
المدعوم من أوقاف الشيخ عبدهللا بن تركي

الضحيان رحمه هللا 

تقرير الشهر الختامي من

برنامج التخاطب 



 
المشاركة في التقييم الشامل للحاالت في مجال التخاطب

وضع البرنامج التدريبي المناسب لمستوى األداء الحالي للحالة
تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين فريق العمل وتعزيز البرنامج

التدريبي بما يحقق فاعليته ونجاحه 
تبصير الوالدين بدورهما في متابعة الحالة وإمدادهما بالمعلومات

والتدريب المالئم للمشاركة في البرنامج التدريبي 
المشاركة في توعية األسرة بالتأثير السلبية للمناخ األسري

المشبع بعدم األستقرار وطريقة التنشئة في معاملة الطفل على
النمو اللغوي وبأهمية التفاعل اللفظي مع الطفل ومحصوله

اللغوي. 

وصف المشروع



 

وضع خطة عالجية فردية بعد التقييم لكل طفل 

تم تقديم التوصيات ألولياء األمور ويتراوح عددهم 112

ولي أمر مستفيد من أب وأم 

تم التواصل مع (70) والدة مستفيد ، لإلستمرار

والمتابعة للخطة التعليمية الفردية التي وضعت

لتتناسب مع إحتياج الطالب . 

عدد المستفيدين من البرنامج (70) مستفيد 

المخرجات التي تم تحقيقها خالل فترة المشروع كاملة 

 :  األهداف التي تم تحقيقها خالل فترة المشروع كاملة 

 : 

تطوير مهارات التواصل اللفظي و اللغة لدى الطفل .

الحد من معاناة االسرة من السفر والبحث خارج المنطقة لتدريب طفلهم . 

تعزيز قدرة أولياء األمور في التواصل مع طفلهم .

تطوير المهارات اللغوية وتوظيفها بطريقة صحيحة .

 



بعض من النتائج والتوصيات لألخصائية :نورا الرقابي 



بعض من النتائج والتوصيات لألخصائية: والء ابو عيد 



بعض من النتائج والتوصيات  لألخصائية: روابي الدغيم 



بعض من النتائج والتوصيات  لألخصائية: أمل المسعودي 



بعض من صور التمارين و التدريبات

التعرف على وظائف الحواس  

نشاط يساعد على التركيز واألنتباه
والتكامل الحسي   تدريبات تساعد على تكوين الجمل 

تنمية مهارة التفكير 



تدريبات تساعد على التفكير
المنطقي وتسلسل األحداث

تدريبات تساعد على معرفة الذات 

التدريب على استخراج
الحرف ونطقه  

تدريبات تساعد على تنمية
المخزون اللغوي 



 
أراء أولياء األمور بعد اإلنتهاء من جلسات التخاطب  





الجانب اإلعالمي  :

رابط إطالق البرنامج 



تغريدة فيديو

توضيحيلتدريبات

برنامج تخاطب

التغريدات المنشورة للبرنامج عبرحساب الجمعية  

 :الجانب اإلعالمي 





 
نتقدم بجزيل الشكر لأوقاف الشيخ عبدالله بن تركي

 الضحيان الخيرية
 على إنجاح هذا العمل اإلنساني داعين

المؤسسات المانحة وفاعلين الخير و المجتمع إلى
اإللتفات لمثل هذه المشاريع ومساندتها.

 

الخاتمة .
شكر و عرفان


