
تنمية مهارات التواصل : برنامج التواصل و التوحد 

الوظيفي

البرنامج 

التدريبي

العربية لغة البرنامج 

ساعة15 مدة البرنامج                    

: حد سوف يتم في هذه الدورة التطرق الى برنامج التواصل و التو

لذوي اإلعاقة  وفق نموذج -تنمية مهارات التواصل الوظيفي 

ي األداء الوظيفي  الذي ينبثق منه نظام خطة الدعم الفردي لذو

وذلك  في المجاالت األساسية التي تشمل المهارات ,اإلعاقة

,األساسية للتكوين الوظيفي للفرد من فئة ذوي اإلعاقة 

المكونات األساسية لألداء الوظيفي  و التي من خاللها يتم 

,ومية  الوصول الى االستقاللية في اإلنتاج والمهارات الحياتية الي

عمار ونشاطات الترفيه في البيئة الوظيفية للفرد لمختلف اال

ه سواء كان طفل في الروضة او بالغ يعمل في وظيفه او مؤسس

.انتاجيه 

اهداف البرنامج          



:التوحد  و االداء الوظيفي•
 التوحد
 االداء الوظيفي
 اضطرابات التواصل و التوحد
 تحديات االداء الوظيفي للتوحد في البيئة

:التواصل •
 تعريف التواصل
 انواع التواصل.
 التواصل والنمو.
 مائيةللتوحد واالضطرابات النالتقييم التواصل في التشخيص و
 كية  ااألدر,الحسية  ,الحركية : التواصل  وعالقته في المهارات,

.والمعرفية  للتوحد واالضطرابات النمائية 
 التواصل و االستقاللية.

:تطبيقات عملية  •
للتوحد و االضطرابات النمائية وفق تنمية مهارات التواصل الوظيفي

FCT Functional Communication Trainingنموذج 
للتوحد و االضطرابات النمائية وفق تنمية مهارات التواصل الوظيفي

ISSPنموذج 
  المدرسة والمنزل: التواصل و التوحد في البيئات الوظيفية.
 الربط بين االهداف والتواصل في التدخالت العالجية  والتربوية

.والتأهيلية المختلفة للتوحد واالضطرابات النمائية

محتويات 

البرنامج      

تواصل التعرف على االحتياجات األساسية للتوحد في الجوانب األساسية  في ال

.لتنمية لإلداء الوظيفي في البيئات المختلفة 

حركية و الجوانب-تعريف االحتياجات األساسية للتوحد في الجوانب الحس

االدراكية المعرفية  وعالقتها بالتواصل

التعرف على المنهج الوظيفي في الجوانب األساسية لتطوير المهارات 

و االعتماد على ,الوظيفية لذوي التوحد في كل من ا للمهارات األكاديمية 

و تطوير مهارات التعامل مع االخرين في البيئات الوظيفية المختلفة ,الذات

.The functional curriculumوفق المنهج الوظيفي 

مخرجات 

التعلم 
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الموظفين من فئة ذوي االعاقة

)نفسي / تأهيل/تربية ( العاملين في مجال ذوي اإلعاقة 

العاملين في مجال الدمج االكاديمي 

العاملين في مجال تشغيل ذوي اإلعاقة 

ذوي االختصاص من كوادر العلوم اإلنسانية المختلفة 

رؤساء األقسام والمشرفين 

أخصائي العالج الوظائفي

أولياء األمور 

الفئة 

المستهدفة 

محاضرات بور بوينت 

فيديوهات 

أوراق عمل 

المادة العلمية

المادة 

/ التدريبية 

التكنولوجيا 

المستخدمة
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