دورة تدريبية :العسر القرائي (الدسلكسيا) :الفرز والتشخيص والعالج
October 18 - 19, 2017,Grand Millennium - Al Wahda, Abu Dhabi-UAE

خلفية عن المحاضر:

الجمهور المستهدف:
المعلمون (بمختلف تخصصاتهم)،
الباحثون ،طالب الدراسات العليا،
واالختصاصيون النفسيون.،

د .جاد البحيري
مؤسس ومدير شركة جلوبال اديوكاشيونال كونسلتنتس
الدكتور جاد البحيري هو مؤسس ومدير شركة جلوبال اديوكاشيونال
كونسلتنتس (مصر) ورئيس فرع افريقيا والشرق االوسط في المجموعة
الدولية للتعليم الجامعي (أمريكا) .شغل الدكتور البحيري سابقاً منصب عميد
الكلية األسترالية في الكويت ،كما عمل ايضاً مديرا تنفيذيا لمركز تقويم وتعليم
الطفل بالكويت.
حصل الدكتور جاد البحيري على درجة دكتوراة الفلسفة من جامعة درهام في
المملكة المتحدة ،وهو متخصص في مجال اللغويات التطبيقية ومهتم بدراسة
عسر القراءة وصعوبات التعلم ومظاهرها في العربية
قدم الدكتور جاد البحيري أكثر من أربعين ورقة وكلمة رئيسة في مؤتمرات
وندوات في مختلف أنحاء العالم .ونشرت له أكثر من ثمانية كتب باللغتين
اإلنجليزية والعربية في مجال عسر القراءة ،وأكثر من عشرة أوراق علمية
محكمة .كما شارك في تأليف اختبارات مقننة على مستوى دولة الكويت

نظم بواسطة
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دورة تدريبية :العسر القرائي (الدسلكسيا) :الفرز والتشخيص والعالج
سوف تبدأ الجلسات فورا كل يوم في تمام الساعة  08:30صباحاً وتنتهي في الساعة  02:00مساءً .وسوف تكون هناك فترات راحة قصيرة لتناول
المرطبات وسيتم تقديم وجبة الغداء.
اليوم الثاني 19 :اكتوبر 2017

اليوم األول 18 :اكتوبر 2017

تدريبية في أساسيات فرز وتشخيص المعسرين قرائياً

تدريبية في أساسيات التدخل العالجي للمعسرين قرائياً

 -خلفية عن الدورة:

 -خلفية عن الدورة:

تهدف الدورة إلى إكساب المتدرب معلومات نظرية ومهارات عملية
حول كيفية تشخيص المعسرين قرائياً وتتضمن معلومات حول العسر
القرائي وتعريفه ومظاهره وكيفية فرز وتشخيص العسر القرائي.

تهدف الدورة إلى إكساب المتدرب معلومات نظرية ومهارات عملية
حول كيفية تدريس األطفال المعسرين قرائياً وتتضمن معلومات
حول العسر القرائي وتعريفه ومظاهره وكيفية فرز وتشخيص العسر
القرائي والتركيز على االستراتيجيات العملية الخاصة بكيفية تدريس
المعسرين قرائياً.

 أهداف الدورة:مع نهاية الدورة ،يستطيع المتدرب:
.1
.2
.3
-

تعرف عسر القراءة وبعض النقاط الرئيسة الواجب
توافرها عند تعريف عسر القراءة.
تعرف مظاهر وعالمات عسر القراءة لدى األطفال
بمختلف مراحلهم العمرية.
تعرف كيفية فرز وتشخيص عسر القراءة والجوانب
المتضمنة في الفرز والتشخيص.
المحتوى العلمي للدورة
ً
تدريس األطفال المعسرين قرائيا :دليل المعلم( .البحيري،
أبو الديار ،ريد) ،2010 ،مركز تقويم وتعليم الطفل ،الكويت.

المحتوى

•
•
•
-

تعريف عسر القراءة
تعريف الجمعية العالمية للدسلكسيا
تعريف الجمعية البريطانية للدسلكسيا
تعريف عسر القراءة في اللغة العربية
مظاهر عسر القراءة
عسر القراءة :بعض النقاط األساسية

•
•
•
•
•
•

تشخيص العسر القرائي
أهدف التشخيص
دور المعلم في الكشف المبكر عن المعسرين قرائياً
أدوات القياس الكيفي
أدوات القياس الكمي
اختبارات فرز العسر القرائي
االختبارات الرسمية وغير الرسمية

 أهداف الدورة:مع نهاية الدورة ،يستطيع المتدرب:
.1
.2
.3
.4
-

تعرف دور معلم المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتهم.
تعرف استراتيجيات عملية للتدخل العالجي بالصف الدراسي.
تعرف كيفية التعامل مع صعوبات الوعي الفونولوجي والترتيب
والذاكرة والواجبات المنزلية.
تعرف مهارات التعلم ومهارات ما وراء المعرفة.
المحتوى العلمي للدورة
تدريس األطفال المعسرين قرائياً :دليل المعلم( .البحيري ،أبو
الديار ،ريد) ،2010 ،مركز تقويم وتعليم الطفل ،الكويت.

المحتوى
•
•
•

التدخل العالجي1 :
الخطط التربوية الفردية
دور معلم اللغات ،ومعلم الجغرافيا والتاريخ
دور معلم العلوم ،ومعلم الدراما والتمثيل والفنون المسرحية

•
•
•
•

التدخل العالجي2 :
مهارات التفكير ،والذكاءات المتعددة
مهارات االستذكار ،والتنظيم
الترتيب ،والتحفز والدافعية

•
•
•
•

التدخل العالجي3 :
استراتيجيات التحدث واالستماع ،والقراءة واإلمالء
استراتيجيات الكتابة وتدوين المالحظات
أسلوب التدريس وأسلوب التعلم ،والواجبات والفروض
المدرسية
التعامل مع صعوبات الوعي الفونولوجي والترتيب
والذاكرة والتنظيم.

•
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)Participation Fee for two days ( AED. 1350/-

رسوم المشاركة ليومين ( 1350درهم إماراتي)
مالحظة  :تشمل الرسوم مواد الدراسة والمرطبات والغداء.
وسيحصل المشارك على شهادة المشاركة

خصومات جماعية 10% :لمجموعة  3-4أشخاص

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+9714 2955581 , 00971-50-1555684 :
اوالتواصل بالبريد االلكتروني register@isharaonline.com
وللتعرف أكثر على برنامج المؤتمر و المتحدثين بها يمكن زيارة www.isharaonline.com/id
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 تحويل المبلغ المذكور لحضور دورة أخرى أو مؤتمر آخر أو غير ذلك من الفعاليات المشابهة التي تنظمها
إشارة لإلستشارات  ،وذلك مقابل كتاب من المؤسسة تفيد بهذا  .وعلى كل حال يرجى إخبارنا عن أي تغيير قبل عشرة أياما على األقل .
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