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 التعريف بالدورة :
 

ABLLS The 
 استعمال ABLLS The للبرامج ومرشد واختبارات تقييم اداة عن عبارة هو والذي 

 نللذي وأيضا   التعلمية، والصعوبات التوحد من يعانون للذين IEP الفردية التعلمية
 للمهارات تقييمي تحليل على يحتوي وهو اللغوي التأخر من يعانون

 .لألوالد اليومية الحياة تجارب من والتعلم بنجاح للتواصل  الضرورية
 التقييم هذا التقييم. مواضع من موضع 25 في التلميذ لتقييم يعتمد برنامج ايضا هو 

 والتي نهام يعاني التي والصعوبات التلميذ يتقنها التي للمهارات قيقد وصف يتضمن
 هذه نتائج تحلل ذلك بعد .”diagrams“ بياني   رسم   على واضح بشكل تقدم سوف

 لبرنامجا يوضع أخيرا   ثم التعليمي. للبرنامج األولويات لتقرير والمهارات اإلختبارات
 .ولد لكل IEP  الفردي

 

 :االهداف التفصيلية 
 

 التوحد " التعريف واالسباب " (1
 والتعريف باقسامها .   ABLLSنشأة قوائم  (2
 في تطبيق االهداف .   ABAاستخدام التحليل السوكي التطبيقي  (3
 علم االساسية .تشرح قوائم قسم مهارات ال (4
 شرح قوائم قسم الرعاية الذاتية .  (5
 رات االكاديمية . شرح قوائم قسم المها (6
 شرح قوائم المهارات الحركية . (7
 المدمج مع القوائم .  GRIDاليات التقييم من خالل نموذج  (8
لتطور   Compellenceاليات استخرج النسب التدريبية من خالل نموذج  (9

 االطفال . 
 من خالل القوائم .  IEPنموذج تدريبي علي الخطة التربوية الفردية  (10
 ورش عمل علي كافة االهداف التدريبية السابقة .  (11
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 الفئة المستهدفة : 
 

 ضطراب طيف التوحد . االطفال من ذوي اسر ا -1
 اخصائي التربية الخاصة  . -2
 اخصائي التخاطب .  -3
 اخصائي التدخل المبكر . -4
 اخصائي صعوبات التعلم . -5
 االخصائي النفسي . -6

 

 السعر : 

 
 علي العلمية المادة + لمدربا من مختومة حضور شهادة شامل  مصري جنية500 

 ورةمص نسخة + اسطوانة
 
 

 الموعد : 

 
 2016 يوليو 15 يوم الي 2016 يوليو 10 يوم من متواصة ايام 5

 عملية ساعة 10 وعدد نظرية ساعات 10  تدريبية ساعات عدد بواقع
 يوميا ساعات 4

 

 المكان : 

 
  ليةاالسماعي مدينة
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 ورةالد جدول
 بأحترافية.......  التوحدي طفلك دربي

ABLLS 

 االصدار الثالث

 ورش العمل الجانبية المحتوي التدريبي اليوم
عدد 

 الساعات

 االحد 

 واالثنين

 ABAالتحليل السلوكي التطبيقي  -

 abllsنشأة قوائم   -

 التعزيز وفعالية المشاركةعرض لقائمة  -

 عرض لقائمة فهم اللغة -

 عرض لقائمة اللغة التعبيرية -

 عرض لقائمة الحوار -

 ورشة عمل عن تطبيق الصور -

 ورشة عمل عن تطبيق االشياء -

قياس نجاح الطفل في االهداف  -

 ساعات 4 التدريبية

 الثالثاء 

 عاءواالرب

 عرض لقائمة الحمام -

 عرض لقائمة الملبس -

 لقائمة المأكلعرض  -

 عرض لقائمة التهيئة الصباحية  -

 عرض لقائمة الحوار -

 عرض لقائمة التقليد -

 تدريب علي جدول الحمام -

 ورشة تحليل االهداف التدريبية -

 ساعات 4

 الخميس

 عرض لقائمة الكتابة -

 عرض لقائمة القراءة  -

 عرض لقائمة النحو  -

 gridاستخدام نموذج  -

 Iepاعداد الخطة التربوية الفردية  -

 اعداد التقييم االولي والتقييم البعدي  -

 ساعات 4

 
  يتتحيا

 السعدني عماد


