المتخصصة. المعاىد العممية المشابية. -المراكز البحثية المستقمة.

 المنظمات اإلقميمية والدولية ذات الصفة المشتركة. -شرطة حماية األسرة والطفؿ والمجتمع.

ٕ /إقامة منتدى فكري شيري يتناوؿ قضايا مجتمعية ،وأي موضوع متعمؽ
باألسرة جدير بالدراسة.
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ٖ /إنشاء مراكز متخصصة لئلرشاد األسري ،وذلؾ لمحد مف ارتفاع
معدالت الطبلؽ وعوامؿ الضعؼ التي تواجو بعض األسر كما مف شأَنيا
مكافحة الجريمة بأشكاليا الجديدة كظاىرة اغتصاب النساء واألطفاؿ

والمخدرات وتوعية األسر بمخاطر األمراض المنقولة جنسياً والحد مف
تصاعد نسبة اإلصابة باإليدز في السوداف.

ٗ /إجراء بحوث ومسوحات ميدانية حوؿ قضايا تتطمب ذلؾ مع جيات
مختصة.

٘ /فتح مراكز مسحية وبحثية في المناطؽ ذات الحاجة.

 /ٙبرامج ومناشط توعوية (ندوات – محاضرات) تستيدؼ ربات البيوت

واألميات.

 /ٚحمبلت توعية في المدارس والجامعات (حوؿ قضايا وموضوعات ذات
الصمة باىتمامات المعيد).

 /ٛتوفير فرص التأىيؿ لمعامميف بالمؤسسات االجتماعية والسيما في
مجاالت رعاية األسرة والطفولة والشباب.

 /ٜتبصير المجتمع بكافة الميددات المحدقة.

ٓٔ /دورات إعداد الحياة الزوجية لمشباب المقبؿ عمى الزواج مف
الجنسيف.
جهود المعهد في إطار العمل البحثي واإلعالمي:
ٔ /إصدار المجمة العممية المحكمة دورياً( .نصؼ سنوية).

ٕ /إصدار كتيبات رسائؿ قصيرة تتناوؿ بعض القضايا والموضوعات

الميمة.

ٖ /عمؿ بحوث ميدانية في بعض القضايا المجتمعية.
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ٗ /إنشاء قاعدة بيانات في مسائؿ وقضايا األسرة.

٘ /إنشاء شبكة عمى الشبكة اإللكترونية باسـ المعيد وتغذيتيا
بالموضوعات الحية والميمة.

 /ٙترجمة إلصدارات وبحوث ودراسات تتعمؽ باألسرة.
 /ٚالمشاركة في البرامج التمفزيونية واإلذاعية التي تخص األسرة.

لمتواصؿ:

E/ budor88@hot mail.com
ٕٜٜٖٖٓٓٗٔ٘ٗٛ٘ٚ
Tel:
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ثانياً :أهداف عممية تطوير المناهج

يسعى المعيد مف خبلؿ تحديث المناىج إِلى:

ٔ /ترقية المخرجات العممية والبحث العممي لمواكبة التغيرات العالمية
واإلقميمية والمحمية وتأثيراتيا عمى أوضاع األسرة ووظائفيا.
ٕ /دعـ العمؿ األكاديمي والمجتمعي بمناىج تعمؿ عمى تدريب مختصيف
ميتميف بالشأف األسري

ٖ /توسيع مظمة المعيد األكاديمية.

ثالثاً :أهمية عممية تطوير المناهج

تكمف أىمية تحديث المناىج وتطويرىا في تأىيميا لكوادر عممية

متخصصة وفقاً لمعايير الجودة المتعمقة بأخبلقيات المينة والمسؤولية
المجتمعية وتنمية القدرات البشرية.

رابعاً :المجان التي عممت عمى تطوير مناهج المعهد

تـ بحمد ا﵀ وتوفيقو تنقيح مسودة المناىج ومراجعتيا وتطويرىا ألَقساـ

المعيد بواسطة المجنة المفوضة عمى النحو التالي:

ٔ /د .بدور الفاضؿ الشيخ .مديرة المعيد.
ٕ /د .فاطمة النعيـ محمد

رئيس قسـ الترجمة والبحوث والنشر.

ٖ /د .صفاء محمد عبد الوىاب

رئيس قسـ التدريب

واإلصبلح االجتماعي.

ٗ /د .عفاؼ عمى السيد – رئيس قسـ دراسات األسرة.

خامساً :الخبراء الذين تم االستعانة بهم:

ٔ /أ.د .محمود يعقوب محمود – عميد كمية التربية – جامعة النيميف.
ٕ /أ.د .محمد األميف ودودة – خبير تربوي – تطوير المناىج.
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ٖ /أ.د .عبد العاطى عمر عمي – المركز القومي لممناىج والبحث
التربوي.

ٗ /أ.د محمد عبد المجيد رجب ػ جامعة السوداف.

سادساً :عدد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في عممية التطوير:

خمسة أساتذة.

سابعاً :المصادر التي تم من خاللها تطوير المناهج.

 الكميات والمعاىد النظيرة عمى المستوى المحمي واإلقميمي.
 المناىج النظيرة عمى شبكة المعمومات.

 المناىج المجازة في المؤتمر العالمي األوؿ في عاـٕٓٓٚـ.
 إستراتيجية و ازرة الرعاية والضماف االجتماعي.
 مرتكزات المواد في الدليؿ األسبؽ.
 رؤية الخبراء مف خارج الجامعة.

ثامناً :اإلضافات التي تمت في األقسام

قسم دراسات األسرة:

البرنامج الموجود اآلف بمسمى دراسات األسرة يحتاج إلى تعديؿ ،وذلؾ

لتطابؽ مسمى البرنامج والقسـ والمعيد فيكوف التساؤؿ دائماً عف ماىية

دراسات األسرة في سوؽ العمؿ ،ليذا وحرصاً عمى أف يظؿ القسـ

مستوعباً لمدارسيف خدمة لقضايا األسرة نقترح البرامج اآلتية:

ٔ /برنامج ماجستير عموـ تنمية األسرة (تمييدي +البحث التكميمي)

موضوعاتو ىي :التخطيط االستراتيجي لؤلسرة ودراسة الجدوى
االقتصادية وادارة المشروعات الصغيرة وتنمية القدرات والميارات.
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ٕ /برنامج ماجستير صحة األسرة (بالبحث) وموضوعاتو تشمؿ
المجاالت اآلتية :الطب وعمـ النفس وعمـ التغذية.

ٖ/برنامج ماجستير نظـ الحماية االجتماعية لؤلسرة(تمييدي+البحث
التكميمي) وموضوعاتو :االتفاقيات والمواثيؽ الدولية وحقوؽ اإلنساف
وقوانيف األحواؿ الشخصية والضماف والتأميف االجتماعي وفقو األسرة.

ٗ /برنامج ماجستير تنمية اقتصاديات األسرة (تمييدي+البحث التكميمي)
موضوعاتو :مدخؿ عمـ االقتصاد ومدخؿ عمـ التنمية وأساسيات منظمات
العمؿ وادارة الوقت والماؿ وادارة األعماؿ وميزانية األسرة.

٘ /برنامج الدراسات القانونية والفقيية لؤلسرة (بالبحث).
 /ٙبرنامج الدراسات األمنية واإلستراتيجية (بالبحث).

برامج إضافية مقترحة لقسم الترجمة

برنامج الترجمة االقتصادية و ِ
اإلدارية:
أهداف المقرر:
ييدؼ ىذا المقرر إلى تمكيف الطالب مف الترجمة الدقيقة

لمنصوص في المجاالت االقتصادية و ِ
اإلدارية مف المغة العربية إلى المغة

األجنبية وبالعكس ،وييدؼ كذلؾ إلى تمكيف الطالب مف التعرؼ عمى
تقنيات صياغة النصوص االقتصادية و ِ
اإلدارية وكيفية اختيار

المصطمحات الخاصة بالمجاليف االقتصادي و ِ
اإلداري وتصنيفيا

واستيعابيا عند النقؿ مف وِالى المغة األـ ،كما ييدؼ إِلى تعريؼ الطالب
بالخصائص المغوية ألَنماط النصوص االقتصادية و ِ
اإلدارية.
المفردات:
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ٔ /التجارة الداخمية.

ٕ/األَنظمة الداخمية لمو ازرات والييئات.

ٖ /أَنظمة المصالح الحكومية وغير الحكومية.
ٗ /المؤسسات االستثمارية.

٘ /اليياكؿ ِ
اإلدارية لممؤسسات.
 /ٙالتجارة الخارجية.

 /ٚالعبلقات التجارية الدولية.
 /ٛالمصارؼ.

 /ٜالعقود التجارية.

ٓٔ /المستندات ِ
اإلدارية

المستهدفون:

ٔ /و ازرة التجارة الداخمية.

وزرة التجارة الخارجية.
ٕ /ا
ٖ /و ازرة الخارجية.

ٗ /الشركات والمؤسسات الحكومية.
٘ /و ازرات أُخرى.

برنامج الترجمة الفورية والثنائية:
أهداف المقرر
ييدؼ المقرر إلى التدريب العممي عمى الترجمة الفورية والمتقدمة

لنصوص متنوعة مف العربية إلى المغة اليدؼ وبالعكس ويتـ التركيز مف
خبلؿ التطبيقات العممية عمى الميارات المختمفة لمترجمة الفورية
والمشاكؿ المغوية والثقافية واالجتماعية والنفسية التي تحوؿ دوف نقؿ
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المعنى بدقة أو بالسرعة المطموبة .كما يتـ تعريؼ الطبلب بالتقنيات

المختمفة المستخدمة في الترجمة الفورية.

كما ييدؼ إِلى تعريؼ الطالب بمنيجية الترجمة الثنائية وآلياتيا

والميارات المغوية والنفسية والعقمية الخاصة بيا ،ويتدرب الطالب عممياً
عمى كيفية نقؿ المعنى بيف شخصيف ،أحدىما بالمغة العربية واآلخر

بالمغة األجنبية المعنية .ويتـ التركيز عمى مواقؼ اتصالية واقعية .كما
يتعرؼ مف خبلؿ التطبيقات العممية عمى المشاكؿ المغوية والثقافية

والعقمية التي تحوؿ دوف نقؿ المعنى بدقة وبالسرعة المطموبة.

المفردات:

ٔ /عمـ األسموب.

ٕ /الترجمة المنظورة.
ٖ /الترجمة التتبعية.

ٗ /عمـ المسانيات.

٘ /عمـ المغة االجتماعي والنفسي.
 /ٙلغويات تقابمية.

 /ٚقضايا ومشكبلت الترجمة.

المستهدفون:
ٔ /عاـ

برنامج الترجمة العسكرية واألمنية

أهداف المقرر:
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ييدؼ ىذا المقرر إلى إكساب الطبلب ميارة الترجمة العممية مف

العربية إلى المغة األجنبية المعنية وبالعكس في فروع العموـ العسكرية
المختمفة .كما يركز المقرر عمى تنمية ميارات الدقة والسرعة في الترجمة
في تمؾ المجاالت .يعمـ المقرر الطبلب مصطمحات العموـ العسكرية
بمختمؼ أنواعيا ،وكذلؾ التعرؼ عمى المعاجـ المتخصصة في ىذه

العموـ.

المفردات:

ٔ /أساليب التدريب العسكري العاـ.
ٕ /حفظ األمف والنظاـ.

ٖ /مكافحة الجريمة والمخدرات.

ٗ /التحقيؽ والمرافعات الجنائية.

٘ /الحقوؽ الخاصة والعامة.

 /ٙالعقوبات الجنائية والمرور.

 /ٚاالستخبارات.

 /ٛالدفاع المدني.

 /ٜحراسة الحدود.

المستهدفون:

ٔ /و ازرة الداخمية

ٖ /جامعة الرباط

ٕ /أكاديمية األمف العميا
ٗ /كرري التقنية

برنامج الترجمة الهندسية والبترولية
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أهداف المقرر:

ييدؼ المقرر إلي إِكساب الطبلب ميارة الترجمة العممية فى فروع العموـ

المختمفة وكذلؾ تنمية ميارات الدقة والسرعة في الترجمة في تمؾ العموـ،

ويتعرؼ الطبلب عمى المصطمحات الخاصة بيا ،وكذلؾ المعاجـ
المتخصصة فييا.

المفردات:

ٕ /اليندسة المعمارية

ٔ /اليندسة المدنية

ٖ /اليندسة الميكانيكية

ٗ /اليندسة الكيميائية

 /ٚاالستخراج

 /ٛالتكرير

 /ٙالتنقيب

٘ /صناعة النفط

 /9الصناعات البتروكيماوية وتسويقيا

المستهدفون:

ٔ /شركات ومؤسسات عاممة في مجاؿ البتروؿ والمعادف وصناعاتيا.
ٕ /برنامج الترجمة القانونية.
أهداف المقرر:

ييدؼ المقرر إلى التدريب العممي عمى الترجمة المتقدمة مف العربية

إلى المغة األجنبية المعنية وبالعكس في المجاالت القانونية المختمفة ويتـ
دراسة النصوص القانونية وتحميميا لمتعرؼ عمى الخصائص المصطمحية
واألُسموبية لمغة المجاؿ إضافة إلى المعاجـ المتخصصة.

المفردات:

ٔ /القانوف اإلداري.

ٖ /القانوف المدني.

ٕ /القانوف االقتصادي.

ٗ /القانوف العسكري والجنائي.
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/ٙالقانوف الدولي.

 /ٛالقانوف الدستوري.

المستهدفون:
ٔ /الييئة القضائية.
ٖ /المراجع العاـ.

ٕ /و ازرة العدؿ.
ٗ /القانونيوف.

برنامج المغة الصينية لألغراض التجارية
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أهداف المقرر:
ييدؼ إلى تزويد الراغبيف في تعمـ المغة والمصطمحات

الصينية الخاصة بالمجاالت التجارية بما يمكنيـ مف التواصؿ في األحواؿ
المختمفة والعمؿ عمى تحسيف الميارات المغوية وتطوير األداء المغوي تمبية
لمتطمبات سوؽ العمؿ.

المفردات:

ٔ /المصطمحات التجارية بصفة عامة والخاصة بالشركات والمنتجات
التجارية والتسوؽ والشحف وغيرىا.

ٕ /المصطمحات والمغة الخاصة بمجاؿ البتروؿ والتنقيب والصناعات
بصفة عامة والبتروكيماوية بصفة خاصة.

المستهدفون:

أقسام مقترحة

عاـ

 /1قسم رياض األطفال:
في إطار َس ْعي المعيد لمتجويد والتطوير يقدـ مقترحو لقياـ قسـ
لرياض األطفاؿ بدالً ِم ْف كونو برنامجاً في قسـ دراسات األسرة وذلؾ
لآلتي:

المبرر العام:

أف الشيادة التي أجيزت لبرنامج رياض األطفاؿ تحمؿ مسمى

دراسات األسرة ،وىى ال تمبي الطمب في الحصوؿ عمى الماجستير في

رياض األطفاؿ بصورة متخصصة ،األمر الذي استدعى المعيد لقياـ
دراسة متخصصة في رياض األطفاؿ بقسـ منفصؿ يحمؿ مسمى

التخصص.
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مبررات أخرى اقتضتيا ضرورة المواكبة والتطوير:

ٔ /اعتماد رياض األطفاؿ مرحمة مستقمة مف مراحؿ السمـ التعميمي العاـ
في السوداف

ٕ /تطور الدراسات في مجاؿ رياض األَطفاؿ بقياـ كميات متخصصة ليا
بدالً مف األقساـ مثؿ جامعة القاىرة التي توجد بيا كمية لرياض األطفاؿ

ٖ /اإلقباؿ الكبير مف خريجات بعض الجامعات السودانية كجامعة
األحفاد لطمب برنامج الماجستير في ىذا التخصص.

منهج ماجستير رياض األطفال

المقدمة:

إف رياض األطفاؿ تعد مف المؤسسات االجتماعية التي تييئ

الفرص المناسبة لمساعدة األفراد عمى النمو الشامؿ المتكامؿ روحياً وخمقياً

وفكرياً واجتماعياً وجسدياً إلى أقصى ما تسمح بو استعداداتيـ وامكاناتيـ؛
وعمى ضوء طبيعة المجتمع وفمسفتو وآمالو؛ وعمى ضوء مبادئ اإلسبلـ
والتراث العربي والثقافة المعاصرة بما يكفؿ التوازف بيف تحقيؽ األفراد

لذاتيـ واعدادىـ لممشاركة البناءة في تقدـ المجتمع؛ لذا سعى المعيد إلى
تقديـ برنامج ماجستير مف خبلؿ ىذا القسـ المقترح لممساىمة في بناء

كوادر مؤىمة لخدمة النشء برياض األطفاؿ.

األهداف العامة لممنهج:
ٔ .فتح قنوات تواصؿ مع إدارات التعميـ قبؿ المدرسي باعتبارىا المدخؿ
الحقيقي لمعممية التعميمية لمطفؿ.
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ٕ .رفع قدرات و ترقية أداء المشرفات عمى رياض األطفاؿ.

ٖ .المساىمة في توفير كوادر مف مشرفات رياض األطفاؿ المؤىبلت
عمميا.

ٗ .التأكيد عمى تنمية اإليماف با﵀ تعالى وحب الوطف وتنمية التفكير
والقدرات اإلبداعية لدى الطفؿ وتربية االتجاىات اإليجابية نحو البيئة.

و ىي أىداؼ تنبع مف األىداؼ األساسية المتضمنة في النظاـ األساسي

لممعيد والمتعمقة بتعميؽ الروح العممية والبحثية لدى الدارسيف؛ مما يمكنيـ

مف مواصمة ومتابعة تطورات العمـ في زمف انفجار المعرفة وتدفقيا.
 /2قسم التربية الخاصة:

في ظؿ التوسع الكمي والتطور النوعي في ميداف التربية الخاصة

في الكثير مف بمداف العالـ ،وما واكب ذلؾ مف ازدياد مطرد في طمب
معمميف مؤىميف بمجاالت التربية الخاصة المختمفة مف قبؿ و ازرة التعميـ

العالي السودانية ،والمراكز األىمية الخاصة منيا والحكومية التي تخدـ
األشخاص ذوي اإلعاقة والموىوبيف ،ونظ ار لمنقص العربي المبلحظ في
الكوادر البشرية المتخصصة في مجاؿ التربية الخاصة جاء قياـ ىذا القسـ
أسوة بأقساـ التربية الخاصة في كثير مف الجامعات عمى الصعيد المحمي

أو الخارجي لمعمؿ عمى تزويد الميداف التربوي بالكوادر المؤىمة في ىذا
المجاؿ تأىيبلً أكاديمياً بشكؿ عالي المستوى.

التعريف بالقسم:

ىو أحد األقساـ المتخصصة في معيد دراسات األسرة الذي يعنى

برفع المستوى الميني والعممي لممعمميف والعامميف في مجاؿ التربية
الخاصة وتعريفيـ باالتجاىات العممية والتربوية المعاصرة ،وذلؾ مف خبلؿ
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منح الدرجات العممية المتخصصة واقامة المؤتمرات والدورات التدريبية
الندوات المتخصصة ،وورش العمؿ التي يعقدىا القسـ.

الرؤية:
أف يكوف قسـ التربية الخاصة بجامعة أـ درماف اإلسبلمية أنموذجا
لجميع األقساـ األخرى بالجامعات السودانية والعربية.

الرسالة:

العمؿ عمى إعداد الكوادر التربوية المتخصصة في مجاؿ التربية

الخاصة وتأىيميا ،وتحقيؽ رسالة المعيد في االرتقاء بالبحث العممي

المتخصص حسب حاجات المجتمع وفقا لممعايير العالية لمجودة.
أهداف القسم:

أوالً -إعداد كوادر سودانية مؤىمة بدرجة عممية عالية ومتخصصة في
مجاؿ التربية الخاصة لسد الفراغ الكبير مف األساتذة والمختصيف في ىذا

التخصص التربوي الدقيؽ.

ثانياً -اإلسياـ في إيجاد الحموؿ المناسبة لمشكبلت ىذه الفئة مف

خبلؿ إجراء البحوث والدراسات العممية المتخصصة في معيد دراسات
األسرة في مجاؿ التربية الخاصة.

ثالثاً -إكساب المعمـ المعمومات األساسية لممنيجية الصحيحة والتقنيات
المناسبة لتطبيقيا والعمؿ بيا في مدارس ومراكز التعميـ العاـ في السوداف،

ودعـ الطبلب الممتحقيف ببرامج الدمج في مؤسسات التربية الخاصة

وتقديـ االستشارات المتخصصة لذوي االحتياجات الخاصة وأسرىـ.

الخصائص العامة لمبرنامج:
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 يقوـ البرنامج بإعداده لممعمـ االختصاصي بالمفيوـ الشامؿ الحديث
القادر عمى إجراء عمميات التقييـ والتقويـ والتدريب واعداد الخطط

والبرامج والدمج والتدريس في كافة المستويات التعميمية ليذه الفئة.

 يمنح القسـ درجة الدبموـ العالي ودرجة الماجستير (بالكورسات
والبحث) ،ودرجة والدكتوراه في التربية مف قسـ التربية الخاصة بشروط
القبوؿ المعموؿ بيا نفسيا في معيد دراسات األسرة

في أي مف

التخصصات التالية:
ٔ.

اإلعاقات الحسية (السمعية والبصرية).

ٕ .اإلعاقة الذىنية (العقمية).
ٖ.

صعوبات التعمـ.

ٗ .اضطرابات السموؾ و التوحد.
٘.

إعاقات النمو الشامؿ.

 .ٙالموىبة و التفوؽ العقمي.


يتيح برنامج الماجستير لمطالب اختيار التخصص الدقيؽ في أي

مف المجاالت التي يقدميا البرنامج في مختمؼ مجاالت اإلعاقة

أعبله ،وذلؾ بعد إكماؿ المقررات الدراسية في فصميف دراسييف ،ومف
ثـ يختار الطالب التخصص المبلئـ

لو مف خبلؿ إجراء البحث

التكميمي المتخصص والبرامج واألنشطة المصاحبة لذات التخصص.



يتيح البرنامج مف خبلؿ دراسة مناىج البحث في التربية الخاصة

الفرصة بالتعريؼ بمفيوـ البحث العممي وخطواتو وأسسو ومناىجو و

19

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

جامعة أـ درماف اإلسبلمية
معــهد دراســات األســرة

اإلدارة العامة لمتقويـ واإلعتماد

المؤتمر العالمي الثاني لتطوير
مناهج الجامعة 5341هـ 4153 -م

حصر الدراسات السابقة ذات العبلقة ونقدىا وخطوات إعداد االستبانة
أو القياس وضع تصور مقترح لخطة البحث .وبتقديـ ىذا التحميؿ

والمراجعة يمكنيـ اختيار مشروع البحث لمرسالة في المجاؿ التربوي
الخاص الذي ينوي الطالب التخصص الدقيؽ فيو.



يمنح القسـ الدبمومات التخصصية في مجاالت التربية الخاصة

لتأىيؿ غير المتخصصيف العامميف في مجاؿ التربية الخاصة.
البرامج التربوية والخدمات المساندة لذوي اإلعاقة والموهوبين:

 أوال :البرامج التربوية الخاصة المصاحبة بكؿ فئة :يتـ فييا تعريؼ
الطالب بمفيوـ البرامج التربوية الخاصة واألُسس والمبادئ التي يقوـ

عمييا البرنامج واتخاذ الق اررات التربوية في برنامج الطالب الفردي و
استراتيجيات بناء المناىج والبرامج التربوية الفردية لمطبلب – بمختمؼ
إعاقاتيـ -

وكيفية تصميـ المواد التعميمية وتقييـ البرامج التربوية

الخاصة بكؿ فئة.

 ثانياً :الخدمات المساندة في البرنامج :يقصد بالخدمات المساندة ما
يقدـ مف مساعدات ليذه الفئة و توضيح مياـ العامميف وأَدوارىـ في

كؿ خدمة عمى ضوء ما ورد في القوانيف الدولية إضافة إلى الخدمات
المساندة داخؿ واطار المدرسة خارجيا ودور األسرة فييا لمحصوؿ
عمى تمؾ الخدمات ومصادر الدعـ التي يمكف أَف تموؿ ما يحتاجو

الطفؿ .ومف أمثمة تمؾ الخدمات المساندة في التربية الخاصة:
 خدمات التغذية.

 خدمات النقؿ والتنقؿ.
 خدمات الترفيو.
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 خدمات التدخؿ المبكر.

 خدمات التأىيؿ /سمعي /بصري.
 خدمات الصحة المدرسية.

 الخدمات النفسية المدرسية.
 الخدمات االجتماعية.

 خدمات اإلرشاد األسري.
إف اليدؼ مف ىذه الخدمات ىو التعرؼ عمى آلية اإلعداد،

والتقييـ لبرامج التربية الخاصة ،و تنسيؽ كافة الخدمات المرتبطة بيا،

وتطوير الموظفيف العامميف بتمؾ المؤسسات ،واالستفادة القصوى مف
مصادر الدعـ المالية والبشرية ،كما ييدؼ إلى معرفة القوانيف واألَنظمة
والموائح والضوابط المرتبطة بتقديـ ىذه الخدمات التربوية الخاصة.
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