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ساعه ١٥ مدة البرنامج                    

يحتاج العديد من األطفال والبالغين من ذوي طيف التوحد إلى 
المساعدة في تعلم كيفية التصرف في أنواع مختلفة من 

غالبًا ما يكون لديهم الرغبة في التفاعل. المواقف االجتماعية
مع اآلخرين ، لكنهم قد ال يعرفون كيفية البدأ بانشاء عالقه

.اجتماعيه أو االشتراك مع األصدقاء في مناسبه اجتماعيه

من ذوي طيف التوحد على األطفال و اليافعينتعد مساعدة 
تحسين مهاراتهم االجتماعية هدفًا مهمًا لهؤالء األفراد، ألن 

األبحاث وجدت أن ضعف المهارات االجتماعية لدى األفراد 
درسة المصابين بالتوحد يساهم في التحصيل المنخفض في الم

اد هذا البرنامج سيساعد أولياء األمور والعاملين مع أفر. والعمل
ذوي طيف التوحد من فهم الصفات الخاصه بطيف التوحد و 

و التعرف على. معرفه المهارات التي يفتقر اليها أفراد التوحد
اد الطرق المثبه علميا لدعم و تنميه المهارات االجتماعيه ألفر

.  طيف التوحد

اهداف 

البرنامج          

:تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي
ما هو التوحد؟ 

مراهقين ألطفال و ما هي المهارات االجتماعية وما هي أهميتها 
التوحد؟

ما هي المهارات االجتماعية التي يفتقر إليها أطفال و مراهقين 
التوحد؟

ما هي االستراتيجيات المثبته علميا لدعم تنميه المهارات 
اإلجتماعيه ألطفال و مراهقين التوحد؟ 

أمثله عمليه على استراتيجيات دعم المهارات اإلجتماعيه 
ألطفال و مراهقي التوحد ف البيئات الطبيعيه

محتويات 

البرنامج      



نهاية البرنامج، يكون المشاركين قادرين على 
معرفه خصائص طيف التوحد،

سيتمكن المشاركون من تحديد أوجه القصور 
في المهارات االجتماعية بين أطفال و مراهقين 

طيف التوحد؛ التعرف على أهمية تحسين وتطوير 
ألفراد طيف التوحد ، كما اإلجتماعيهالمهارات 

يمكن للمشاركين التعرف على استراتيجيات و 
ألفراد االجتماعيهطرق عمليه لطوير المهارات 

بيئهمثل مختلفهالتوحد  الستخدامها في بيئات 
.  و المنزلالمدرسه

مخرجات التعلم 

أولياء األمور 
خريجين التربية الخاصة وعلم النفس

العاملين في مجال تأهيل ذوي اضطراب طيف 
التوحد واالضطرابات النمائية األخرى 
العاملين في مجال التربية والتعليم

أخصائيين أمراض النطق واللغة
أخصائيين العالج الوظيفي

أخصائيين صعوبات التعلم
االخصائيين النفسيين

والتشخيصأخصائي التقييم 

الفئة المستهدفة 

محاضرات بوربوينت
أسئله و أنشطه علميه خالل المحاضرات 

فيديوهات
أوراق عمل و عمل خطه لدعم المهارات 

االجتماعيه لفرد من ذوي طيف التوحد 
الماده العلميه 

التدريب عن بعد         
(Online)(ZOOM)

.

/ المادة التدريبية 
التكنولوجيا المستخدمة
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