
نموذج بيانات برنامج تدريبي
تطوير مھارات األداء الوظیفي لذوي التوحد واالضطرابات النمائیة ال��نامج التدر��ي

العر�ية لغة ال��نامج 

ساعة 15 مدة ال��نامج                    

ي هذە الدورة التطرق ا� برنامج تنم�ة المهارات الوظ�ف�ة ل
ذوي اإلعاقة  سوف يتم �ف

ي  الذي ينبثق منه نظام خطة الدعم الفردي لذوي ا
إلعاقة وفق نموذج األداء الوظ��ف

Individual Support Services Plan (ISSP) , ي المجاالت األساس�ة
, وذلك  �ف

ي للفرد من فئة ذوي اإل 
ي �شمل المهارات األساس�ة للتك��ن الوظ��ف ,  عاقة والئت

ي  
لمهارات ا, المهارات الحس�ة , المهارات الحرك�ة ( المكونات األساس�ة لألداء الوظ��ف

ي من خاللها يتم الوصول ا� , )المهارات المعرف�ة , االدرا��ة  ي اإلنتاج ل�هاألستقالو الئت
�ف

ي البيئة الوظ�ف�ة ل, اليوم�ة  الح�ات�هوالمهارات 
ف�ه �ف لفرد لمختلف و�شاطات ال�ت

ي 
ي وظ�فه او مؤسسه انتالروضهاالعمار سواء كان طفل �ف

.اج�ه او بالغ �عمل �ف
:أن يتعرف المتدرب 

ي لتنم�ة ذوي •
.االعاقهالمكونات األساس�ة لألداء الوظ��ف

.لذوي اإلعاقة االساس�هالوظ�ف�هأنواع النشاطات وتقس�م المهام •
).العمل –المدرسة ( البيئة الوظ�ف�ة للفرد من فئة ذوي اإلعاقة •
 Individual Support Servicesنظام خطة الدعم الفردي لذوي اإلعاقة •

Plan (ISSP).

اهداف ال��نامج          

:ذوي اإلعاقة •
 أنواع اإلعاقة
 االعاقات الحرك�ة
 االعاقات الذهن�ة والنمائ�ة
 التوحد
 اإلعاقة تحد�ات ذوي
المهارات الوظ�ف�ة

ي لتنم�ة ذوي •
:اإلعاقة المكونات األساس�ة لألداء الوظ��ف

 الجوانب الحرك�ة
 الجوانب الحس�ة
 ة ا األدر الجوانب��
الجوانب المعرف�ة

محتو�ات ال��نامج      



نموذج بيانات برنامج تدريبي اإلعاقة لذوياالساس�هالوظ�ف�هأنواع النشاطات وتقس�م المهام •
.

 ي مراحل العاألنتاج�هالمهارات الوظ�ف�ة
مر األساس�ة �ف

المختلفة
 اليوم�ة  و االستقالل�ةالح�ات�هالمهارات

).عمل ال–المدرسة ( البيئة الوظ�ف�ة للفرد من فئة ذوي اإلعاقة •
 Individual Supportنظام خطة الدعم الفردي لذوي اإلعاقة •

Services Plan (ISSP):
ي لذوي •

 The functional curriculumاألعاقهالمنهج الوظ��ف
:والمحاور األر�عة األساس�ة 

 ي
Career Educationالتعل�م المهيف

 تط��ر الذات والتعامل مع اآلخ��نPersonal 
Development/Interpersonal Skills 

االستقالل�ة واالعتماد ع� الذاتIndependent Living   
التوظ�ف للمهارات األ�اد�م�ةFunctional 

Academics    

محتو�ات ال��نامج      

ي الجوانباالساس�هاألحت�اجاتالتعرف ع� 1.
لذوي اإلعاقة �ف

ي البيئات المختلفة لالداءاالساس�ه
ي �ف

:الوظ��ف
 ل ف الم�ف
 المدرسة
 العمل
ي الجوانب الحس1.

-تع��ف االحت�اجات األساس�ة لذوي اإلعاقة �ف
ردي لتم�ة حرك�ة و الجوانب االدرا��ة المعرف�ة اثناء تصم�م برنامج ف

.ISSPلذوي اإلعاقة  الوظ�ف�هالمهارات 
داء نموذج األ التعرف عل أنواع األ�شطة واقسامها وتحل�لها و فق  2.

ي البيئات المختلف
ي  لتسه�ل مهام ذوي اإلعاقة �ف

.ة الوظ��ف
ي الجوانب األر�عة األساس�ة لت

ي �ف
ط��ر التعرف ع� المنهج الوظ��ف

ي كل من التنم�ة المهن�ة و ال
توظ�ف المهارات الوظ�ف�ة لذوي االعاقة �ف

امل مع و تط��ر مهارات التع, و االعتماد ع� الذات,للمهارات األ�اد�م�ة 
ي 

ي البيئات الوظ�ف�ة المختلفة وفق المنهج الوظ��ف
 Theاالخ��ن �ف

functional curriculum .

التعلم مخرجات 



نموذج بيانات برنامج تدريبي الموظفین من فئة ذوي االعاقة•
/  لتأھب/تربیة ( العاملین في مجال ذوي اإلعاقة •

)نفسي 
العاملین في مجال الدمج االكاديمي •
العاملین في مجال تشغیل ذوي اإلعاقة •
ذوي االختصاص من كوادر العلوم اإلنسانیة •

المختلفة 
رؤساء األقسام والمشرفین •
أخصائي العالج الوظائفي•
أولیاء األمور•

الفئة املس��دفة 

محاضرات بور بوينت 
فیديوھات 

أوراق عمل 
المادة العلمیة

/  املادة التدر�بية 
التكنولوجيا املستخدمة
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