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البرنامج 
التدريبي

اللغة العربیة  لغة البرنامج 

ساعه ١٥ مدة البرنامج                    

يعتبر التقييم باستخدام بروتوكول السلوك اللفظي أداة حديثة، تعتمد 
على تقييم المهارات اللفظٌية، واالجتماعية لدي األطفال من ذوي التوحد 

راإلضطرابات النمائيه و اضطرابات التواصل، ويعتبر نظام للتتبع المهارات
ويستند هذا التقييم في بناءه وترتيبه على . اللفظٌية واالجتماعية

السلوك اللفظًى للنظريه السلوكيه، ومدرسة تحليل السلوك التطبيقي
ABA  و ألن عمليه التقييم هي عمليه مهمه و ضرورية في برامج التدخل

هذا البرنامج يعرض خطوات التقييم، محتوى . العالجي و تعليم المهارات
كأهداف عالجية تناسب والهدف التقييم، تحليل النتائج، ترجمه النتائج 

والتي تفيد األخصائيين والمدرسين ,المرجو من عملية التقييم 
والعاملين في المجال في تحقيق نتائج ملموسه مع اطفال التوحد 

واالضطرابات النمائية االخرى و اضطرابات التواصل

اهداف البرنامج          

:تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

يتكون التقييم باستخدام بروتوكول السلوك اللفظي من خمسة عناصر 
مختلفة  هي تقييم مهارات اللغه و المهارات االجتماعيه ، تقييم 

المعيقات، تقييم جهوزيه الطفل لالنتقال إلى بيئه تعليميه طبيعيه، 
تحليل و تجزئه المهارات، وأخيرا توظيف برنامج تطور السلوك اللفظي و 

مرحلة تطور للغة 170يحتوي التقييم على . أهداف برنامج التعليم الفردي
والتعلم قابلة للقياس، وتكون مراحل التطور تلك متسلسلة ومتوازنة 
عبر ثالثة مستويات عمرية لتطور اللغة و المهارات االجتماعيه وتشمل 

مهارات مثل مهارة التقليد، الترديد الصوتي، الطلب، التسمية، مهارات 
الحوار و التركيب اللغوي، مهارات االستجابه السمعيه، اإلدراك البصري و 

المطابقه، مهارات اللعب االجتماعي و االستقاللي، المهارات الصفيه و 
ضمن المجموعه، المهارات ما قبل األكاديميه و المهارات األكاديميه 

. المبكره

محتويات البرنامج      



: نهاية البرنامج، يكون المشاركين قادرين على 

سيتمكن األفراد المشاركين بهذا البرنامج التدريبي من اكتساب 

المعرفة والمهارات العملية الالزمة لتطبيق التقييم باستخدام 

و سيكونون قادرين على انجاز. برتوكول السلوك اللفظي

التقييمهعملي.1

التقييم اإلنمائي .2

مراحل التطبيق للسلوك اللفظي.3

تحليل نتائج التقييم.4

.تحليل النتائج وصياغتها على شكل اهداف .5

مخرجات التعلم 

أولياء األمور
المدرسين و مساعدي المدرسين و معلمي الظل

العاملين في مجال ذوي اإلحتياجات الخاصه 
العاملين في مجال الدمج االكاديمي 

ذوي االختصاص من كوادر العلوم اإلنسانية المختلفة
رؤساء األقسام والمشرفين األكاديميين

أخصائي عالج النطق

الفئة المستهدفة 

محاضرات بوربوينت
أسئله و أنشطه خالل المحاضرات 

فيديوهات
أوراق عمل 

و دراسه حاله
الماده العلميه 

التدريب عن بعد         
(Online)(ZOOM)

.

/ المادة التدريبية 
التكنولوجيا 
المستخدمة
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