
نموذج بيانات برنامج تدريبي
المدرسية -برنامج تصميم الخطة التربوية الفردية  التدريبيالبرنامج

العربية لغة البرنامج 

ساعة15 مدة البرنامج                    

ية برنامج الخطة التربوية الفردسوف يتم في هذه الدورة التطرق الى
المدرسية 

school individual education plan -School IEP
ية والتي تعتبر القاعدة التي تنبثق منها كافة النشاطات التدريب,

في واإلجراءات التعليمية وبسبب أهمية الدور الذي تلعبهوالتأهيلية 
ديمي  عملية تدريب األطفال الذين يعانون من تحديات في التحصيل االكا

داد وتربيتهم فقد نصت التشريعات التربوية الخاصة على ضرورة إع
ة برنامج تربوي فردي لكل طفل تقدم له خدمات التربوية والتأهيلي

.المختلفة 
من خالل هذه الدورة سوف يتم العمل على تدريب الفريق العامل مع 

سواء االهل او اخصائيين او المرافقين  على استخدام الخطة ,الطالب 
وي المنهج  السلوكي الترب(وفق اآلليات و البروتكوالت المتبعة وفق 

كادر في والتي تشمل االحتياجات االساسية لألهالي و ال,)التأهيلي العالجي
:الجوانب التالية

التربية الخاصة•
الخدمات النفسية و السلوكية•
أساليب التدريس•
العالج الطبيعي•
العالج الوظيفي•
العالج النطق والتخاطب•

د و كيفية كتابة الخطة التربوية الفردية المدرسية من خالل تحدي
اجزائها و محتوياتها

اهداف البرنامج          

:  تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي
 االضطرابات النمائية التراجعية
التوحد
 المتالزمات
فرط النشاط الحركي
اضطرابات اللغة والنطق

محتويات البرنامج     



 الخفيفة والمتوسطة( اإلعاقة العقلية(
الشلل الدماغي
 صعوبات التعلم
خطوات تصميم الخطة التربوية الفردية
ية مجاالت الخدمات التربوية والتأهيلية و السلوك

في الخطة التربوية الفردية
آلية عمل الخطة التربوية الفردية:

o وضع الخطة بنظام سنوي
oاعضاء الفريق العامل المقدم للخدمات في

.مختلف المجاالت
o اعادة تقييم للنتائج وفق نظام فصلي )

).فصل دراسي
oج تقرير نهاية العام الدراسي ويشمل النتائ

.)التقرير النهائي ( النهائية للخط 
تدريب األسر على تطبيق الخطة.
بروتوكول العمل في الخطة التربوية الفردية.
كتابتها ,تحليلها ,كتابتها : األهداف,

.وتعميمها
 بنك األهداف
تحديد آلية المتابعة والتطبيق.
 البيئة الصفية و تنظيمها.

محتويات البرنامج     

أن يتقن المتدرب تصميم الخطة التربوية الفردية في 
:مراحلها المختلفة 

دراسة الحالة حيث يتم عمل مسح عام عن •
الحالة بما يشمل التشخيص الطبي و اي 

.معلومات أخرى تتعلق بالحالة
التاريخ ,التحويالت الطبية ( تجميع الوثائق •

.)نفسية الخ,تأهيلية تقيماتاي ,النمائي
.فتح الملف للطالب•
.وصف األداء الحالي للطالب•
تحديد األهداف بعيدة المدى واألهداف قصيرة •

.المدى
.تحديد الخدمات التربوية والخدمات المساندة•
تحديد بداية ونهاية الخدمات المطلوب •

للطالبتقديمها 

مخرجات التعلم 
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تحديد البدائل المكانية التربوية المالئمة •
.وأساليب تقديم الخدمة للطالب

تحديد المعايير الموضوعية لقياس األداء •
وتحديد إجراءات تقويم الخطة ومواعيدها 

. )يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية(الدورية 
.ة تحديد المشاركين في الخطة التربوية الفردي•
مية تحديد المستلزمات التعليمية وغير التعلي•

.)أدوات، مواد، وسائل,غرف المصادر (
كتابة االهداف بحيث تكون مبنية على ثالث •

:عوامل
وضع الطالب الحالي•
أهداف المدرسة واالهل•
البرنامج الدراسي المعتمد في المؤسسة •

.التعليمية التابع لها الطالب
ي المحتوى األكاديموبناء األهداف في ,صياغة / تحديد 

المدرسية/ للخطة التربوية الفردية 

مخرجات التعلم 

أولياء األمور 
المدرسين و مساعدي المدرسين

الظل-المدرس المرافق 
)نفسي / تأهل/تربية ( العاملين في مجال ذوي اإلعاقة 

العاملين في مجال الدمج االكاديمي 
ة ذوي االختصاص من كوادر العلوم اإلنسانية المختلف

رؤساء األقسام والمشرفين  األكاديميين

الفئة المستهدفة 

 محاضرات بور بوينت
 فيديوهات
 أوراق عمل
المادة العلمية
 دراسة حالة

/ المادة التدريبية 
التكنولوجيا المستخدمة
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البلشةأيمن : االسم 

درجة الدكتوراه في التربية الخاصة البلشةيحمل أيمن 

ومتخصص في مجال السلوك والتوحد ، عمل بعدة 

وظائف كمستشار وخبير فني لبرامج التوحد والسلوك 

ومدرب أول لحاالت التوحد ، واستشاري التدريب والتطوير 

في عدة دول عربية ، لديه شهادات اعتماد كمدرب دولي 

محترف وعضوية دائمة في معاهد التدريب والتطوير 

الدولية ، ساهم في وضع الخطط االستراتيجية في مجال 

التوحد والدمج التربوي، وتنفيذ البرامج الوطنية لتدريب 

الكوادر الفنية للتعامل مع األفراد من ذوي التوحد 

وأسرهم ، شارك في العديد من المؤتمرات والندوات 

العلمية المتخصصة في مجال التوحد والسلوك 

واإلعاقات النمائية بأوراق عمل ودراسات علمية 

.وميدانية ودورات تدريبية متخصصة

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة 
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