
برنامج التكامل الحسي المستوى األولنموذج بيانات برنامج تدريبي البرنامج 

التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعة 15 مدة البرنامج                    

سوف يتم في هذه الدورة التطرق الى  نظرية التكامل الحسي  حيث أنه 

يفسر تفاعلنا مع الجهة المحيطة بنا من خالل تحليل المعلومات 

المستقبلة للجهاز العصبي وبالتحديد الدماغ وبالتالي تظهر لنا 

السلوكيات على أنها نتيجة تحليل وترجمة المعلومات الحسية في داخل 

حركية/الدماغ بصورة معينة وإخراجها على شكل سلوكيات حس  كما  .

سوف يتم في هذه الدورة التطرق الى اهمية التكامل الحسي في حياة 

و التداخالت ,الطفل ونموه وتطوره في عملية التعليم والتأهيل 

واهميتها في ,السلوكية والتفسيرات الحسية للمشاكل السلوكية

التعامل مع االطفال و البالغين اللذين يعانون من مشاكل التكامل الحسي 

.واالضطرابات النمائية االخرى ,من فئة ذوي االعاقة والتوحد 

اهداف البرنامج          

نظرية التكامل الحسي •

 نظام الحس المسيTactile system ،

 الدهليزينظام التوازنVestibular system،

 الوضع الجسمي الفضائي نظامproprioceptive system . 

 نظام الشمolfactory sensory system

نظام السمعauditory sensory system 

النظام البصريvisual sensory system  

 نظام التذوقtaste sensory system

محتويات البرنامج      



الخلل في النظام الحسي •

 نظام الحس المسيTactile system ،

 الدهليزينظام التوازنVestibular system،

 الوضع الجسمي الفضائي نظام

proprioceptive system . 

 السمع ,التذوق ,الشم ,البصر : انظمة.

اضطرابات الوعي الحسي •

 جوع حسي(حساسية لمسية ناقصة(.

 دفاعية لمسية(حساسية لمسية زائدة(.

:الخلل الحسي •

النمو الطبيعي و التكامل الحسي

 االضطرابات النمائية واالعاقات المركبة

التوحد

االداء االكاديمي و التكامل الحسي•

محتويات البرنامج 

:أن يتعرف و يتقن المتدرب 

  نظرية التكامل الحسي.

جوانب الخلل في التكامل الحسي.

بيعي التأثير الوظيفي للتكامل الحسي في النمو الط

.لإلنسان 

مشاكل التكامل الحسي و تقيمها عند ذوي االعاقة و

.التوحد

 تحديد االهداف في التكامل الحسي لذوي االعاقة

والتوحد 

ل تصميم الخطة العالجية الخاصة بمشاكل التكام

.الحسي لذوي االعاقة والتوحد 

مخرجات التعلم 
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o أولياء األمور

oالمدرسين و مساعدي المدرسين

o الظل–المدرس المرافق

o تأهل/تربية ( العاملين في مجال ذوي اإلعاقة  /

)نفسي 

o العاملين في مجال الدمج االكاديمي

o ذوي االختصاص من كوادر العلوم اإلنسانية

المختلفة 

األكادميرؤساء األقسام والمشرفين  

الفئة المستهدفة 

 محاضرات بور بوينت

 فيديوهات

 أوراق عمل

المادة العلمية

دراسة حالة

/ المادة التدريبية 

التكنولوجيا المستخدمة
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