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المواضيع
TOPICS

الوقت
TIME

اضطراب طيف التوحد
Autism Spectrum Disorder 8.30 to 10

عائشة شابرين
Ayesha Shabreen

علم ا�عصاب والتوحد
Neurobiology of ASD 10.15 to 11.45

د. راسينا أبوبكر
Dr. Raseena Aboobacker

استراحة غداء
Lunch 11.45 to 12.45

تشخيص التوحد
Diagnosing ASD 12.45 to 2

د. دانيش غوباالن و ساشير يوكيه
Dr. Dhanesh K.G. & Sasheer UK

خصائص التواصل والتفاعل االجتماعي
Social-Communication Characteristics 2 to 3.30

بريانكا ساهو
Priyanka Sahu

ستراحة شاي
Tea Break 10 to 10.15

المدربون
FACULTY

المواضيع
TOPICS

الوقت
TIME

خصائص التعليم وآثاره 
Learning Characteristics and Implications 8.30 to 10

أجيت موركوث
 Ajit Moorkoth

الخصائص السلوكية وآثارها
Behavioral Characteristics and Implications 10.15 to 11.45

د. دانيش غوباالن 
Dr. Dhanesh K.G.

استراحة غداء
Lunch 11.45 to 12.45

خصائص المهارات الدقيقة والوظائف الحسية
Sensory-Motor Characteristics 12.45 to 2.15

منى إبراهيم
Mona Ibrahim

الدمج والتوحد
Inclusion and ASD 2.15 to 3.30

ريني بورتيلو و سيما غانيش 
Renee Portillo, Seema Ganesh

ستراحة شاي
Tea Break 10 to 10.15

المدربون
FACULTY



مكان التدريب
Program Venue

مركز دبي للتوحد، القرهود - دبي
Dubai Autism Center, 20 B Street, Al Gharoud, Dubai.

معتمدة
Accreditation

12 ساعة معتمدة من قبل هيئة المعرفة والتنمية

البشرية
12 Hours of KHDA Accreditation

المدة والتوقيت
Duration & Time

يومان من الساعة 8:30 صباح® إلى الساعة 3:30 مساًء 
2 Days / 8.30 am to 3.30 pm

فترة البرنامج
Program Dates

23 و 24 أبريل 2019
April 23rd & 24th, 2019

حول البرنامج
About The Program

برنامج اعتماد مهني °عداد المحترفين (معلمين عموميين ومعلمي تربية خاصة وأخصائيي علم النفس والعاملين 
االجتماعيين والمستشارين ا�سريين ومساعدي الدعم التعليمي) الذين يشاركون بالفعل في تقييم وإدارة اضطراب 

طيف التوحد.

A professional certification program to prepare professionals (General Educators, Special Educa-
 tors, Psychologists, Social Workers, Counselors, and Learning Support Assistants) who are
already involved in the assessment and management of Autism spectrum Disorder

أهداف البرنامج
Program Objectives

•     للتواصل بشكل فعال من خالل التعرف على التوحد، وخصائصه، والقضايا القانونية ذات الصلة به،
•     لفهم مناهج التقييم وتخطيط البرامج ل·طفال المصابين بالتوحد. 

•     To communicate effectively the definition, characteristics, and  relevant legal issues   
       with reference to ASD, and
•     To understand the approaches to assessment and program planning for children with   
       ASD;

المواضيع
Topics

اضطراب طيف التوحد / بيولوجيا ا�عصاب / / تشخيص التوحد خصائص التعلم وآثاره / الخصائص السلوكية وآثارها 
/ خصائص التفاعل االجتماعي / خصائص الحواس الحركية / الدمج والتوحد

 Autism Spectrum Disorder / Neurobiology of ASD / Diagnosing ASD / Learning Characteristics
and Implications / Behavioural Characteristics and Implications / Social-Communication Charac-
teristics / Sensory Motor Characteristics / Inclusion and ASD

الفئة المستهدفة
Target Group

الخاصة  التربية  ومعلمي  العموميين  والمعلمين  والمستشارين  االجتماعيين  والعاملين  النفس  علم  أخصائيي 
ومساعدي الدعم التعليمي

 Psychologists, Social Workers, School Counselors, General / Special Educators, and Learning
Support Assistants

منسق البرنامج
Program Coordinator

عائشة شابرين
Ayesha Shabreen
( ayesha@dubaiautismcenter.ae )

إجراءات الطلب
Application Procedure

.إم· نموذج التسجيل وقم بإرساله بالبريد ا°لكتروني إلى منسق البرنامج
Fill-in the Registration Form, and email it to the coordinator.  



Tel: +971 4 398 6862 | P.O. Box: 103737, Dubai - U.A.E
www.dubaiautismcenter.ae | info@dubaiautismcenter.ae


