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PRTمساق لتأهیل معالجین حسب طریقة 

  خلفیة
 

يیل مثل العالم في رائدة جامعات في وتنفیذه تطويره تم التوحد لعالج PRT العالجي                التدخل
المخصصة العالجات من غیره عن التدخل لھذا عديدة افضلیات ھنالك أن حیث              وستانفورد .
فعال التدخل ھذا أن وجد فقد RCT بینھا من األبحاث, من العشرات في أثبتت والتي                 للتوحد

  لتطوير اللغة والتواصل ولتخفیف حدة األعراض.
 

الصحي التثقیف تطوير الى تھدف والتي عربیة يھودية مشتركة, محلیة مبادرة من              كجزء
العالج الیة إتاحة بھدف بريدجوت ساجیف كیرين الدكتورة مع التعاون تم المنطقة, في               للجماھیر

 للمعالجین من مختلف األطر وألھل أطفال مع توحد من خلفیات مختلفة.
الخاصة التربیة مجال في والعاملین أھالي أكاديمیین, مھنیین,طالب لتأھیل معد المساق             ھذا
الفعالیات في التلقائیین والتواصل اللغة وتعزيز الدافعیة صندوق إلستغالل PRTال الیة             حسب

  المختلفة التي تتم مع الطفل.
 

خطوات سبع لتنفیذ الخاصة واألدوات العملي الفھم المعالِج إكساب على المساق             يساعد
خالل ومن المساق في المشتركون يشھد سوف المتعالج. مع تفاعل كل في الدافعیة               تعزيز
وتعزيز الطفل وتقدم تطور عملیة تسريع مدى على الدافعیة تعزيز خطوات تنفیذ على               التدريب

  متعة التواصل.
 
  

 التأھیل ُمعَّد ِل
النطق عالج المجاالت: في أكاديمیین وطالب مھنیین توحد, مع أطفال ألھل معد              التأھیل
السلوك تحلیل النفس, علم االجتماعي, الطبیعي,العمل العالج الوظیفي, العالج           والتواصل,

  والتعلیم الخاص.

 
 

  كیف يتم التأھیل؟

▪3 لقاء كل مدة أسبوعین, كل مرة لقاءات, 7 خالل جماعي بشكل التأھیل               يتم
 ساعات

في▪ توحد مع طفل عالج منتظم وبشكل المشترك\ة على التأھیل            خالل
 األجیال (سنة ونصف-12 سنة) والذي يعاني من صعوبة لغوية او تواصلیة.

والتي▪ PRT حسب الدافعیة صندوق حول ورشة تمرير سیتم األول اللقاء             في
ھذا من ابتداءاً قصیرة. أفالم عرض طريق عن العملیة األمثلة عرض             ستشمل
حسب الطفل عالج خالل انفسھم تصوير المشاركین من الطلب سیتم            اللقاء

  طريقة الPRT وتقديم الفیلم القصیر قبل اللقاء التالي. ابتداءاً من اللقاء الثاني
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المشتركین قبل من تصويرھا تم التي األفالم مشاھدة يتم سوف السابع             وحتى
  وتقديم المردود بشكل مفصل حول كل مقطع بشكل خاص.

في والعلوم األبحاث مركز في 20:45-17:30 الساعة األحد أيام في المساق تمرير              سیتم
 كفرقرع في التواريخ: 25.8, 8.9, 22.9, 27.10, 10.11, 24.11, 15.12

 
 

 شروط القبول للتأھیل
العالج1. الوظیفي, العالج والتواصل, النطق عالج المجاالت: في أكادیمي طالب\ة مهني\ة, توحد, مع طفل                أهل

  الطبیعي,العمل االجتماعي, علم النفس, تحلیل السلوك والتعلیم الخاص.
 تقدیم سیرة ذاتیة2.
وكیف3. ؟ PRT بطریقة معالج تكون ألن معني\ة انت لماذا اإلجابة: ملخص یشمل والذي مكتوب                 إرفاق

 تنوي\ن تنفیذ الطریقة ضمن الخطط المهنیة؟
 مقابلة\حوار هاتفي4.

 
 متطلبات المساق

 قراءة المادة النظریة قبل كل لقاء●
طفل● لعالج قصیر فعالیة,فیلم لتخطیط المطلوبة:نموذج المواد وإحضار وتجهیز المطلوبة العملیة المهام              تطبیق

 حسب الطریقة, استمارة مردود وغیرها.
  تصویر مقاطع فیدیو حیث تكون صورة وصوت المعالج والطفل واضحین.●
باقي● قبل من المقطع مشاهدة على التصویر+الموافقة قبول استمارة على المساق بدایة قبل الطفل أهل                 توقیع

  المشتركین في المساق, الحوار وتلقي اإلرشاد والتوجیه
 جهاز التصویر: هاتف ذكي وحامل الهاتف مع عامود ثالثي●
 تجهیز مقطع فیدیو جدید من األسبوع األخیر مدته 10 دقائق على األقل واحضاره لكل لقاء.●
 على الملف الذي یحوي مقطع الفیدیو أن یكون في ملف مشترك للمحاضرة والطالب 48 ساعة قبل اللقاء.●
فعالیات● یشمل فیدیو مقاطع 3 ل التنفیذ جودة على األقل على 80 عالمة على الحصول یجب التأهیل                   لتلقي

 مختلفة   
تقدم● المفصلة التأهیل لتلقي النجاح متطلبات التنفیذ, جودة Fidelity of Implementation- FiO            

 للمشاركین الذین تم قبولهم للمساق.
  

مشروع من بدعم التخفیض مع السعر ₪2650 ھي للمساق الكاملة التكلفة             
مختصین لتأھیل تخصص وحدة وإقامة المھني التطوير بھدف الوادي"           "مديكال

  للعالج  في المجال كجزء من سیرورة إقامة مشروع مركز قطري يھودي عربي.
 تكلفة التأھیل المخّفض-1800 ₪

 

  سیقدم عرض عمل للمتفوقین❖
  للتسجیل الرجاء الضغط على الرابط:

https://forms.gle/BsAvwAs97LLPLyPN8 
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