
             

 

 

 

  )دورة تعدیل وإدارة السلوك( دوة التخاطب المستوى االول

  : أھداف الدورة 
  إعداد وتدریب أخصائي قادرعلى تعدیل وإدارة سلوك العادیین وذوي اإلعاقة :الھدف العام 

  .تدریب العاملیین والراغبیین فى مجال التربیة الخاصة علي التشخیص وتعدیل سلوك األطفال وإدارتھ ) ١
  .متدربین و أولیاء األمور بالمھارات والفنیات الالزمة لتعدیل السلوك تزوید وتدریب ال) ٢
تناسب مع متطلبات سوق العمل العمل على تدریب الراغبین والعاملین بالمجال تدریب عملیا ونظریا وتاھیلھم بما ی) ٣

  .وإحتیاجات المجتمع 
  .تزوید مجال التاھیل والتربیة الخاصة بالكوادر البشریة المؤھلھ والمدربھ بشكل جید ) ٤
  توعیة المتدربین وأولیاء األمور بفنیات وطرق ومراحل تعدیل السلوك ) ٥

  :محاور الدورة 
  السلوك اإلنساني : الفصل األول

  إستراتیجیات تعدیل السلوك : الفصل الثاني  
  مراحل إعداد الخطة: الفصل الثالث  

  .مقترحات عالجیة للمشاكل السلوكیة : الفصل الرابع 
  

  :فعالیات الدروة 
  .التدریب العملي والنظري طوال مدة الدورة . ١
  .ضیحیة الشرح المفصل لكل أجزاء الدورة مع اإلستعانة بالفدیوھات والرسوم التو. ٢
  ـ  Blackboardـ  Data Showـ  Computer(یتم عرض الشرح من خالل اإلستعانة ببعض االجھزة مثل . ٣
  . PowerPointتكون المادة العلمیة مجھزة في شكل عروض . ٤
  .تزوید المتدربین بالمادة العلمیة في بدایة الدورة . ٥
في %  ٦٠از الدورة الحصول على درجة ال تقل عن یوجد إختبار نظري وعملي في نھایة الدورة وشرط إجتی. ٦

  .اإلمتحان 
یحصل المتدرب في نھایة الدورة على شھادة معتمدة وموثقة بختم شعار الجمھوریة من جامعة الفیوم قابلة للتوثیق من . ٧

  .الخارجیة في حالة السفر للخارج 
  .ساعات أسبوعیا  ٦ساعة تدریبیة بواقع  ٤٠مدة الدورة . ٨
  .متدرب  ٢٠متدرب والحد األقصى  ١٥د االدني للمتدربین ھو الح. ٩

  % . ٩٠اإللتزام بحضور التدریب بنسبة ال تقل عن . ١٠
  .أو فالشة ) CD( جنیة شاملة المادة العلمیة على  ٣٥٠رسوم اإلشتراك في الدورة . ١١

  

  

  

  



  )إعداد أخصائي نطق وكالم ( دورة التخاطب المستوى الثاني 
  

   :أھداف الدورة 
  إعداد وتدریب أخصائي قادرعلى تشخیص وعالج أمراض النطق والكالم :الھدف العام 

طرابات النطق تدریب العاملیین والراغبیین فى مجال التربیة الخاصة علي التشخیص والتدریب على التخاطب و اض) ١
  .والكالم 

  .لتشخیص وعالج أمراض النطق والكالم تزوید وتدریب أخصائیین التخاطب وأولیاء األمور بالمھارات الالزمة ) ٢
العمل على تدریب الراغبین والعاملین بالمجال تدریب عملیا ونظریا وتاھیلھم بما یتناسب مع متطلبات سوق العمل ) ٣

  .وإحتیاجات المجتمع 
  .تزوید مجال التاھیل والتخاطب بالكوادر البشریة المؤھلھ والمدربھ بشكل جید ) ٤
بأن التعامل مع ذوي اإلحتیاجات الخاصة لھ شقین فھو عمل ذو أجر و أجرة فاألجر ننتظرة من هللا توعیة المتدربین ) ٥

  .سبحانة وتعالى واألجرة ما نتقاضاة من مقابل مادي نظیر ما نقوم بھ من عمل 
  : محاور الدورة

  
  كیفیة إستقبال وتشخیص الحالة : الفصل األول

  مخارج األصوات: الفصل الثاني 
  التقییم وتصمیم البرنامج: ثالث الفصل ال

  إضطرابات طالقة الكالم: الفصل الرابع 
  التخاطب وتنمیة اإلدراك الحسي : الفصل الخامس 
  التخاطب وذوى اإلعاقة: الفصل السادس 
  :فعالیات الدروة 

  .التدریب العملي والنظري طوال مدة الدورة . ١
  .بالفدیوھات والرسوم التوضیحیة الشرح المفصل لكل أجزاء الدورة مع اإلستعانة . ٢
  ـ  Blackboardـ  Data Showـ  Computer(یتم عرض الشرح من خالل اإلستعانة ببعض االجھزة مثل . ٣
  . PowerPointتكون المادة العلمیة مجھزة في شكل عروض . ٤
  .تزوید المتدربین بالمادة العلمیة في بدایة الدورة . ٥
في %  ٦٠نھایة الدورة وشرط إجتیاز الدورة ھو الحصول على درجة ال تقل عن  یوجد إختبار نظري وعملي في. ٦

  .اإلمتحان 
یحصل المتدرب في نھایة الدورة على شھادة معتمدة وموثقة بختم شعار الجمھوریة من جامعة الفیوم قابلة للتوثیق من . ٧

  .الخارجیة في حالة السفر للخارج 
  .ساعات أسبوعیا  ٦ع ساعة تدریبیة بواق ٧٥مدة الدورة . ٨
  .متدرب  ٢٠متدرب والحد األقصى  ١٥الحد االدني للمتدربین ھو . ٩

  % .٩٠اإللتزام بحضور التدریب بنسبة ال تقل عن . ١٠
  .أو فالشة) CD( جنیھ شاملة المادة العلمیة على ٤٥٠رسوم اإلشتراك فى الدورة . ١١

  

  

  

  

  

  



  دورة التخاطب المستوى الثالث
  )تنمیة لغویة وتأھیل تخاطبى إعداد أخصائي ( 

  :أھداف الدورة 
  .إعداد وتدریب أخصائي قادر على التنمیة اللغویة والتأھیل التخاطبى لألطفال العادیین وذوى اإلعاقة الھدف العام

  .الخاصة علي تشخیص وتنمیة الحصیلة اللغویة والتأھیل التخاطبى تدریب العاملیین والراغبیین فى مجال التربیة ) ١
  .تزوید وتدریب أخصائیین التخاطب بالمھارات األساسیة الالزمة لتقییم وتشخیص وعالج التأخر اللغوي ) ٢
  .تدریب العاملین بالمجال وأولیاء األمور بطریقة عملیة على تقییم وتشخیص وعالج إضطرابات الصوت ) ٣
  .ن وذوي اإلعاقة تزوید المتدربین بالخطط والبرامج الالزمة للتأھیل التخاطبي للعادیی) ٤
  .تزوید مجال التاھیل والتخاطب بكوادر بشریة مدربھ ومؤھلھ بشكل جید ) ٥
توعیة المتدربین بأن التعامل مع ذوي اإلحتیاجات الخاصة لھ شقین فھو عمل ذو أجر و أجرة فاألجر ننتظرة من هللا ) ٦

  .من عمل سبحانة وتعالى واألجرة ما نتقاضاة من مقابل مادي نظیر ما نقوم بھ 
  

  :محاور الدورة 
  إضطرابات الصوت: الفصل األول 
  اإلضطرابات اللغویة : الفصل الثاني 
  : التأخر اللغوي: الفصل الثالث 
  خطة عالجیة للتأخر اللغوي لذوى اإلعاقة: الفصل الرابع 

  مھارات التركیز واإلنتباه : الفصل الخامس 
  :فعالیات الدروة 

  .طوال مدة الدورة  التدریب العملي والنظري. ٦
  .الشرح المفصل لكل أجزاء الدورة مع اإلستعانة بالفدیوھات والرسوم التوضیحیة . ٧
   Blackboardـ  Data Showـ  Computer(یتم عرض الشرح من خالل اإلستعانة ببعض االجھزة مثل . ٨
  . PowerPointتكون المادة العلمیة مجھزة في شكل عروض . ٩

  .المتدربین بالمادة العلمیة في بدایة الدورة تزوید . ١٠
في %  ٦٠یوجد إختبار نظري وعملي في نھایة الدورة وشرط إجتیاز الدورة الحصول على درجة ال تقل عن . ١١

  .اإلمتحان
 یحصل المتدرب في نھایة الدورة على شھادة معتمدة وموثقة بختم شعار الجمھوریة من جامعة الفیوم قابلة للتوثیق. ١٢

  .من الخارجیة في حالة السفر للخارج 
  .ساعات أسبوعیا  ٦ساعة تدریبیة بواقع  ٩٠مدة الدورة . ١٣
  .متدرب  ٢٠متدرب والحد األقصى ١٥الحد االدني للمتدربین ھو . ١٤
  % . ٩٠اإللتزام بحضور التدریب بنسبة ال تقل عن . ١٥
  أو فالشة)  CD( جنیھ شاملة المادة العلمیة على ٥٥٠رسوم اإلشتراك . ١٦

 

  

  


