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 بقاعة المكتبة محمد بن شب

:اليوم الدراسي إشكالية  

 ،المكتوبةتسعى األرطفونيا إلى التكفل باضطرابات اللغة الشفوية و 

بات وهي بذلك  تهدف إلى دمج الفرد أو الحاالت التي تعاني من صعو

مهنيا وتربويا.، تواصلية اجتماعيا  

جة خالل السنوات األخيرة، نتي ل األرطفونياولقد اتسع مجال تدخ 

كذلك مدى  تشريح العصبي كما اتسعكالتقارب بعض العلوم األساسية 

    بيةألسباب العصتدخلها لتشمل اضطرابات وظيفية وعضوية ذات ا

مكن والدماغية، دون أن ننسى اضطرابات اإلنتاج الصوتي و لكي يت

ج  رطفوني من التكفل بذوي االضطرابات يعتمد في مخطط عالألا

وية والتكفل المبكر عن طريق أدوات تربالكشف، التشخيص على 

ات لمعالجة اضطرابات الصوت والنطق والكالم إضافة إلى اضطراب

طالب فاالرطفوني موحتى يتحقق ذلك ، وبة والشفويةاللغة المكت

ج  للتزود ثم تكوين مستمر بعد تخر نظري ثم تطبيقي بتكوين

ؤهل   واألدائية الضرورية والمناسبة التي  ت العلمية بالمعارف

اسيين هما أسالتي نطرحها اليوم تضم متغيرين  إن اإلشكاليةمهنيا.

ذا نحاول من خالل ه.ضطرابات التقنيات و طرق التكفل  باال

جزائر فالرطوفوني اال عن واقع التكفلاليوم الدراسي الكشف 

   نجا عت ىومد

 

 

 

 

 

 أهمية الموضوع:

حاول العديد من الباحثين وضع تصنيفات يحتكم إليها 

النفسية،  المختص النفسي لتشخيص االضطرابات

تكون جسرا بين األطباء النفسيين في العالم الستعمال و

نفسية واحدة، و من أبرز التصنيفات التي لغة طبية 

 :أهداف اليوم الدراسي

-  التكفل االرطوفوني في تقنيات الطالب تكوين 

في  رطفونيألا المختص تحسيس بأهميةال

 . وفي المجتمعالمصالح المختصة 

  الخاص فتح آفاق البحث التطبيقي والميداني 

 رطفونيا.ألبا

 

 :محاور اليوم الدراسي

 ة )التقنيات المعتمدة (    التكفل باضطراب التأتأ -

 التكفل باالضطرابات الصمم -

 الضطرابات النطقيةالتكفل با - 

ضطراب بالتكفل با األرطوفونيدور المختص  - 

 التوحد

 ضطرابات الصوت لدى الراشدالتكفل باال -

  ةيضطراب الحبسطرق التكفل باال -           

 

 

 

 

ر في الجزائ األرطوفونيالتكفل  

  وآفاقطرق جديدة 

 أسمهانغطاس أ/ رئيس اليوم الدراسي: 

 



  

 غطاس اسمهانأ/ رئيس اليوم الدراسي: 

 يوب مريم أأ/. :رئيس اللجنة التنظيمية

  شتوي خضراألأ/

 ضياف            بعادل أ/

 زهرة حميدةأ/        أ/ ياسمين باشا

                     ا/ زاوي اعمر       طاوي جميلة يبع / 

 بوعيشة فتحيةأ/             حياةسنوسي   أ/ 

 ا/ بو سعيد ياسمينة     جاب الل  يوسف أ/  

 رتيمي اسماءا/ 

 اعضاء اللجنة العلمية 

  جامعة المدية .قطاف محمد بند/ 

 بو درقة خيرة. جامعة المدية د/

 2ا/بن طالبي ليندة .جامعة الجزائر 

 ا/ غزالي جهيدة . جامعة المدية

  2الجزائر  د/ غالب صليحة .جامعة

    

 :شروط المشاركة

وأن ال تكون قد تميز المداخلة بالتأصيل والحداثة، أن ت -

 قبال؛ االمشاركة به سبقت

ضرورة انسجام موضوع المداخلة مع المحاور  -

 ؛المقترحة

التهميش مع إدراج قائمة المصادر والمراجع  أن يتم -

 أخر البحث بشكل دقيق؛

 .14حجم  simplified arabicأن يكتب البحث بخط  -

عن صفحة  يرسل ملخص المداخلة الذي ال يزيد -

في موعد أقصاه )ة(  لألستاذمع السيرة الذاتية واحدة 

 االلكتروني: إلى البريد  0381جانفي 83

81@hotmail.com-Ismaa 

Meriem.ayoub16@yahoo.com 

  

حالة في التنظيمية، ويقيم الملخص من طرف اللجنة  -

لتقديم المداخلة كاملة التي  قبول المداخلة يبلغ أصحابها

 0381جانفي15صفحة قبل تاريخ:  81ال تتعدى 

يبلغ ل المداخلة ال ترد الملخصات وفي حالة عدم قبو -

 أصحابها.

 التدخل من طرف اللجنة التنظيمية. وقتيحدد  -

 

 

 

 :استمارة المشاركة

 .......................................... :لمشارك ا اسم ولقب-

 ............................................... :الدرجة العلمية -

 .....................................................: التخصص -

 ........................................................: الجامعة -

 عنوان المداخلة:................................................ -

 المحور:................................................. عنوان -

 .........................................................: الهاتف -

 ........................................... :االلكترونيالبريد  -
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