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، كما أنه  
ً
 ليس فقط على مستوى املنطقة وإنما على مستوى الدولة أيضا

ً
يعتبر موضوع القيادة من املوضوعات الهامة جدا

ال شك فيه أن القائد في برامج التربية الخاصة والتاهيل والدمج ضمن املدارس العادية يمثل العنصر األساس ي والهام في  

ت التربية الخاصة بكل ما تنظمه من أبعاد، إال أن املشكلة التي تواجه ااملؤسسات  كل مراحل عملية تطوير وادارة مؤسسا

في وقتنا الحالي هو عدم توافر القائد املتخصص واالداري الفعال في التربية الخاصة الذي أصبح عبارة عن سلعة نادرة  

التربوية والفنية واإلدارية هي   العملية   إليها بسهولة، كما أن  في األساس عملية توجيه وتنظيم وتنسيق  يصعب الوصول 

جهود العاملين أو املجموعات في سبيل تحقيق األهداف والغايات املعينة الفردية كانت أو الجماعية، ومن ثم يمكن القول  

جماعات  إن القيادة في التربية الخاصة تمتد جذورها إلى الوقت الذي بدأ فيه التفاعل االجتماعي وتوزيع العمل بين األفراد وال

 للباحثين    املؤهل  تعددة، والقائد التربوي واإلداري املفي املؤسسات االنسانية التربوية واالجتماعية  
ً
 رئيسيا

ً
يشكل اهتماما

الخاصة وعناصرها   التربية  لفئات  االفضل  تقديم  في  فاعل  من دور  له  ملا  العليا،  واالدارة  الجودة  واملفكرين ومؤسسات 

 .ماعيااملتشعبة اداريا وفنيا واجت 

يقدم اتحاد الجامعات العربية دورة القيادة اإلشرافية املتقدمة في التربية الخاصة وذلك إلى كل من يرغب في  

اكتساب مهارات إدارية عالية املستوى، ولكل من يرغب في اكتساب مهارة القيادة االشرافية في تطوير وتنظيم  

 .مستوى  أفضلمراكز التربية الخاصة وتفعيل العمل فيها الى 
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 .هيلأالتعرف الدقيق على فلسفة التربية الخاصة والت •

 .هيلأاكتساب الخبرات في القيادة االشرافية في التربية الخاصة والت •

 .اكتساب املهارات في العمل اإلداري والفني في التأهيل والتربية الخاصة •

والرعاية   تعزيز وفهم أوسع لالحتياجات الصحية لالشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية وحقهم في الخدمات •
 وإمكانية الوصول إليها وتكاملها.  الفعالة وتحسين جودة الخدمات واتساقها

 طبية لتحسين الرعاية الصحية لذوي اإلعاقة الذهنية. إيجاد إطار عربي موحد للخدمات ال •

 .امتالك املشاركين املهارات الالزمة لقيادة مؤسسات التربية الخاصة والتأهيل •

 .القدرة على حل املشكالت واتخاذ القرارات في الوقت املناسب •

 .القدرة على تفعيل األداء املتميز في مجاالت التنظيم واإلشراف •

 .ملتقدمة التي تساعد على تحقيق القدرة التنافسيةاكتساب املهارات ا •

 .إكتساب القدرات العلمية والفكرية لتعزيز الجودة وتحسين بيئة العمل •

 .التفكير في الفعالية والكفاءة اإلشرافية تاكتساب مهارا •

 القدرة على ادارة ضغوط العمل ونواتجها والتعامل معها. •

 املهتمين بالتربية الخاصة والتأهيل  ومديرو املراكز  كليات عمداء الاساتذة الجامعات و  •

 هيل. أمديرو مؤسسات ومراكز ومدارس التربية الخاصة والت •

 مديرو ورؤساء أقسام مؤسسات حكومية تهتم باألشخاص ذوي االعاقة. •

 االعاقة. رؤساء جمعيات  تعنى باالشخاص ذوي  •

 املوظفون  واملساعدون في ادارات ومراكز التربية الخاصة والتأهيل. •

 النظري فلسفة علوم االعاقة والتربية الخاصة والتأهيل .   اإلطار .1
 فلسفة االدارة والتنظيم واالشراف والرقابة لبرامج التربية الخاصة والتأهيل.  .2
 : املهارات االنسانية واالدارية وتطبيقاتها وامتالكها .3
 التربية الخاصة والتاهيل.مهارات اإلشراف الفني للخطط والبرامج في   •
 املهارات اإلدارية التنظيمية  مثل / إدارة الوقت وتخطيط البرامج  •
 مهارات العالقات اإلنسانية / مهارات التواصل .  •
 واالقناع وحل املشكالت والنزاعات.  ،التفاوضمهارات   •
 مهارات قيادة فرق العمل.  •

   محاضرات نظرية تعريفية  •
 وفرق عمل.  تدريب جماعي •
 في التربية الخاصة.يرين والقادة حد املدأمشاهدات فيديو ولقاء مع  •
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200 $ 

AArU members Non AArU members 

 

250 $ 

 يتحمل المشارك تكاليف السفر واالقامة
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 املحتوى واملوضوع  اليوم األول 

 الجلسة األولى 

9:00- 11:15 

 

 

 املحاضر 

 افتتاح ومقدمة وتمهيد وفلسفة ادارة مؤسسات التربية الخاصة والتأهيل  •

 وفق طريقة الكايزن اليابانية في تحسين األداء/ عرض فيديو 1تمرين  •

الخاصة،/ التأهيل / التطوير/  مجموعات عمل مصطلحات: االدارة / التربية   •

 الشخصية/ املهارة/ القدرة/ املعرفة: الوعي الوظيفي. مع عرض وتمارين 

ة الخاصة في جامعة ام القرى  ومدير مؤسسة  ياستاذ االرشاد والترب: ا.د. احمد الغرير

 العزم للتدريب واالستشارات  أردن

 استراحة  11:15-11:30

 الجلسة الثانية

11.30.-1.45 

 

 املحاضران 

  االعاقة ذوي  االشخاص  فئات

  وخصائصها العقلية االعاقة •

 وخصائصها  التوحد  اضطرابات •

   الداخلية    األمراض  جمعية   رئيس  الداخلية  األمراض   استشاري :  العبدالالت  نايف  د.

 .دنيةر األ   الجامعة في  الصحية  الرعاية   دائرة  مدير - دورات لعدة

  - النفسيين  االطباء  جمعية  رئيس  -  ةالنفسي   األمراض  استشاري   العدوان:  طالل   لئنا  د.

 االردنية   الصحه  وزارة الصحي التأمين  ادارة مدير

 ء استراحة غدا 1.45-2.30

 الجلسة الثالثة 

4.45-2.30 

 

 

 

 

 املحاضر 

  :االدارة والتخطيط ملراكز التأهيل •

 التوجيه /الرقابة/التخطيط،/ التنظيم /التوظيف  -

 . تدريبات عملية وعروض بوربوينت ومجموعات عمل -

 .  ادارة مراكز التربية الخاصة والتأهيل •

 . نماذج عملية وفنية في العمليات االدارية العامة والخاصة  -

 التقييم الذاتي •

عبدالرحمن محمد  د.  التربية  :  ا.  في  مشارك  والتربية    -خاصةلا استاذ  االرشاد  قسم 

دير املعهد  وم  رئيس قسم اإلرشاد والتربية الخاصة سابقا   -الخاصة/جامعة مؤتة

 .سابقا –امعة مؤتة ج  -املجتمعي للتأهيل الوطني 
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 املحتوى واملوضوع  اليوم  الثاني

ابعة   الجلسة الر

9-11.15 

 استراحه 

 

 املحاضر 

 .املهارات االنسانية واالدارية وتطبيقاتها وامتالكها •

 .مهارات اإلشراف الفني للخطط والبرامج في التربية الخاصة والتاهيل •

 مراكز التربية الخاصة  /التنظيمية للعملاملهارات اإلدارية  •

 التقييم الذاتي •

 .خبير التربية الخاصة   ،  ماجستير في التربية الخاصة: بالل عوده ا.

الجلسة  

 الخامسة 

11.30-1.45 

 

 

 املحاضر 

 .والتواصلمهارات إدارة الوقت والتخطيط   •

 .مهارات التفاوض واالقناع وحل املشكالت والنزاعات •

 .مهارات قيادة فرق العمل •

 . منهج فريق العمل املؤسس ي وتحسين العمل •

 (بور بوينت/ أنشطة عملية/فيديو/ تدريبات / مقابالت توزيع مجموعات)

ة الخاصة في جامعة ام القرى  ومدير مؤسسة  ياستاذ االرشاد والترب  :ا.د. احمد الغرير

 .العزم للتدريب واالستشارات  أردن

 استراحة غداء  1.45-2.30

الجلسة  

 السادسة 

2.30-4.45 

 

 

 

 

 املحاضران 

 إدارة الضغوط النفسية وتطوير اليات التعامل معها  •

 تدريبات عملية/ أنشطة عملية/ حالة/فصص ومواقف ضاغطة -

 فيديو قصير  -

 (نقاش ةدقيق 15)  عرض نماذج من االدارة في العالم تجارب عاملية وعربية ومحلية •

 (نقاش   ةدقيق 15) لقاء مع احد مدراء مراكز التربية الخاصة وجهة نظر •

 ( مجموعات عمل)مشروع - تصميم نموذج للمدير الناجح من قبل املشاركين •

 

ة الخاصة في جامعة ام القرى  ومدير مؤسسة  ياستاذ االرشاد والترب:  ا. د. احمد الغرير 

 العزم للتدريب واالستشارات  أردن

أستاذ جامعي ومدرب ومؤسس ومشرف َومستشار ملراكز التوحد  :  د. رائد الشيخ ذيب

 الدول العربية.  وبعضفي األردن 

 التوصيات

 تسليم الشهادات  
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