الدبلومة اإلتحارايةة يى الاربةة اخلاصة ختصص صعوبات التعلم
الدبلومات األساسية
دثهىمخ طعىثبد انتعهم
 -1انكفبَخ االجتمبعُخ.
 -2انزاكشح واالنتجبه.
 -3ثشنبمج انهغخ انعشثُخ.
 -4ثشنبمج انشَبضُبد.
 -5انقذساد اإلنمبئُخ.

EPASn FW-1

دثهىمخ االضطشاثبد انمعشفُخ
واألكبدَمُخ نزوي طعىثبد انتعهم
 -1انخظبئض انشخظُخ
واالجتمبعُخ نزوي طعىثبد
انتعهم.
 -2االضطشاثبد انمعشفُخ نزوي
طعىثبد انتعهم.
 -3طعىثبد تعهم انقشاءح.
 -4طعىثبد انكتبثخ.
 -5طعىثبد تعهم انشَبضُبد.
EPAN FW-2

دثهىمخ طعىثبد
انتعهم اننمبئُخ

دثهىمخ األطفبل ثطُئٍ انتعهم
وانمتأخشَن دساسُبً

 -1طعىثبد االنتجبه.
 -2طعىثبد اإلدساك.
 -3طعىثبد انزاكشح.
 -4عالج انظعىثبد اننمبئُخ فٍ
انحسبة.
 -5عالج طعىثخ اإلحسبس

 -1انطفم ثطٍء انتعهم.
 -2تعهُم األطفبل ثطُئً انتعهم .
 -3تنمُخ تفكُش انتالمُز ثطُئً انتعهم
وانمتأخشَن دساسُبً.
 -4أسبنُت تذسَس انشَبضُبد
وثطُئً انتعهم وانمتأخشَن
دساسُبً.
 -5تذسَس انهنذسخ نهتالمُز ثطُئً
انتعهم.

EPAN FW-3

EPAN FW-4

ثبنكمُخ.

الدبلومات المتخصصة
دثهىمخ طعىثبد انتعهم
دثهىمخ طشق تذسَس طعىثبد
انمتخظظخ
(انتشخُض وانعالج)
تعهم انشَبضُبد
 -1تشخُض طعىثبد انتعهم نذي
األطفبل.
 -2مقبَُس طعىثبد انتعهم.
 -3دمج روي طعىثبد انتعهم.
 -4انكفبءح االجتمبعُخ نألشخبص
روي طعىثبد انتعهُم.
 -5انجشامج انعالجُخ انظحُخ
وانتشثىَخ نزوي طعىثبد انتعهم.

 -1تعهُم انشَبضُبد نزوي طعىثبد
انتعهم.
 -2حم انمشكالد انشَبضُخ.
 -3األسئهخ انظفُخ.
 -4استشاتُجُبد انتفبعم انظفً.
 -5تكنىنىجُبد انتعهُم وروي
طعىثبد تعهم انشَبضُبد.

دثهىمخ طعىثبد انتعهم نطفم
انشوضخ وقظىس انمهبساد

دثهىمخ انتعهُم انعالجً وطعىثبد
تعهم انمهبساد االجتمبعُخ

 -1انتعهُم انعالجً.
 -1اننمى انعقهً انمعشفً ألطفبل
 -2انمهبساد االجتمبعُخ نزوٌ
انشوضخ.
طعىثبد انتعهم1.
 -2انمهبساد االجتمبعُخ ألطفبل
 -3عمهُبد انتفبعم االجتمبعً.
انشوضخ.
 -4انتعهُم انعالجً وتنمُخ حم
 -3قظىس انمهبساد ألطفبل انشوضخ.
انمشكالد االجتمبعُخ.
 -4االستعذاد نهمذسسخ وقظىس
 -5انتعهُم انعالجً وتنمُخ انمهبساد
االجتمبعُخ.
انمهبساد.
 -5معبنجخ قظىس انمهبساد ألطفبل

EPBN FW-1

EPBN FW-2

EPBN FW-3

EPBN FW-4

الدبلومات المتقدمة
دثهىمخ انتعهُم انعالجً
وطعىثبد انتعهم فً األداء
وانفهم انقشائً
 -1انتعهُم انعالجً.
 -2طعىثخ انقشاءح
 -3طعىثخ انقشاءح واضطشاثبد
انهغخ.
 -4انتعهُم انعالجً ومستىي
األداء انقشائً.
 -5انتعهُم انعالجً وتنمُخ وانفهم
انقشائٍ.
EPCN FW-1

دثهىمخ انمذاخم انعالجُخ
نظعىثبد انتعهم
 -1انمذخم انطجً واننفسً
وانعظجً.
 -2انمذخم انسهىكً .
 -3انمذخم انمعشفً.
 -4انمذاخم انتعهُمُخ
وانتكنىنىجُخ.
 -5انمذخم انتشثىي.
EPCN FW-2

دثهىمخ انتعهُم اإلَجبثٍ
وطعىثبد انتعهم
 -1انمتعهم اإلَجبثً.
 -2استشاتُجُبد انتعهم اإلَجبثً.
 -3انتعهم انسهجً.
 -4تشخُض طعىثبد انتعهم.
 -5االستشاتُجُبد انعالجُخ.

EPCN FW-3

دثهىمخ االستشاتُجُبد
انمعشفُخ فً انتذسَس انعالجً
نظعىثبد انتعهم
 -1االستشاتُجُبد انمعشفُخ نزوي
طعىثبد اإلنتجبه واإلدساك
 -2االستشاتُجُبد انمعشفُخ نزوي
روٌ طعىثبد انزاكشح.
 -3االستشاتُجُبد انمعشفُخ نزوي
طعىثبد انقشاءح وانكتبثخ.
 -4االستشاتُجُبد انمعشفُخ نزوي
طعىثبد تعهم انشَبضُبد.
 -5إعذاد معهم طعىثبد انتعهم.
EPCN FW-4

