
البصرية و ( االستراتيجيات التعليمية لدمج االشخاص ذوي االعاقة المرئية

 اللغةالحركية والسمعية و النطق و
  

               البرنامج التدريبي

 

 لغة البرنامج    انجليزي-عربي

مدة البرنامج                     ساعة 15 

ان يتعرف المتدرب على االطار القانوني لحقوق االشخاص ذوي •

 االعاقة في دولة قطر

 ان يتعرف المتدرب على المقاربات السائدة لألشخاص ذوي االعاقة•

 ان يتعرف المتدرب على النموذج االجتماعي و النموذج الطبي لإلعاقة•

 ان يتعرف المتدرب على انواع االعاقة المرئية و االعاقة الغير مرئية•

ان يتعرف المتدرب على االعاقة البصرية واالستراتيجيات التعليمية •

 ووسائل الدعم االكاديمي الخاص بها

ان يتعرف المتدرب على االعاقة السمعية واالستراتيجيات التعليمية •

 ووسائل الدعم االكاديمي الخاص بها

ان يتعرف المتدرب على االعاقة الحركية واالستراتيجيات التعليمية •

 ووسائل الدعم االكاديمي الخاص بها

ان يتعرف المتدرب على اضطراب النطق و اللغة واالستراتيجيات •

 التعليمية ووسائل الدعم االكاديمي الخاص بها

 اهداف البرنامج          

 :  تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

 النموذج الطبي والنموذج االجتماعي لإلعاقة•

 االطار االخالقي للتعامل مع االفراد ذوي االعاقة•

 التعامل االحترافي مع االفراد ذوي االعاقة•

 الحق في الخصوصية و سرية المعلومات الخاصة باألفراد ذوي االعاقة•

 محتويات البرنامج      

 

 

 

 



 :  البرنامج، يكون المشاركين قادرين على  نهاية  

قادرين على التعرف على االطار القانوني لحقوق االشخاص ذوي •

 االعاقة في دولة قطر

 قادرين على التعرف على المقاربات السائدة لألشخاص ذوي االعاقة•

قادرين على التعرف على النموذج االجتماعي و النموذج الطبي •

 لإلعاقة

قادرين على التعرف على انواع االعاقة المرئية و االعاقة الغير •

 مرئية

قادرين على التعرف على االعاقة البصرية واالستراتيجيات التعليمية •

 ووسائل الدعم االكاديمي الخاص بها

قادرين على التعرف على االعاقة السمعية واالستراتيجيات التعليمية •

 ووسائل الدعم االكاديمي الخاص بها

قادرين على التعرف على االعاقة الحركية واالستراتيجيات التعليمية •

 ووسائل الدعم االكاديمي الخاص بها

قادرين على التعرف على اضطراب النطق و اللغة واالستراتيجيات •

 التعليمية ووسائل الدعم االكاديمي الخاص بها

 مخرجات التعلم 

 

 

 

 

 

 

اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة و مدراء و نواب المدراء و المعلمين 

 االحتياجات الخاصة المهتمين بدمج الطالب ذوي

   

 

 الفئة المستهدفة 

 

 



 اإلعاقة الحركية

 التحديات خارج القاعة الدراسية

 الخصائص

 االعتبارات واالستراتيجيات التعليمية

 الدعم االكاديمي للطلبة ذوي االعاقة الحركية

 االعاقة السمعية

 التحديات التي تواجه الطالب ذوي االعاقة السمعية

 خصائص االعاقة السمعية

 التواصل مع الطالب ذوي االعاقة السمعية

 االعتبارات واالستراتيجيات التعليمية

 الدعم االكاديمي للطالب ذوي االعاقة السمعية

 االعاقة البصرية

 تحديات ضعف البصر أو كف البصر

 خصائص االعاقة البصرية

 التواصل مع الطالب ذوي االعاقة البصرية

 االعتبارات واالستراتيجيات التعليمية

 الدعم االكاديمي للطالب ذوي االعاقة البصرية

 اضطرابات النطق و اللغة

 تحديات اضطرابات النطق و اللغة

 خصائص اضطرابات النطق و اللغة

 التواصل مع الطالب ذوي اضطرابات النطق و اللغة

 االعتبارات واالستراتيجيات التعليمية

 الدعم االكاديمي للطالب ذوي اضطرابات النطق و اللغة

 

 العرض : التكنولوجيا المستخدمة

 

 /  المادة التدريبية 

   التكنولوجيا المستخدمة

 

 

 

 

 

 

 رسوم البرنامج  لاير قطري 1700


