
 

 نامج تآلف التدريبيبر  -مؤسسة الجليلة 

 الجامعة البريطانية في دبي  مع بالتعاون

 تقدم

 ( 6102 عام- باللغة العربية – أبوظبي) دعم سلوك الوالدين نجاز فيإ شهادة

 دارةإلمهارات الالزمة لكي يتمكنوا من باء بااآلوتهدف الى تزويد  اسابيع 6وك الوالدين هي عبارة عن دورة من دعم سل نجاز فياإل شهادة
شكل كامل بالتدريبية ترعى مؤسسة الجليلة الدورة . )التوحد، متالزمة داون، إالخ( الذهنيةذوي التحديات السلوكيات الصعبة ألطفالهم من 

 بنجاح.التدريبية الدورة  مماإتلتقييم النهائي والذي يتم بعده يتمكنوا من التأهل لوتتوقع من المشاركين حضور جميع الجلسات التدريبية لكي 

 التدريبية  لمحة عامة عن الدورة

ابتداًء  سابيعأ 6 على مدىو  سبتكل إمارة أبوظبي الواقعة في  مؤسسة زايد العلياابعة لأحد المراكز الت في التدريبيةة عقد الدور  تميس
تفاصيل سيتم تزويد المشاركين ب) ظهراً  3:00 الساعة إلى اً صباح 9:00 الساعة من 1026 نوفمبر 21حتى  1026 اكتوبر 8من 

 لكي يحصلة في نهاية الدورة التدريبييم النهائي نجاز وان يجتاز التقييتعين على كل مشترك ان يقدم ملف إو  .التسجيل( كتمالاالمكان بعد 
االخرى  لمواداكل و  المتنقلة المكتبةاستخدام و التعليمية والكتب المواد  دبي كلفي نجاز. سوف توفر الجامعة البريطانية اإلعلى شهادة 

 على مدى جميع الجلسات. المتعلقة بالدورة

 التدريبية هداف الدورةأ  

 .يةالذهنذوي التحديات  دارة السلوكيات الصعبة ألطفالهم منإالذين يشاركون في  مورولياء األلمهنية ألرفع المعايير ا .1
 .الذهنيةذوي التحديات دفعهم لدعم تطور ابنائهم من عن طريق  أولياء األمورتحسين اداء  .2
 .بإدارة السلوكيات واستخدامهم كمرشدين لبقية المجموعة والممارسات المتعلقةمبادئ لتحديد اشخاص لديهم معرفة مقبولة ل .3
 في الذهنيةذوي التحديات  الذين تمكنوا من اظهار مستوى عال من الكفاءة في دعم دمج ابنائهم من أولياء األمورتقدير  .4

 .المجتمع
 .تحقيق اهداف وغايات مؤسسة الجليلةدعم  .5

 التدريبية امكانية االنضمام للدورة

 .الذهنيةذوي التحديات ابناء من وصياء( الذين لديهم األ )او لآلباء متاحالبرنامج  .1
 .في الدولةالجنسيات  لجميع البرنامج متاح .2
 مجاني ومتاح باللغة العربية.البرنامج  .3

 



 

والمحاضرات جدول ورش العمل   

الذهنيةذوي التحديات  طفالالذين لديهم أ ألولياء األمور – ابوظبيمجموعة   

 االسبوع اليوم التاريخ عنوان الوحدة

.التحديات الذهنيةذوي طفال مقدمة في وتحليل لسلوكيات األ  80/18/6281  1 السبت 

التحديات ذوي التدخل العلمي والفعال لتعديل سلوكيات األطفال 
15/18/6281 .الذهنية  2 السبت 

ذوي  لألطفال الصعبةاستراتيجيات التواصل والتعرف على السلوكيات 
22/18/6281 التحديات الذهنية  3 السبت 

22/18/6281 .التحديات الذهنيةذوي لألطفال  تفريد التدخل  4 السبت 

دارة السلوكالدمج  يحدث البني في المدرسة؟  .... ماذاالتعليمي وا 
85/11/6281 .التحديات الذهنيةذوي لألطفال   5 السبت 

( من التحرش بأنواعه والسلوكيات التحديات الذهنيةذوي حماية طفلي )
ارة + ملئ استم التدريبية + تغطية عامة للدورة واألعراض المصاحبة له

 التقييم
12/11/6281  6 السبت 

 

 :التدريبية التسجيل للدورة

رفاق جميع الوثائق المطلوبة والمذكورة في استمارة التدريبية لالنضمام للدورة ، الرجاء تعبئة استمارة التسجيل لبرنامج تآلف لمؤسسة الجليلة وا 
رسالها على البريد اإلو  التسجيل   taalouf@aljalilafoundation.aeلكتروني: ا 
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