ملتقى اضطراب طيف التوحد
نظرة حديثة على التشخيص والعالج

 18و  19أبريل  2018بفندق جـــود باالس  -دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة
سعادة ميرزا حسن الصايغ حاليا
هو السكرتير الخاص لسمو
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي وزير المالية،
وعضو مجلس أمناء هيئة آل
مكتوم الخيرية
د .فراس احمد طقاطقة
أستاذ التربية الخاصة المشارك
مستشار في التأهيل السمعي
والنطقي واللغوي لذوي اإلعاقة

د .محمد فتيحة مدير جامعة أبوظبي-
الحرم الجامعي في العين باإلنابة،
رئيس قسم التربية ،استاذ دكتور
مشارك في التربية الخاصة /قسم
التربية /كلية العلوم واالداب بجامعة
أبوظبي

الدكتور نجاتي بني يونس
أستاذ مشارك – دكتوراه
التربية الخاصة

البروفسور نايف بن عابد الزارع
بروفيسور التربية الخاصة في قسم التربية الخاصة
بجامعة جدة
المشرف العام على مركز ضمان الجودة واالعتماد
االكاديمي باالدارة العليا بجامعة جدة

الدكتورة حنين حياصات
دكتوراه تربية خاصة ،المدير
العام ألكاديمية وقت التعليم
في األردن

أهداف الملتقى:
•
•
•
•
•
•
•
•

التعرف على اليات التشخيص والجديد في تشخيص اضطرابات طيف التوحد
التعرف على العالمات المبكرة الضطرابات طيف التوحد
التعريف بالخصائص االجتماعية لدى الطفل المصاب بالتوحد ،وأهم المشكالت االجتماعية لدى الطفل المصاب بالتوحد،
واالستراتيجيات العالجية الفعالة ،باالضافة إلى االعتبارات الالزمة إلعداد برامج التفاعل االجتماعي في بيئة المصابين بالتوحد.
التعريف بالبرامج العالجية الحديثة لذوي اضطراب طيف التوحد
التعريف بالخصائص التواصلية لدى الطفل المصاب بالتوحد ،وأهم المشكالت التواصلية لدى الطفل المصاب بالتوحد،
و االستراتيجيات العالجية الفعالة ،باالضافة إلى االعتبارات الالزمة إلعداد برامج التفاعل التواصلي في بيئة المصابين بالتوحد.
التعريف بالخصائص الحسية لدى الطفل المصاب بالتوحد ،وأهم المشكالت الحسية لدى الطفل المصاب بالتوحد ،واالستراتيجيات العالجية
الفعالة ،باالضافة إلى االعتبارات الالزمة إلعداد برامج التفاعل الحسي في بيئة المصابين بالتوحد.
التعريف بالفرق بين الموائمة والتعديل وانواعها مع ذكر امثلة عملية مناسبة لبيئة العمل
التعريف بكيفية تنظيم فصل قائم على التواصل ودمج االستراتيجيات البصرية ضمن عمليتي التواصل والتعليم.

الفئة المستهدفة:
•
•
•
•
•

معلمو التربية الخاصة
اختصاصيو العالج النطقي والوظيفي وتعديل السلوك
المعلمون في مراكز التربية الخاصة
االختصاصيون العاملون في مدارس الدمج (معلم ،مرشد ،أخصائي نفسي)
أهالي ذوي اضطراب التوحد.
تنظيم مؤسسة إِشارة لالستشارات بالتعاون مع مركز التميز األردني في التربية الخاصة
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برعاية

ملتقى اضطراب طيف التوحد  :نظرة حديثة على التشخيص والعالج
المتحـــــدثون الرئيسـيون
سعادة ميرزا الصايغ
حاليا هو السكرتير الخاص لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل
مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية  ،وعضو مجلس أمناء هيئة
آل مكتوم الخيرية،
وهو حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال من الجامعة األردنية
سنة  1971م  ،وماجستير في العالقات الدولية .من جامعة جنوب كاليفورنيا
بالمملكة المتحدة سنة  1982م ،
وقد بدأمسيرته المهنية في المجال الدبلوماسي للدولة لعدة سنوات ،كما أنه اآلن
يتولى عضوية ورئاسة مجلس العديد من الهيئات الشركات والمؤسسات ،بما في
ذلك شركة موارد  ،ومركز تجهيز حقول النفط المحدودة في دبي  ،باإلضافة
عضوية مجالس العديدة من المصارف و البنوك العاملة في الدولة  ،وله اسهامات
كبيرة في العديد من الجامعات والمؤسسات األكاديمة داخل وخارج الدولة .

الدكتور نجاتي بني يونس
أستاذ مشارك – دكتوراه التربية الخاصة
• رئيس قسم التربية الخاصة في كلية الملكة رانيا للطفولة/
الجامعة الهاشمية
• عضو هيئة تدريس في جامعة الملك عبد العزيز بجدة  /سابقا
• مستشار وكيل كلية التربية للتطوير بجامعة الملك عبد العزيز
بجدة /سابقا
• عضو اللجنة العليا للمركز الوطني للتشخيص  /األردن
• شارك في العديد من المؤتمرات العربية والدولية وأشرف على العديد من رسائل
الماجستير في األردن والسعودية

د .محمد فتيحة مدير جامعة أبوظبي -الحرم الجامعي في
العين باإلنابة ،رئيس قسم التربية ،استاذ دكتور مشارك في
التربية الخاصة /قسم التربية /كلية العلوم واالداب بجامعة
أبوظبي

دكتوراه في التربية الخاصة ،وماجستير في تقويم النطق واللغة
واضطرابات التواصل ،خبير برامج الدمج والتعليم الشمولي عمل
رئيساً لوحدة النطق والتواصل ،ومنسقاً برامج التدريب في مركز دبي للتوحد،
مرخص من قبل هيئة الصحة في دبي ،وحاصل على ترخيص وزارة الصحة
االماراتية ضمن فئة اخصائي “أ” ،فاحص معتمد لمقياس مالحظة سلوك التوحد
 ،ADOSحاصل على جائزة جامعة ابوظبي للتعليم لعدة فصول دراسية ولعدة
أعوام ،حاصل على جائزة خليفة التربوية  ،2012وجائزة تميز من قبل كلية
هارفارد الطبية مركز دبي لفئة الخدمات الصحية عام  ،2007حاصل على جائزة
األميرة هيا للتربية الخاصة لفئة أخصائي النطق واللغة المتميز وفئة الموظف
المثالي عام  ،2008عضو في فريق بناء الصورة االماراتية لمقياس السلوك
التكيفي التشخيصي :المعايير ودليل التطبيق والتصحيح ،عضو فريق دليل ترخيص
واعتماد المدارس الخاصة وضمان جودة التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي،
من مؤلفاته موسوعة التوحد ومقدمة في التربية الخاصة ،شارك وحضر العديد من
المؤتمرات المحلية والدولية حول اضطرابات طيف التوحد واضطرابات النطق
والتواصل وصعوبات التعلم وغيرها من المواضيع ذات العالقة.

البروفسور نايف بن عابد الزارع
بروفيسور التربية الخاصة في قسم التربية الخاصة
بجامعة جدة
المشرف العام على مركز ضمان الجودة واالعتماد
االكاديمي باالدارة العليا بجامعة جدة
•
•
•
•
•
•

وكيل التطوير بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا
رئيس قسم التربية الخاصة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة سابقا
مشرف بقنصلية المملكة العربية السعودية في األردن سابقا
شارك في العديد من عضويات اللجان التطويرية والقيادية في
مجال التربية الخاصة
مدرب دولي معتمد في مجال اضطراب التوحد
شارك في العديد من المؤتمرات وقدم العديد من ورش العمل
المتخصصة في مجال التوحد في الخليج العربي

د .فراس احمد طقاطقة
أستاذ التربية الخاصة المشارك
مستشار في التأهيل السمعي والنطقي واللغوي لذوي
اإلعاقة
حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتورة في
مجال التربية الخاصة ،حاصل على درجة البكالوريوس الثاني
في علوم السمع والنطق .مهتم في مجاالت التدريب والتطوير في التربية الخاصة
وتعديل السلوك بشكل عام واضطرابات التواصل واضطرابات طيف التوحد بشكل
خاص .يقدم االستشارات العالجية والتشخيصية لذوي اإلعاقة وأسرهم ،شارك في
العديد من الملتقيات والندوات والمؤتمرات ،أنجز العديد من الدورات التدريبية
والتطبيقية في مجاالت التربية الخاصة المتنوعة .عمل كمحاضر ومنسق ومدرب
نطق ولغة .مشرف برامج التأهيل اللغوي والنطق لذوي اإلعاقة .له أبحاث تربوية
وعلمية منشورة في مجالت عربية وأجنبية محكمة والعديد من المقاالت التربوية
والعلمية .عضو في اللجان العلمية واالستشارية لمجموعة من مراكز التربية
الخاصة وعيادات السمع والنطق في السعودية واألردن ،يتطلع إلى االنضمام إلى
الجمعيات العالمية التي تهتم برعاية وتنمية ذوي اإلعاقة والموهوبين.

الدكتورة حنين حياصات
دكتوراه تربية خاصة ،المدير العام ألكاديمية وقت التعليم
في األردن
• رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني للتشخيص  /األردن
• مستشار سمو األميرة تغريد  /األردن
• مدرب دولي معتمد في مجال التربية الخاصة
• أعدت العديد من مقاييس التشخيص في التربية الخاصة
• شاركت في العديد من المؤتمرات كمدرب معتمد ولها العديد من الورشات
التدريبية المتخصصة

Tel: +971 4 2955581 : www.isharaonline.com/asd : Email: register@isharaonline.com

ملتقى اضطراب طيف التوحد  :نظرة حديثة على التشخيص والعالج
اليوم األول 18 :أبريل 2018

برنامج المؤتمر

اليوم الثاني 19 :أبريل 2018

 9:00 --8:00فترة التسجيل

 9:00 --8:00االستقبال والتسجيل

 9:30 - 900القرآن الكريم  +كلمات االفتتاح

 11:00 -9:00ورشة العمل األولى  :استراتيجيات تعديل السلوك لدى
أطفال التوحد مقسمة على فترتين تتخللها استراحة ( د .فراس طقاطقة )

 10:30 – 09:30التوجهات الحديثة في تشخيص ذوي اضطراب التوحد
( د .نجاتي بني يونس )
يتمحور الحديث في هذه الورقة عن أهم التطورات في ميدان اضطراب طيف
التوحد وأهم المستجدات في عملية تقييم وتشخيص الطلبة ذوو اضطراب طيف
التوحد مع االطالع على أهم المقاييس الحديثة المستخدمة في عملية تقييمهم ،مع
ذكر المراحل المتبعة في عملية التقييم ،واهم األسس التي تتم من خاللها عملية
التقييم ،كما ستتناول الورقة أهمم الفروقات في تقييم اضطراب طيف التوحد بين
(  dsm4و  ) dsm5الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات النفسية
الرابع والخامس ومدى إمكانية االستخدام والتطبيق في وطننا العربي.

محاور وأهداف الورشة :
 -1تعريف مفهوم تعديل السلوك ،وبعض المصطلحات والمفاهيم األساسية
المرتبطة به.
 - 2التعرف على المشكالت السلوكية الشائعة لذوي اضطرابات التوحد.
 - 3التعرف على أساليب تعديل السلوك المختلفة والمستخدمة لذوي اضطرابات
التوحد والتركيز على التحليل السلوكي التطبيقي.
 - 4التعرف على اإلجراءات المناسبة لضبط وتشكيل السلوك والتعرف على
الخطوات العامة لتخطيط برامج تعديل السلوك.

 11:00 - 10:30صباحاً :استراحة

 11:30 - 11:00صباحاً :استراحة

 12:00 – 11:00سياقات تدريس ذوي اضطراب طيف التوحد
( د .حنين حياصات )

 13:30 – 11:30تدريس مهارات الحياة اليومية لذوي اضطرب طيف التوحد
( د .نايف الزارع )

تستعرض هذه المحاضرة األسس والمبادئ التي يرتكز عليها تدريس اضطراب
طيف التوحد ،كما تستعرض هذه المحاضرة استراتيجيات تدريس وتدريب ذوي
اضطراب طيف التوحد ،وأهم الممارسات الفعالة التي تستخدم في التدريس
والتدريب داخل الفصول الدراسية وفي أوضاع المجتمع .وفي القسم األخير من
المحاضرة سيتم استعراض مفاتيح النجاح في التدريس والتدريب بما يضمن نجاح
وتقدم حاالت التوحد.

تستعرض هذه المحاضرة الممارسات المبنية على البراهين في تدريس مهارات
الحياة اليومية لألفراد ذوي اضطراب طيف التوحد .حيث سيتم استعراض طرق
تدريس وتدريب المهارات االجتماعية ،والتواصل ،وتقدير الذات ،والحسية،
واستخدام الحمام ،وتناول الطعام ،ومهارات األمن والسالمة .كما سيتم استعراض
تطبيقات هذه المهارات في مجاالت وأوضاع الحياة المختلفة

 13:00 -12:00تنظيم البيئة الصفية /استراتيجية فعالة للدمج
( الدكتور محمد فتيحة )
يعتبر تنظيم البيئة الصفيه للطفل المصاب التوحد من أبرز العناصر األساسية
في تكامل العملية التعليمية والبد من مراعاتها بما يتالئم وقدرات واحتياجات
الطفل للوصول به إلى أكبر قدر ممكن من االستقاللية ،فالطفل المصاب بالتوحد
لديه صعوبات في التنظيم وضعف في الذاكرة التتابعيه أو المقدرة على ترتيب
األحداث ،من هنا تنبع أهمية تنظيم البيئة الصفية ،فطفل التوحد بأمس الحاجة لبيئة
منظمه ومحددة يجد بها كل شيء في مكانه .فالبيئة المزدحمة ال توفر جو من
الطمأنينة وتؤدي إلى ظهور بعض السلوكات غير المرغوبة.
ورشة العمل ستلقي الضوء على مفهوم تنظيم البيئة الصفية واهمية ذلك للمصاب
بالتوحد وللمختصين العاملين مع فئة التوحد وما لذلك من أثر على تعديل سلوك
الطفل وتحسين قدراته التواصلية ،كما سيتم التطرق الى الفرق بين الموائمة
والتعديل وانواعها مع ذكر امثلة عملية مناسبة لبيئة العمل في مراكز التربية
الخاصة والمدارس النظامية ،وكيفية تنظيم فصل قائم على التواصل ودمج
االستراتيجيات البصرية ضمن عمليتي التواصل والتعليم ،وفي نهاية الورشة سيتم
التطرق إلى مقومات البرنامج الناجح والفعال للعمل مع المصابين بالتوحد.
 14.00 -13.00فترة الصالة والغداء

 14:30 -13.30استراحة الصالة والغداء
 16:00 -14.30ورشة عمل البرامج العالجية لذوي اضطرابات طيف
التوحد ( د .حنين حياصات )
تتعرض ورشة العمل الثالثة تطبيقات عملية حول مقياس  CARSلتشخيص
اضطراب التوحد ،حيث تستعرض الجانب النظري والعملي وشرح آلية التطبيق
والتصحيح  ،بينما تستعرض الورشة الرابعة الطرق واألساليب العالجية التي يتم
من خاللها التعامل مع الطفل التوحدي إلكسابه المهارات والخبرات االجتماعية
والمعرفية واللغوية والحركية  ،تستعرض هذه الورشة أهم هذه البرامج العالمية
وبأسلوب تطبيقي شيق ،وتعتبر البرامج التربوية من أهم برامج التدخل في عالج
الطفل التوحدي ولقد ظهرت العديد من البرامج التربوية المختلفة الموجهة إلى
األطفال التوحديين وسوف نستعرض من خالل هذه الورشة اهم و اشهر البرامج
التربوية العالمية التي أثبتت فاعليتها في التأهيل و العالج .
16.30-16.00

جلسة ختامية مفتوحة ،وتوزيع الشهادات والتوصيات
والختام

 15:30 – 14:00ورشة عمل  :تطوير المهارات التواصلية اللفظية لدى
األطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد (د .فراس طقاطقة )
غالباً ما يحقق استخدام الطرق التقليدية بتحسين المهارات اللغوية تقدماً محدوداً
مع األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد وذلك بسبب المشاكل
السلوكية واالضطرابات الحسية المصاحبة ومحدودية مهارات التفاعل
االجتماعي ومهارات اللعب ومحدودية االهتمامات .تهدف هذه الورشة إلى
تعريف المشاركين بأهم استراتيجيات السلوك اللفظي التي يمكن استخدامها في
تشكيل التواصل اللفظي لدى األطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد
واألساليب التي تساعد على تعميم استخدام المهارات التواصلية المكتسبة في
المنزل وداخل الفصل الدراسي.
سيقوم المشاركون بالتعرف على :الفروق بين أساليب عالج النطق واللغة التقليدية
وأسلوب السلوك اللفظي ،األساليب الرئيسية لتطوير المهارات التواصلية اللفظية
لدى األطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد  ،طرق تسهيل تعميم المهارات
المكتسبة للبيئات الوظيفية المختلفة والحفاظ عليها.
Tel: +971 4 2955581 : www.isharaonline.com/asd : Email: register@isharaonline.com

ملتقى اضطراب طيف التوحد  :نظرة حديثة على التشخيص والعالج
 18و  19أبريل  2018بفندق جـــود باالس  -دبي ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

)Participation Fee for two days ( AED. 1200/-

رسوم المشاركة ليومين ( 1200درهم إماراتي)
مالحظة  :تشمل الرسوم مواد الدراسة والمرطبات والغداء.
وسيحصل المشارك على شهادة المشاركة
خصومات جماعية 10% :لمجموعة  3-4أشخاص و 15%لعدد  5-7أشخاص و 20%لعدد  8أشخاص أو أكثر
الشروط :يتم تطبيق الخصومات الجماعية في حالة حجز المقاعد معا وعلى فاتورة واحدة فقط.

ISHARA CONSULTANTS
BANK : Emirates NBD
ACCOUNT #: 101-13139241-01
DEIRA BRANCH , DUBAI - UAE
SWIFT CODE: EBILAEAD
IBAN: AE58 0260 0010 1131 392 4101

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية Further details call us at +97142955581, +971506244616, +971563218564 :
اوالتواصل بالبريد االلكتروني register@isharaonline.com
وللتعرف أكثر على برنامج المؤتمر و المتحدثين بها يمكن زيارة www.isharaonline.com/asd

سياسة اإللغاء
عفوا يرجى العلم أنه في حالما إذا لم يتمكن المرشح من الحضور لسبب من األسباب يمكنه أن يرشح شخصا آخر بدال عنه  ،وفي حالة اإللغاء النهائي
فللمنظمين خصم  20%من المبلغ المدفوع وتحويل المبلغ المتبقي لحضور دورة أخرى أو مؤتمر آخر أو غير ذلك من الفعاليات المشابهة التي
تنظمها إشارة لإلستشارات  ،وذلك مقابل كتاب من المؤسسة يفيد بهذا  .وعلى كل حال يرجى إخبارنا عن أي تغيير قبل عشرة أيام على األقل .

Tel: +971 4 2955581 www.isharaonline.com/asd Email: register@isharaonline.com

