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البرامج التدريبية التي ينفذها

Autism

أنا أريد
أن أكون
مثلك

Autism

البرامج التدريبية التي ينفذها مركز تنمية الطفولة في التوحد
البرنامج

م

البرنامج

م
1

اإلسرتاتيجيات البرصية واجلسدية لإلتصال لدى أطفال التوحد

26

تعديل السلوك :يف البيت واملدرسة واملجتمع ألطفال التوحد

3

أساليب عملية ملعاجلة املشاكل والتفاعل البناء والتواصل والتعلم

 28تعلم أطفا ل التوحد املهارات الفردية والعمل يف جمموعات

2

هندسة خطة تثقيفية لتوعية املجتمع املحيل باضطرابات التوحد
يف الوقت احلارض وإىل املستقبل لدى أطفال التوحد

 27الصحة النفسية ألطفال التوحد

 29أساليب منهجية لتدريس مهارات التفاعل اإلجتامعي لألطفال

4

جمموعة من األنشطة املمتعة التي يمكنك استخدامها مع طفلك

5

معاجلة املشكالت السلوكية التي جتعل احلياة اليومية أكثر سهولة

 31تطبيق مقاييس التوحد

7

اسرتاتيجيات التعامل مع األطفال املوهوبني املصابني بالتوحد

 33جداول النشاط لدى األطفال املصابني بالتوحد

6
8
9

املصاب بالتوحد

كيفية تعزيز املهارات اإلجتامعية واإلتصال لدى أطفال التوحد

واملراهقني املصابني بالتوحد

 30أساليب معاجلة املامرسات اخلاطئة يف التعامل مع أطفال التوحد
 32العالج السلوكي واملعريف إلدارة الغضب عند املصابني بالتوحد

تعلم كيفية بناء التواصل والتفاعل اإلجتامعي والسلوك التكيفي

 34تقنيات التدخل املبكر لألطفال املصابني بالتوحد

املهارات األساسية للكشف املبكر عن التوحد

« 36إزالة الغموض» مهارات التشخيص الرسيع للوالدين

يف األعامل الروتينية يف األرسة لدى أطفال التوحد

 35الفتيات املصابات بالتوحد حلول عملية ملعاجلة اإلحتياجات اليومية

 10مهارات التعامل مع الطفل املصاب بالتوحد مع متالزمات أخرى

 37اإلتصال والتواصل مع الشباب املصابني بالتوحد

 12التدخالت املتنوعة للحد من تطور أعراض التوحد

 39حلول عملية لتهيئة األطفال التوحديني للتعلم خارج املنزل

 11مهارات تعزيز السلوك اإلجتامعي املنخفض لد ى أطفال التوحد
 13تصميم خطة عالجية لطفل التوحد

 14مهارات التواصل اللغوي مع أطفال التوحد

 15اسرتاتيجيات التعامل مع اليافعني املصابني بالتوحد

 38مؤرشات جودة اخلدمات املقدمة ألطفال التوحد

 40فهم شخصية أطفال التوحد وتوفري املساعدة الالزمة هلم
 41اسرتاتيجيات ضبط سلوك األطفال التوحديني

 42احللول العملية للصعوبات األكاديمية واملعرفية ألداء أطفا ل التوحد
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 16اسرتاتيجيات التفكري األخالقي لدى املراهقني املصابني بالتوحد

 43تعليم األطفال واملراهقني املصابني بالتوحد اسرتاتيجيات املشاركة الفعالة

 18مهارات مقدمي اخلدمة لألطفال املصابني بالتوحد

 45حتسني الوسائل املستخدمة يف بدء النطق وتأخر الكالم

 17حماكاة أسبوع مثايل ألطفال التوحد

 44التدريب األسايس للمامرسني الناجحني ملرض التوحد

 19اسرتاتيجيات تعليمية إلكساب أطفال التوحد مهارات التعلم التالية:

لدى األطفال املصابني بالتوحد

 20مهارات قيادية إلدارة مراكز التوحد

املصابني بالتوحد

«اللغة ،اإلرادة ،اخليال ،التحفيز»

 46طرق تعامل سائقي الباصات يف املدارس والعاملني مع األطفال

 21مهارات تعليم األطفال املصابني بالتوحد يف البيئات الطبيعية

 47اسرتاتيجيات دمج األطفال املصابني بالتوحد يف املدارس

 23مهارات احلياة لذوي اضطراب التوحد

 49اسرتاتيجيات التدريس وكيفية التعليم لألطفال املصابني بالتوحد

22

توظيف النشاط احلركي لدى أطفال التوحد

 24مهارات اللعب عند أطفال التوحد

 25أساليب التدخل السلوكي يف غرفة الصف

� نقدم الربامج بالتعاون مع بيوت خربة عاملية خمتصة يف التوحد.
� يسعدنا تقديم ما حتتاجون من برامج غري ما ذكر يف اجلدول.

� لدينا اإلستعداد لتقديم الربامج التدريبية بداخل اململكة وخارجها.

 48ختطيط املناهج واسرتاتيجيات التدريس للتوحد

 50توظيف مهارات اإلقناع يف إبقاء بعض األرس عىل األطفال
التوحديني دون رعاية خشية العار

هاتف +966 12255667
فاكس +966 12255606
جوال +966 556911919
ص.ب  90327الرياض 11613
اململكة العربية السعودية
info@childhoodme.com
www.childhoodme.com

