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 بطاقة تعريف الماستر
 ( تعبئة كل الخانات إجباري)  

 بطاقة تعريف الماستر
 جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية تحديد مكان التكوين: -1

  العلوم اإلنسانية واالجتماعية معهد : أوكلية 

 : العلوم االجتماعية قسم 

 .شعبة : أرطفونيا 

 
 المشاركون في التكوين )*(: -2

 ( أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر)  فرقة ميدان التكوينمسؤول  -

 : مراح عيسى االسم واللقب 

 أستاذ محاضر أ : الرتبة 
 :  :  034 229527       :البريد اإللكتروني:        034229527فاكسmerah_aissa@yahoo.fr     

 

 ( أستاذ محاضر قسم أ أو ب أو أستاذ مساعد قسم أ)  شعبة التكوين منسق / مسؤول فرقة -

 : صحراوي انتصار االسم واللقب 

 أ "  أستاذة محاضرة : الرتبة " 
      :0774420474       :البريد اإللكتروني:       034229527فاكسintissar_omar@yahoo.fr  

 

 

 أستاذ مساعد قسم أ(على األقل التخصص )منسق / مسؤول 

 : مولود.  حدبياالسم واللقب 

 : أستاذ مساعد أ الدرجة العلمية 
  :0550767394    البريد اإللكتروني:          فاكسhadbi.mouloud@yahoo.fr     

 

 المشاركون اآلخرون: -
 المؤسسات الشريكة األخرى -
  بحايةالمستشفى الجامعي ب -            
 :اآلخرون و الشركاء االجتماعيون االقتصاديونالمؤسسات  -

    االجتماعي التدخلمديرية   -            

   القطاعات الصحية، والعيادات متعددة الخدمات           -            
 المراكز الخاصة بالمتخلفين عقليا. -              

 المدارس الخاصة بالصم البكم. - 
 و االرطفونية. ةالعيادات الخاصة الطبية،النفسي - 
 المؤسسات التعليمية. -

 
 (SARP)البحث و التكوين في علم النفس جمعية المساعدة النفسية ،-            
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 (FOREM) الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث الطبي-            
 مديرية الصحة والسكان -             
 .مديرية الخدمة االجتماعية -             

  إطار وأهداف التكوين: -3

 

 (كالسيكيو نظام   LMDليسانس ارطفونيا )نظام شروط االلتحاق  -أ

 طالبا. 24بعدد  بالمئة( %80ليسانس ل.م.د  في االرطوفونيا ) -1
 طلبة. 04بعدد  بالمئة( %15ليسانس كالسيكي في االرطوفونيا ) -2
 طالبين. 02بعدد  ( %5) التحويل من جامعات أخرى  ــ 3
 وعند عدم وجود العدد الكافي في الفئات الثالثة يمكن استكمال النقص من بعضها البعض و فق ما يأتي:  

 أ ـ عند النقص في عدد الفئة األولى يتم استكمال العدد بطلبة الفئة الثانية)من النظام الكالسيكي(.      
 (.2( أوال ثم الفئة الثانية)1األولى)( يستكمل العدد من الفئة 3ب ـ عند عدم وجود الفئة الثالثة)     
 ج ـ عند غياب الفئة الثانية يستكمل عددها بالفئة الثالثة.     

  

 
  أهداف التكوين -ب

 ا.االرطوفونيإعطاء فرص التكوين النوعي األكاديمي المعمق لطلبة الليسانس في  -

 فونية.و األكاديمي في العلوم األرطـ فسح المجال لطلبة الليسانس لالنخراط في ميدان البحث العلمي  -

 ا.االرطوفونيـ تدعيم وسد النقص المسجل في تأطير عملية التكوين المتخصص في ميدان  -

فونية لذوي االضطرابات اللغوية المتنوعة و ـ تأهيل الطلبة إلى مستوى اكتساب مهارات الكفالة األرط -

 وصعوبات التعلم.

شخيص و معالجة أنواع اضطرابات النطق والكالم واإلعاقات ـ تأهيل الطلبة إلى مستوى القدرة على ت -

 اللغوية. 

 ـ تدعيم تكوين طلبة الليسانس بمفاهيم أكثر تخصصا في مجال األرطفونية. -

 االهداف
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لـدى  الكـالم والصـوتو  في التكفل باضطرابات اللغة الُمِلّحة جتماعيةالحتياجات االاالستجابة ل -
 الطفل والراشد.كل من 

الخمســة  ميــادينالالمختصــة فــي والمراكــ  مهنيــين للمستشــ يات والمتسســات ين مختصــتكــوين  -
 :التالية

º ية والمكتوبةهاضطرابات اللغة الشف. 

º .الحبسة لدى كل من الطفل والراشد 

º  .اإلعاقة السمعية 

º اضطرابات الصوت. 

º  .اإلعاقة الذهنية 

º  .االضطرابات الحسية الحركية 
؛ مــن اســتراتيجيات مســتمرة لدحــدا المســايرة الالتطــور المســتمر للبحــث  الــذي يقتضــي مواكبــة  -

 التكفل.وتحديد خطط     وتأسيس وسائل الفحص والتشخيص كاالختباراتالوقاية

لالستجابة للطلب الهائل أرطوفونيين  ي تكوين أخصائيينفاألساسي يكمن إذن فالهدف 
توفير القدر الالزم من األساتذة هي في أمس الحاجة إلى التي الج ائرية بدون استثناء لجامعات 

 .في هذا االختصاص لتغطية النقص الكبير في التدريس
 (سطر على األكثر 20 –فيما يخص االندماج المهني المؤهالت والقدرات المستهدفة ) -ج

 باللغة.أن يكون الطالب قادرا على فهم خصائص وآليات النظام المعرفي لإلنسان وعالقته  -

إنتاج وفهم اللغة لدى بالعمليات المعرفية  عالقة أن يكون الطالب قادرا على فهم واستيعاب -

 السوي وغير السوي.

أن يكون الطالب قادرا على فهم واستيعاب طبيعة نشاط مراك  الجهاز العصبي وعالقته   -

 باللغة.

ي اضطرابات اللغة و أن يكون الطالب قادرا على فهم تأثير اإلصابات بالجهاز العصبي ف -

 الكالم.      
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أن يكون الطالب قادرا على فهم عمليات سيكولوجية عملية الفهم للغة وإنتاجها في مختلف  -

 السياقات الموق ية والحياتية.   

 أن يكون الطالب قادرا على فهم واستيعاب طبيعة االكتساب والتعلم للغة عند الطفل والراشد.   -

عمليات االكتساب والتعلم  لى فهم واستيعاب أهم النظريات المفسرة أن يكون الطالب قادرا عل -

 للغة.

طبيعة برامج التدخل المبكر وأهميتها في مساعدة األطفال  أن يكون الطالب قادرا على فهم  -

 ذوي االحتياجات الخاصة على النمو والتطور اللغوي والمعرفي والحسي الحركي والمهاري إلى

 أقصى درجة.

 أن يكون الطالب قادرا على طبيعة االضطرابات الحسية الحركية وعالقتها بالنمو اللغوي.  -

أن يكون الطالب قادرا على فهم طبيعة االضطرابات اللغوية الشفوية والكتابية أسبابها وكي ية  -

 التكفل بها.

االندماج أن يكون الطالب قادرا على فهم ومساعدة المعاقين عقليا وسمعيا على التعلم للغة  -

 والتكيف االجتماعي. 

 أن يكون الطالب قادرا فهم طبيعة صعوبات التعلم  تشخيصها و طرق عالجها. -

 أن يكون الطالب قادرا على فهم طبيعة المتالزمات اللغوية وخصائصها. -

 أن يكون الطالب قادرا على فهم واستعمال ادوات التشخيص الضطرابات اللغة . -

 أن يكون الطالب متهال للتكفل الفعلي بذوي اضطرابات اللغة وصعوبات تعلمها.  -
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أن يكون الطالب قادرا على فهم و تطبيق تقنيات البحث العلمي األكاديمي المعمق في  -

 األرطفونيا.

أن يكون الطالب قادرا على فهم وتصميم وتطبيق مختلف مقاييس واالختبارات اللغوية و  -

 التقويمية.

 ..spssن الطالب قادرا على فهم واستعمال التحليل اإلحصائي التطبيقي بنظام أن يكو  -

أن يكون الطالب قادرا على إنهاء تكوينه بإنجاز مشروع بحث ميداني كمذكرة للتخرج وفق  -

 .خطوات البحث العلمي يعالج فيها إشكالية اضطرابات اللغة وصعوبات التعلم

 لتشغيل حاملي الشهادات الجامعية القدرات الجهوية والوطنية القابلة  -د

 المتسسات االستشفائية. ·

 .التكفل بضاف السمع مدارس ·

 قطاع التربية الوطنية. ·

 ذوي الحاجات الخاصة. لمراك  استقبا ·

 القطاع الخاص. ·

 .والتأهيل الوظيفي مراك  إعادة التربية ·

 

 الجسور نحو تخصصات أخرى: -ه

 علم النفس المعرفي. ·
 .علوم اللغة و اللسانيات ·
 الخاصة. التربية ·

 معالجة المعلومات. ·
 .الذكاء االصطناعي ·

كما   يمكن للطالب أن ينتقل من اختصاص إلى آخرة صدألر نطالقا من عدد معين من اا
 يمكنه اختيار الحياة المهنية  أو متابعة الدراسة إلى الدكتوراه.

 :مؤشرات متابعة مشروع التكوين -و
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 كوين متخصصة.التوفر على فرقة ت -

 عدم وجود ماستر في األرطفونيا للدفعات المتخرجة من الليسانس. -

 توفر الجامعة على كتب ومراجع في الميدان.ت -

 للسكان والصحة.مخبر متعدد التخصصات  التخصص على توفر -

  وجود مستشفيات جامعية و مراكز إلجراء التكوين التربصي.  -

 قدرات التأطير:  -ز
 
 

 التربصمدة  عدد الطلبة مكان التربص 

     (CHU)ائيستشفالمركز اإل
 فرع الطفولة ، بجاية

 شهر 1 8

     (CHU)ائيستشفالمركز اإل
 فرع  علم األعصاب ، بجاية

 شهر 1 8

     (CHU)ائيستشفالمركز اإل
فرع  أمراض الحنجرة  ، بجاية

 واألنف واألذن

 شهر 1 8

 مركز المعوقين ذهنيا بجاية

 

 شهر 1 7

 دار الشيخوخو بجاية

 

 شهر 1 7

 دار الطفولة المسعفة بجاية

 

 شهر 1 7

مركر حماية القاصرين بتيشي 

  بجاية

 شهر 1 7
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 :اإلمكانيات البشرية المتوفرة -4
 :المتدخلين في التخصص المؤسسةساتذة أ -أ

 

التدخلطبيعة  مخبر البحث التابع الرتبة  الشهادة االسم واللقب  التوقيع *

أستاذة محاضرة  دكتوراه علوم بوزيد باعه صليحة
 أ

LABISAP التدريس و التأطير بجاية  

أستاذة محاضرة  دكتوراه علوم حاتم وهيبة
 أ

LABISAP التدريس و التأطير بجاية  

اللغوي  ماجستير في علم مخوخ حليمة
 والمعرفي

مساعدة  ة أستاذ
 ب

LABISAP التأطيرالتدريس و  بجاية  

اللغوي  ماجستير في علم قدوش سليمة
 والمعرفي

  التدريس و التأطير بجاية LABISAP أستاذ مساعد أ

ماجستير في علم النفس  هواري أمينة
 العصبي

  التدريس و التأطير بجاية LABISAP أستاذ مساعد أ

ماجستير في علم النفس  حدبي مولود
 العصبي

  التأطيرالتدريس و   أستاذ مساعد أ

 محاضر  أستاذ دكتوراه علوم بن كرو فياض
 أ

LABISAP التدريس و التأطير بجاية  

 ماجستير في علم النفس غواس ياسين
 التربوي

  التدريس و التأطير  أستاذ مساعد أ

 أستاذة محاضر دكتوراه علوم هاباني لوڨفر
 ب

   

ماجستير في علم النفس  بن شعالل عبد الوهاب
 مدرسيال

  التدريس و التأطير  بجاية LABISAP أستاذ مساعد أ

 ماجستير في علم النفس عمروش نسيمة
 التربوي

    مساعد أ ةأستاذ

 ماجستير في علم النفس بن مسيلي
 العيادي

    أستاذ مساعد أ

 ماجستير في علم النفس جديد رتيبة
 العيادي

    أ ةمساعد ةأستاذ

 

 تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(. أعمال تطبيقية، موجهة،محاضرة، تطبيق، أعمال   *
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 التأطير الخارجي -ب
 

 المؤسسة التابعة لها:
 

 

 التوقيع * طبيعة التدخل اإلرتباطمؤسسة  الشهادة االسم واللقب
، أستاذة أستاذة التعليم العالي هدى خرباش

 محاضرة
  التدريس و التأطير 

  التدريس و التأطير  أ   محاضر علوم، أستاذدكتوراه  خالد عبد السالم

اإلذن و  طبيب مختص في أمراض مصطفىسالمي 
 األنف و الحنجرة

  التدريس و التأطير المستشفى الجامعي لبجاية

طبيب مختص في األمراض  إيدير تاكبو 
 العصبية

  التدريس و التأطير المستشفى الجامعي لبجاية

النفس اللغوي ماجستير في علم  بوعام ليليا
 و المعرفي

  التدريس و التأطير جامعة تيزي وزو

  التدريس و التأطير جامعة تيزي وزو ة ب محاضرة دكتوراه علوم، أستاذ رحماوي سعاد
طبيب مختص في األمراض  مزناط كمال

 العصبية
  التدريس و التأطير عيادة خاصة بجاية

  التدريس و التأطير خاصة بجايةعيادة  االرطوفونيا ليسانس في بن برى نجاة

  التدريس و التأطير جمعية المعوقين ذهنيا لبجاية االرطوفونيا ليسانس في حنان  هواري

  التدريس و التأطير  االرطوفونيا ليسانس في عباسي 
 
 

 محاضرة،أعمال تطبيقية، أعمال موجهة، تأطير التربصات،  تأطير المذكرات، أخرى)توضح(  *
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 اإلمكانيات المادية المتوفرة -5

تقديم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال : المخابر البيداغوجية والتجهيزات -أ
 (لكل مخبر واحدة المقترح.) بطاقة نالتطبيقية للتكوي

 
 متعدد التخصصات للسكان و الصحة. عنوان المخبر :

 
 

العدد  المالحظات الرقم  اسم التجهيز   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ميادين التربص والتكوين في المؤسسات: -ب

 
 مدة التربص عدد الطلبة مكان التربص 

     (CHU)ائيستشفالمركز اإل
 فرع الطفولة ، بجاية

 شهر 1 8

     (CHU)ائيستشفالمركز اإل
 فرع  علم األعصاب ، بجاية

 شهر 1 8

     (CHU)ائيستشفالمركز اإل
فرع  أمراض الحنجرة  ، بجاية

 واألنف واألذن

 شهر 1 8

 مركز المعوقين ذهنيا بجاية

 

 شهر 1 7

 دار الشيخوخو بجاية

 

 شهر 1 7

 دار الطفولة المسعفة بجاية

 

 شهر 1 7

مركر حماية القاصرين بتيشي 

  بجاية

 شهر 1 7
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 مخبر متعدد التخصصات للصحة و السكان مخابر البحث لدعم التكوين المقترح: -ج
 

 : د. بوزيد باعة صليحةرئيس المخبر

 .2013أفريل  03المؤرخ  242: قرار رقم رقم اعتماد المخبر

 
 2017ماي  02 التاريخ :

 
 

 موافقة. رأي رئيس المخبر :

 
 

 
  :الداعمة للتكوين المقترحمشاريع البحث  -د

 

تاريخ بداية  رمز المشروع عنوان مشروع البحث
 المشروع

تاريخ نهاية 
 المشروع

المستقبل النفسي لألطفال ذوي األولياء الذين تعرضوا 
 .للصدمات العنيفة

C0772401 2014 2017 

 C0772405 2014 2017 الشيخوخة المعرفية: تقييمها و كفالتها.

لتشخيص االضطرابات النفسية لدى الطفل بناء اختبار 
 الجزائري.

C0772403 2014 2017 

 لم ينتهي بعد. 2016 جاري الترقيم عرض اإلرهاق المهني لدى القبالت.

 لم ينتهي بعد. 2016 جاري الترقيم العوامل النفس اجتماعية للسلوكات الخطيرة.

 لم ينتهي بعد. 2016 جاري الترقيم الشيخوخة: الجوانب السيكولوجية، الوظيفية و الالئقية.

 
 
 
 

 
 
 :فضاءات  األعمال الشخصية وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -ه
 

جديدة وال تحتوي كل من المكتبة المركزية لجامعة بجاية ومكتبة أبوداو على عدد كبير من الوثائق  والكتب الثرية

مما يسمح لهذا التكوين أن يحقق.ويمكن للطلبة أيضا االلتحاق بمكتبة كلية الطب والتي تحتوي بدورها على عدد 

 كبير من الوثائق في شتى ميادين البحث  في االرطفونيا . 

 

 تحتوي جامعة أبوداو على مركز لطبع مجهز بكل اإلمكانيات الألزمة
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II-  التنظيم السداسي للتعليمبطاقة 
 ( سداسيات(4)الرجاء تقديم بطاقات األربع)
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 أمراض اللغة والتواصلتخصص: /أرطوفونيا شعبة :

 السداسي األول:   - 1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 التقييمنوع 

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   20 09 13.30  06 س 06 180 وحدات التعليم األساسية    

 امتحان متواصل 05 03 3.00  1.30 1.30 45  علم النفس اللغوي العيادي: 1المادة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 نظريات اللغة و االتصال: 2المادة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 النمو المعرفي عند الطقل: 3المادة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 أمراض الصوت: 4المادة 

   07 04 04.30  3.00 3.00  90 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 45 اللغويةمنهجية البحث في الدراسات : 1المادة 

 امتحان متواصل 03  02 3.00  1.30 1.30 45 1المقابلة العيادية و التقييم : 2المادة 

   02 02 3.00   3.00 45 وحدات التعليم االستكشافية

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30  النمو الحسي الحركي :1المادة 

  اللغة عبر الثقافات:  2المادة 
22,30 1.30 

  
1.30 01 01 

 امتحان 

     النظرية الخليلية الحديثة:  3المادة 

          اللغة و سيرورات التعلم: 4المادة 

   01 01   1.30  22,30 وحدة التعليم األفقية

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30 : اللغة األجنبية1المادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 1السداسي مجموع 

 
 مالحظة: يختار فريق التكوين مادتين من مواد الوحدة االستكشافية

 
 



16 : أمراض اللغة والتواصل                                                                           المؤسسة:                                 عنوان الماستر   
             2017/2018السنة الجامعية: 

 

 أمراض اللغة والتواصلتخصص: /أرطوفونيا شعبة :

 السداسي الثاني:   - 1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 التقييمنوع 

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   20 09 13.30  06 س 06 180 وحدات التعليم األساسية    

العصبي العيادي و أساليب علم النفس  : 1المادة 
  التكفل

 امتحان متواصل 05 03 3.00  1.30 1.30 45

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 و الوظائف الرمزية اللغة: اضطرابات 2المادة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 اضطرابات اللغة في اإلعاقة الذهنية: 3المادة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 علم النفس المرضي للتواصل: 4المادة 

   07 04 04.30  3.00 3.00  90 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 45 اإلحصاء : 1المادة 

 امتحان متواصل 03  02 3.00  1.30 1.30 45 2المقابلة العيادية و التقييم: 2المادة 

   02 02 3.00   3.00 45 وحدات التعليم االستكشافية

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30 التعلماضطرابات  :1المادة 

 : دراسة الحالة2المادة 

22,30 1.30 

  

1.30 01 01 

  

 امتحان    : علم قياس السمع3المادة

 امتحان    القياس  و التقييم اللغوي: 4المادة 

   01 01   1.30  22,30 وحدة التعليم األفقية

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30 : اللغة األجنبية1المادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 2السداسيمجموع 

 مالحظة: يختار فريق التكوين مادتين من مواد الوحدة االستكشافية
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 أمراض اللغة والتواصلتخصص: /أرطوفونيا شعبة :

 السداسي الثالث:   - 1

 وحدة التعليم

الحجم الساعي 
 السداسي 

 الحجم الساعي األسبوعي

 األرصدة المعامل

 التقييمنوع 

أعمال  أعمال موجهة محاضرة أسبوع  14-16
 تطبيقية

أعمال 
 أخرى

 إمتحان متواصل

   20 09 13.30  06 س 06 180 وحدات التعليم األساسية    

 امتحان متواصل 05 03 3.00  1.30 1.30 45 عصبي للغة -إعادة التأهيل النفس: 1المادة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 للتواصلإعادة التأهيل المعرفي : 2المادة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 صعوبات تعلم اللغة المكتوبة: 3المادة 

 امتحان متواصل 05 02 3.00  1.30 1.30 45 االرشاد والعالج االسري: 4المادة 

   07 04 04.30  3.00 3.00  90 وحدات التعليم المنهجية

 امتحان متواصل 04 02 3.00  1.30 1.30 45 القياس و بتاء االختبارات: 1المادة 

 امتحان متواصل 03  02 3.00  1.30 1.30 45 التخرج إعداد مذكرة: منهجية 2المادة 

   02 02 3.00   3.00 45 وحدات التعليم االستكشافية

 امتحان  01 01 1.30   1.30 22,30 اجبارية(( المقاوالتية :1المادة 

 الدراسات  النقدية للمصادر في األرطوفوتيا: 2المادة

22,30 1.30 

  

1.30 01 01 

  

 امتحان    الصحة النفسية و جودة الحياة:  3المادة 

 امتحان    

   01 01   1.30  22,30 وحدة التعليم األفقية

  متواصل 01 01 150  1.30  22,30 اللغة األجنبية: 1المادة 

   30 16 315.00  10.30 12.00 337.30 32مجموع السداسي 

 مالحظة: يختار فريق التكوين مادتين من مواد الوحدة االستكشافية
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 السداسي الرابع: - 4

 أمراض اللغة والتواصلتخصص: /أرطوفونيا شعبة :
 

 تربص في مؤسسة يتوج بمذكرة تناقش

 األرصدة المعامل الساعي األسبوعيالحجم  

العمل الشخصي )مذكرة 
 الماستر(

14 8 18 

 06 3 03 متخصصةملتقيات 

التربص في الوسط 
 المؤسساتي

07 5 06 

 30 16 360 4مجموع السداسي 

 
 

ذكر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات  )يرجىحوصلة شاملة للتكوين: -1
  (:والتطبيقات، للسداسيات األربعة بالنسبة لمختلف وحدات التعليم حسب الجدول التالي

 األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع
و                ح س 

 ت
 محاضرة 270 112.30 135 00 517.30

موجهةأعمال  270 90 00 135 495  
 أعمال تطبيقية 00 00 00 00 00

 عمل شخصي 300 00 00 00 300
 عمل آخر)محدد( 270 195 00 135 600

 المجموع 1110 397.30 135 270 1912.30
 األرصدة 84 24 6 6 120

100% 5% 5% 20% 70% 
لكل  األرصدة% 

 وحدة تعليم
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III - البرنامج المفصل لكل مادة 
 (لكل مادة ةبطاقة مفصل تقديم) 

 
 

 أمراض اللغة و التواصل  عنوان الماستر:

 السداسي: األول

 الوحدة التعليمية األساسية: : الوحدة اسم
 :العيادي علم النفس اللغويمادة  المادة: اسم

 05 : الرصيد
 03 : المعامل

  
فهم اللغة، متوازية مع مستويات التحليل يدرس الطالب السياقات المعرفية التي تتحكم في إنتاج و  أهداف التعليم:

 .و مختلف االضطرابات التي تصيب اللغة و اإلتصال اللساني
 المعارف المسبقة المطلوبة :

على الطالب ان يكون على دراية ببعض المفاهيم في علوم اللغة واإلتصال وايضا في القياس النفسي و علم -
 االول والثاني والثالث والرابع.النفس المعرفي يكون قد تلقاها في السداسي 

 محتوى المادة:
 تعريف علم النفس اللغوي. المحور األول:

 علم النفس اللغوينهج في مال المحور الثاني:

 مستويات التحليل . المحور الثالث: 

 فصل.التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل  - طريقة التقييم:
 المراجع: 

Précis de psycholinguistique. 1989, Jean Caron, PUF. 

Cours de psycholinguistique, 2008, Nouani Hocine 

 

 نظريات اللغة واالتصال اسم المادة: 
 05 : الرصيد
 02 : المعامل

 :التعليمأهداف 
  في االتصال المدارس المختلفةوالدراسات األساسية للغة و م بالمبادئ هدف من هذا المقرر اإللماال

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 المادة.اليشترط على الطالب اكتساب معارف خاصة لدراسة هذه -

 المادة: محتوى
 مدخل تاريخي الى الدراسات اللغويةالمحور األول:  -
 المدرسة العربيةالمحور الثاني :  -
 ور, جاكبسون(المدرسة البنائية)تشومسكي, سو سالمحور الثالث: -
 نظريات الخطاب و البراغماتية اللغوية المحور الرابع: -

 نظريات االتصال : نموذج شانون.
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 طريقة التقييم:
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. -

 المراجع: 
 دراسات في اللسانيات العامة,,1916_ سوسور,

 ,نظريات اللغة, مارداغا.   1979جون بول برونكار,  _
 .مواقع في اإلنترنيت  -

 
 النمو المعرفي عند الطفل اسم المادة:

 05:  الرصيد
 02:  المعامل

 
ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 

 ( على األكثر

 مختلف العمليات المعرفية المطبقة في إنتاج اللغة الشفوية والمكتوبة . يتم تدريس  -
 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 

 أن يكون الطالب قد اكتسب معارف خاصة بأسس علم النفس واللغة. -

 

  ادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى الم

 النمو تعريف  -

 مناهج علم النفس النمو  -

 ميادين علم النفس النمو -

 ... -نظرية العقل  –الذاكرة  –ومراحل نمو االنتباه  –مراحل نمو الوظائف االدراكية  -

  -البراغماتي  –المعجمي -ولوجي الفون –مراحل اكتساب اللغة: الصوتي  -

 

 

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( مراقبة مستمرة، امتحانطريقة التقييم: 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 Hélène Ricaud-Droisy, Nathalie Oubrayrie-Roussel, Claire Safont-Mottay (2014). 

Manuel visuel de la psychologie du développement. Ed Dunod. France 

 Florin, A (2013). Introduction à la psychologie du développement : enfance et 

adolescence. Ed Dunod. France  

 Lehalle, H et al. (2013). Psychologie du développement : Enfance et adolescence. Ed 

Dunod. France 

 

http://www.dunod.com/auteur/helene-ricaud-droisy
http://www.dunod.com/auteur/nathalie-oubrayrie-roussel
http://www.dunod.com/auteur/claire-safont-mottay
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 أمراض الصوت. اسم المادة:
 05:  الرصيد
 02:  المعامل

تهدف هذه المادة الى تمكين الطالب من االلمام بمختلف المعارف المتعلقة باالمراض الصوتية 
 الوظيفية او ذات المنشأ العضوي

 محتوى المادة
 امراض الصوت العضوية

 الوظيفيةامراض الصوت 
 المراجع

- Arronson,(1983),les troubles cliniques de la voix,masson,paris. 

- Anne billoret,(1989),traitements homeopathiques des maladies de la voix, maloine, paris. 

- f.le huche, (1980), la voix sans larynx, maloine, paris. 

- f.lehuche, et allali.A, (2002), la voix tome 4, masson, France. 

- f.lehuche et allali.A, (2002),  la voix tome 1, masson, paris. 

- jocelyne sarfati, (1998), soigner la voix, solal, marseille. 

- legent.f et autres, (1996), ORL pathologie cervico-faciale, masson,paris. 

- p.plaloux et autres, (1975),précis d’orthophonie, masson, paris. 

 

- Stéphane de corbiere et autres, (2001), la voix la corde vocale et sa pathologie. 

 

 

 الوحدة التعليمية المنهجية: : اسم الوحدة
 منهجية البحث في الدراسات اللغوية. اسم المادة:

 04 : الرصيد
  02: المعامل

 
يعتبر هذا الدرس أول التقاء مع البحث، حيث يمكن الطالب من اكتشاف مختلف مناهج البحث أهداف التعليم: 

تهدف وحدة المنهجية إلى تعريف الطالب الجامعي بأهمية هذه المادة المستعملة في العلوم اإلنسانية و االجتماعية. 

 عامة. للمنهجية المعمقة والبحث المنهجي في علو م اللغة واللسانياتكمدخل رئيسي 

 المعارف المسبقة المطلوبة :
اليشترط على الطالب اكتساب معارف خاصة لدراسة هذه المادة ماعدا بعض الدروس في مادة الفلسفة  والتي -

 يكون قد إطلع عليها  .
 محتوى المادة:

 المنهج العلمي في االعلوم اإلجتماعية و اإلنسانية ا :المحور األول 

 عية  و العلوم  اإلجتماعية واإلنسانيةيالعلوم الطب المنهج في :ني المحور الثا

 .علوم اللغةمناهج البحث في :  المحورالثالث

 طريقة التقييم:
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. -
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 المراجع: 
 إحسان محمد حسن ، المنهجية في العلوم اإلجتماعية -
 .مواقع في األنترنيت  -
 
 

 .1المقابلة العيادية والتقييم اسم المادة:
 03:  الرصيد
  02: المعامل

 

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 

 والتقييمات استنادا على قواعد نظرية .هذا المقياس يسمح للطالب بالتحكم في المقابالت  -

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

على الطالب ان يكون ملما بالمعارف المتعلقة بالمسح ومختلف االختبارات  الخاصة بتقييم  -

 اللغة والتواصل

 

  وى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محت

 المقابلة: -

 تعريف المقابلة  -

 اهداف وأدوات المقابلة . -

 انواع المقابلة : -

 المقابلة االولى . -     

 المقابلة التشخيصية . -                

 المقابلة االرشادية ...... -                     
 تقييم امراض اللغة والتواصل : -

o أنواع االختبارات اللغوية والمعرفية 

o  األسس النظرية والتطبقية الختيار أدوات التقييم 

  

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( مراقبة مستمرة، امتحانطريقة التقييم:   

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
 Chevrie-Muller, C et Narbona, J. (2007). Le langage de l’enfant : Aspects normaux et 

parthologiques. Ed Masson. Paris. 

 Mazeau, M. (2005). La conduite de l’examen neuropsychologique chez l’enfant. 

Dunod. Paris 

 Dahmone, S. (2016). Evaluation du langage oral chez l’enfant. Ed De Boeck Supérieur. 

France 
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 الوحدة التعليمية االستكشافية: : اسم الوحدة
 حركي.-النمو الحسي اسم المادة:

 01:  الرصيد
  01:  المعامل

 
: يدور الدرس حول المراحل المختلفة للنمو عند الفرد، سواء من الناحية الفيلوجنية أو أهداف التعليم: 

والقاء الضوء  دراسة مراحل نمو الطفل منذ بداية فترة الحمل حتى نهاية مرحلة الطفولة المتاخرةاألنتوجنية. 
ة للنموالنمو مع دراسة المظاهر المختلف،على الخصائص السيكولوجية لكل مرحلة من مراحل النمو 

 .النمو االجتماعى،النمو االنفعالى،الجسمى,النمو العقلى
 المعارف المسبقة المطلوبة :

على الطالب ان يكون على دراية ببعض المفاهيم في علوم النفس العام وايضا في علم النفس النمائ بكون قد -
 تلقاها في السداسي االول والثاني.

 

 محتوى المادة:
 النموموضوع علم النفس  المحور األول:

  بياجينظريات  المحور الثاني:.

 فالونالمحور الثالث: نظريات 

 فيقوتسكيالمحور الرابع: نظريات 

 المحور الخامس:اضطرابات النمو الحسي الحركي

 طريقة التقييم:
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. -

 المراجع: 
 .علم النفس الطفل ،1966 ،بياجي-
 .1986،سيكولوجيةالنمو  ،جابر عبد الحميد جابر -
 .مواقع في األنترنيت  -
 

 اللغة عبر الثقافات. اسم المادة:
 01:  الرصيد
  01:  المعامل

 

ثالثة أسطر ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 

 أن يتمكن الطالب من فهم االضطرابات اللغوية عند المزدوج اللغة -

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  
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 اللسانيات و علم النفس اللغوي -

 

  إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (محتوى المادة: ) 

 االزدواج اللغوي واالزدواج الثقافي -

 لغات أو أكثر( واالضطرابات اللغوية عند الطفل  3االزدواج اللغوي ) -

 لغات أو أكثر( واالضطرابات اللغوية عند الراشد: الحبسة... 3االزدواج اللغوي ) -

 

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( التقييم: مراقبة مستمرة، امتحانطريقة 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 
 

- Revue Allissaniyat – CRSTDLA- Bouzaréah. 

 

 النظرية الخليلية الحديثة. اسم المادة:
 01:  الرصيد
  01:  المعامل

 .لظريية اخلييييةببعض حماور التدريس اخلاصة ابنكتفي يف هذا املقياس 
 العادياكتساب اليغة عظد الطفل *

 مفهوم بظية اليغة و نشاط التفييع اليغوي يف الظريية اخليييية احلديثة  -1 -
 اكتساب العالقات البظيوية اليت جتمع احليوف  -2 -
 اكتساب العالقات البظوية اليت جتمع الكيم  -3 -
 اكتساب العالقات البظيوية لصياغة اخلطابة اإلفادي -4 -

 
 و اضطياابت اليغة الشفهية  الظريية اخليييية*

 متهيد: مفهوم اضطياب صياغة الكالم يف الظريية اخليييية احلديثة  -
 اضطياابت الصفات املميزة و ُمُثل نطق األصوات -1 -
 اضطياب صياغة الكيم العيبية  -2 -
 الكيم العيبية )اليفظ( اضطياب صياغة مادة -1.2 -
 اضطياب صياغة صيغة الكيم العيبية )البظاء( -2.2 -
 اضطياابت الوحدات اليفرية التبييغية:  -3 -
 اضطياب صياغة اليفرة الفعيية  -1.3 -
 اضطياب صياغة اليفرة االمسية  -2.3 -
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 اضطياب صياغة أبظية الكـــــالم  -4 -
 املعىن اضطياب اإلفادة اخلطـــــابية بني اليفظ و  -5 -

 

 بني الوصف و التفسري اليساين العييب اضطيابت اليغة املكتوبة *
 اجع و املصادر .قائمة املي 

، النظرية الخليلية الحديثة، كراسات مركز البحث العلمي والتقني لتطوير عبد الرحمن الحاج صالح .1

 2007اللغة العربية ، العدد الرابع، الجزائر، 

، مجلة اللسانيات، العدد األّول، (3)، مدخل إلى علم اللسان الحديث عبد الرحمن الحاج صالح .2

 .  1972الجزائر، 

، مجلة اللسانيات، العدد األّول، (2)، مدخل إلى علم اللسان الحديث عبد الرحمن الحاج صالح .3

 الجزائر، بدون سنة.  

 غة و سيرورات التعلم.لال اسم المادة:
 01:  الرصيد
 01:  المعامل

يهدف هذا الدرس إلى طرح المشاكل المتعلقة بالصحة المدرسية وتبيان للطالب كي ية العمل : التعليمأهداف 
على الوقاية والتكفل المبكر بها على مستوى المدرسة  كما انه يمثل ميدان خصب للطالب الكتشاف عالم 

نظريات التعلم تعطي و أهمية بالغة  و ذ  فهو المدرسة الذي سوف يتطلب منه بعد التخرج تدخالت عديدة
 لتكوينه في مجال األرطوفونيا. ةللطالب المعلومات الالزم

 على الطالب معارف مسبقة. طال يشتر المعارف المسبقة المطلوبة :
 محتوى المادة:
 تذكير للنظرية السلوكية.مع مفاهيم عامة حول الصحة المدرسيةالمحور األول:
 األرطوفونيا.بعالقة التعلم نظريات التعلم و  المحور الثاني:
 الوقاية والتكفل في المدرسة.و  الصحة المدرسية واألرطوفونياالمحور الثالث: 
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل.طريقة التقييم:

 المراجع: 
 مكتبة النهضة المصرية.والفروق الفردية(سيكولوجية التعلم 2004عبد الوهاب محمد كامل: ) -
 المغرب.  2009احرشاو الغالي: الطفل بين االسرة والمدرسة  منشورات علوم التربية  -
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 الوحدة التعليمية االفقية: : اسم الوحدة
 اللغة األجنبية. اسم المادة:

 01:  الرصيد
  01:  المعامل

األجنبية أثناء قيامه بالبحوث سواء في المكتبات  ةمن استخدام اللغ الطالب الجامعي  مكينلى تإ المادة هذه تهدف

 أو االنترنيت , كما تهدف أيضا إلى تنويع أساليب االتصال اللفظي عند الطالب.  

 : المعارف المسبقة المطلوبة
 أن يكون قد درس المادة مسبقا.على الطالب  -

 المادة: محتوى
 .األجنبيةمراجعة عامة في بعض قواعد اللغة  المحور األول: 

 نصوص حول تاريخ اللغة و اللسانيات. المحور الثاني:

 رطوفونيااال مفاهيم في ميادينمصطلحات و  المحور الثالث:

 تدريبات شفهية الستعمال اللغة األجنبية كوسيلة اتصال. :الرابع المحور  

 طريقة التقييم:
 عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل.التأكد من مكتسبات الطالب  -

 (دراسة نصوص و كتب النحو)المراجع:
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 السداسي الثاني :
 الوحدة التعليمية األساسية: : اسم الوحدة
 العصبي العيادي و أساليب التكفلعلم النفس :  اسم المادة:

 05:  الرصيد
 03:  المعامل
هذا الدرس تدرس الوظائف العقلية العليا و عالقتها بالبنية الدماغية و مختلف تعطى في  :التعليمأهداف 

 .اإلصابات التي تمس الوظائف المعرفية و اللغة مثل الحبسة
 

 : المعارف المسبقة المطلوبة
على الطالب أن يكون على دراية ببعض المفاهيم العصبية, وأيضا في علم النفس يكون قد تلقاها في السداسي -

 ول والثاني.األ
 المادة: محتوى

 :مدخل إلى علم النفس العصبيالمحور األول

 اإلصابات الدماغية المحور الثاني:

 المحور الثالث:الحبسة و االضطرابات اللغوية المرافقة. 

 طريقة التقييم:
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. -

 المراجع: 
A Lhermite, F Lecours: Aphasie 

Flammarion, 1979.                                                                  
  

 اللغة و الوظائف الرمزيةاضطرابات  : اسم المادة:
 05:  الرصيد
 02:  المعامل

يتعلق بدراسة اضطرابات اللغة و الوظائف الرم ية مثل الذاكرة و اإلدراك المرتبطين بالسلوك  أهداف التعليم:
 اللغوي.

 المعارف المسبقة المطلوبة :
 المعرفي-وأيضا في علم النفس اللغوياالرطوفونيا على الطالب ان يكون على دراية ببعض المفاهيم في علم -

 .محتوى المادة:
 اضطرابات اللغة. إلىمدخل  المحور األول:

 عالقة اللغة بالوظائف الرمزية المحور الثاني:

 مدخل إلى االضطرابات المعرفية والوظائف الرمزيةالمحور الثالث: 

 طريقة التقييم:
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. -

 المراجع: 
 .2002الخاصة،ية بالترفي طرق البحث -
 .مواقع في األنترنيت  -
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 اضطرابات اللغة في اإلعاقة الذهنية : اسم المادة:
 05:  الرصيد
 02:  المعامل

المصاحبة لها.دراسة االعاقة الذهنية وكفالة االضطرابات اللغوية الهدف من تدريس هذه المادة:   
طيف التوحد  االعاقة متالزمة داون  ن يعرف االعاقة الذهنية)التخلف الذهني  أعلى الطالب المعارف القبلية: 

 الدماغية الحركية  االعاقات المتعددة(
 محتوى المادة:

:والحامل لمتالزمة داون  كفالة اضطرابات اللغة الشفهية والمكتوبة لدى المتخلف ذهنيا -1  
 اضطرابات النطق  اضطراب الكالم  التأخر اللغوي.  -
 اضطرابات اللغة المكتوبة: القراءة  الخط  الكتابة والحساب. -

    مع التركي  على أهمية نظرية العقل في عملية التواصل   
كفالة اضطرابات اللغة في االعاقة الدماغية الحركية)البلع  الدي ارتريا  التصويت(  -2  
اللفظي( كفالة االضطرابات اللغوية لدى التوحدي) التواصل اللفظي وغير -3  

  مع التركي  على نظرية العقل في عملية التواصل
 كفالة االضطرابات اللغوية لدى متعددي االعاقات. -3

 المراجع

 المسيرة، دار ،-والممارسة النظرية– العقلية االعاقة (2010(القمش نوري مصطفى

 . األردن عمان،

 العالج، التشخيص، األسباب، -التوحد اضطرابات(2010 (القمش نوري مصطفى -

 .األردن عمان، المسيرة، دار ، ،-علمية دراسات

 ردن األ عمان، المسيرة، دار ،3 ط ،المتعددة االعاقات (2013 (القمش نوري مصطفى -

Cuilleret.M(2000) : Trisomie 21 Aides et conseils, 3ed, Masson, Paris 
Cuilleret.M(2007) :Trisomie et handicaps génétiques associés 

potentialités compétences devenir, 5ed, Masson. 

 
 علم النفس المرضي للتواصل : اسم المادة:

 05:  الرصيد
 02:  المعامل
واالنفعالية  تعريف االضطراب، وفئات االنحراف، الفرق بين االضطرابات المعرفية، ويتضمن :التعليمأهداف 

 .االضطراب التعامل مع المضطربين، االتجاهات الحديثة في معالجة والسلوكية، أسباب االضطرابات، كيفية
  : المعارف المسبقة المطلوبة

 سماعدا دراسته لمدخل علم النفس المرضي في الليساناليشترط على الطالب اكتساب معارف خاصة -
 المادة: محتوى
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 تعريف االضطراباتالمحور األول:

 السلوكية واالنفعاليةأنواع االضطرابات المحور الثاني: 

 االتجاهات الحديثة العالجيةالمحور الثالث:

 طريقة التقييم:
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. -
 

 (إلخ ، مواقع انترنت،ومطبوعات  كتب) المراجع: 
 .مواقع في األنترنيت  -
 
 

 
 التعليمية المنهجية:الوحدة  اسم الوحدة

 .االحصاء اسم المادة:
 04:  الرصيد
 02: المعامل

استيعاب بعض المفاهيم الخاصة باإلحصاء وفوائده في البحو  والدراسات تهدف وحدة اإلحصاء  -1
 العلمية.

 إجراء بعض العمليات والمعالجات الحسابية لبعض المقاييس اإلحصائية . -2

 إجراء بعض التمثيالت البيانية للتوزيعات الرقمية والتكرارية.  -3

 المعارف المسبقة المطلوبة :
اليشترط على الطالب اكتساب معارف خاصة لدراسة هذه المادة ماعدا بعض الدروس في مادة الرياضيات -

 والتي يكون قد اطلع عليها في التعليم الثانوي .

 محتوى المادة:
 أهمية علم اإلحصاء واستخداماته.: المحور األول
 تبويب وعرض البيانات اإلحصائية.المحور الثاني:
 .مقاييس الن عة المرك يةالمحور الثالث:

 مقاييس التشتت.ع:المحور الراب
  .اختبارات الداللة اإلحصائيةس:المحور الخام

 االمتحانات عند نهاية كل فصل.التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد طريقة التقييم:
 المراجع: 

 الج ء االول     -عبد الرحمن عدسمبادئ اإلحصاء في التربية وعلم النفس -
 (: المنهجية في علم النفس2008بوحفص عبد الكريم ) -
 (. اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي. د م ج  الج ائر. 1993مقدم عبد الح يظ .) -
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 النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري. دار الفكر العربي  مصر.علم (.2006البهى السيد فتاد.) -

 
.2المقابلة العيادية والتقييم اسم المادة:      

 03:  الرصيد
02المعامل :    

 ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 

استعمال االختبارات اللغوية وغير اللغوية وتفسير النتائج المتحصل عليها من التعرف وفهم  -

 خالل مختلف نماذج نظرية.
 

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 

 االختبارات -المقابالت على الطالب ان يكون قد اكتسب معارف  حول  -
 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 الفونولوجية-تقييم النفسو العصبي والمعرفي لالضطرابات الصوتية -

 تقييم النفسو العصبي والمعرفي لالضطرابات المعجمية -

 ضطرابات الدالليةتقييم النفسو العصبي والمعرفي لال -

 تقييم النفسو العصبي والمعرفي واللساني  لالضطرابات البنائية والنحوية -

 تقييم النفسو العصبي والمعرفي واللساني  لالضطرابات البراغماتية. -

 القيام بالتشخيص -

 إعداد تقارير التشخيص -

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( مراقبة مستمرة، امتحانطريقة التقييم: 

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
 Mazeau M. (2005). La conduite de l’examen neuropsychologique chez l’enfant. Dunod. 

Paris 

 Ameva, H., Belin, C. (2016). L’évaluation neuropsychologique : De la norme à 

l’exception. Ed De boeck. Bruxelles. 

 Sam, N. (2008). L’aphasie de l’enfant. OPU. Alger 

 
 الوحدة التعليمية االستكشافية: : اسم الوحدة
 اضطرابات التعلم. اسم المادة:

 01:  الرصيد
  01:  المعامل



31 : أمراض اللغة والتواصل                                                            المؤسسة:                                 عنوان الماستر 

                
             2017/2018السنة الجامعية: 

: تبصير الطالب بدالالت مفهوم صعوبات التعلم وخصائص المتعلمين الذين يعانون من هذه أهداف التعليم

 الصعوبات وطرق وأساليب العالج. 

: ينبغي للطالب الذي يدرس هذه المادة أن يتسلّح بالمعارف الخاصة بمشكالت التعلم المعارف المسبقة المطلوبة

 ي تؤدي إلى ظهور صعوبات التعلم. وكذا األسباب العضوية والعصبية والحس حركية ال

 محتوى المادة:

 نبذة تاريخية عن البحث في صعوبات التعلم. -

 مفاهيم صعوبات التعلم وأبعادها المختلفة )نفسية، تربوية، اجتماعية، اقتصادية(. -

 خصائص ذوي صعوبات التعلم حسب كل فئة . -

 صعوبات التعلم النمائية واألكاديمية. -

 األسباب والعرج.أنواع صعوبات التعلم،  -

 طرق وأساليب وتقنيات عالج ذوي صعوبات التعلم. -

 االمتحانات وأعمال الطلبة. طريقة التقييم:

 المراجع:

صعوبات التعلم، مفهومها، طبيعتها، التعليم العالجي، جون لويد وآخرون، ترجمة عادل عبد هللا محمد،   -

 ، دار الفكر، عمان األردن.2007

، دار الفكر 2000ومفومها وتشخيصها وعالجها، السيد عبد الحميد سليمان السيد،  صعوبات التعلم، تاريخها -

 العربي، القاهرة.

- Neuropsychologie de l’enfant, troubles développementaux et de l’apprentissage : 

Francine Lussier et al, 2009, ed Paris  

، عالم 2011لتدريس، عبد الرحمان سليمان وآخرون، صعوبات التعلم، الخصائص والتعرف واستراتيجيات ا

 الكتب القاهرة، مصر.
 

 دراسة حالة. اسم المادة:
 01:  الرصيد

  01المعامل : 

التقرب والتعامل مع الحاالت المختلفة وكي ية تشخيصها  خاصة تلك التي يكتشف الطالب  أهداف التعليم:
 تشكومن اضطرابات متنوعة

يشترط على الطالب مراجعة المعطيات النظرية حول مختلف االضطرابات وأدوات المطلوبة :المعارف المسبقة 
 التكفل
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 محتوى المادة:
 تطبيق االختبارات ومختلف أدوات الفحص على الحالة : المحور األول
 القيام بالتشخيص  المحور الثاني:

 المحور الثالث: التكفل
الطالب أن يكون قد درس مادة تشريح و فيزيولوجية و مرضية يشترط على قة المطلوبة:المعارف المسب

 الجهاز السمعي خالل السداسي األول.
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. طريقة التقييم:

 
 

 علم قياس السمع. اسم المادة:
 01:  الرصيد
  01:  المعامل

 .كي ية قياس السمع في مختلف األعمار و أنواع و شروط التجهي  المالئمةيكتشف الطالب  التعليم:أهداف 
 يشترط على الطالب المعارف المسبقة المطلوبة :

 محتوى المادة:
 التعريف بقياس السمع و أنواعه : المحور األول
 شروط التجهي  و أنواعه المحور الثاني:

يشترط على الطالب أن يكون قد درس مادة تشريح و فيزيولوجية و مرضية قة المطلوبة:المعارف المسب

 الجهاز السمعي خالل السداسي األول.
 عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. التأكد من مكتسبات الطالب طريقة التقييم:

 المراجع: 
-Bredart et al ; Troubles du langage ; diagnostic et rééducation ;1982. 

 

-Cuxac, Christian. (1983). Le langage des sourds. Paris : Payot. 

 مواقع في اإلنترنيت  -

 
 القياس والتقويم اللغوي

 يكتسب الطالب في هذه المادة التعرف على االختبارات اللغوية وكي ية تطبيقها وتحليل نتائجها  أهداف التعليم:
 ان يكون على دراية بالمعطيات االساسية في القياس النفسييشترط على الطالب المطلوبة :المعارف المسبقة 

 محتوى المادة:
 التعريف باساليب القياس : المحور األول
 دراسة االختبارات اللغوية الشفهية والمكتوبة المحور الثاني:
 عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. التأكد من مكتسبات الطالب طريقة التقييم:

 المراجع: 
-Bredart et al ; Troubles du langage ; diagnostic et rééducation ;1982. 
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-Cuxac, Christian. (1983). Le langage des sourds. Paris : Payot. 

 مواقع في اإلنترنيت  -

 
 الوحدة التعليمية االفقية: : اسم الوحدة
 اللغة األجنبية. اسم المادة:

 01:  الرصيد
 01:  المعامل

 نفس األهداف المذكورة في السداسي األول.
 

 السداسي الثالث :
 الوحدة التعليمية األساسية: : اسم الوحدة

 عصبي للغة-عادة التأهيل النفسا : اسم المادة:
 05:  الرصيد
 03 : المعامل

 ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر)أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 

 عصبية ألمراض اللغة والتواصل-اكتشاف مختلف النماذج النظرية النفسو -

 

صلة هذا التعليم، وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من موا) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 

أن يكون الطالب اكتسب مسبقا كل المعلومات المتعلقة بعلم النفس العصبي وبالخصوص علم النفس  -

 العصبي العيادي 

 

 محتوى المادة: 

 العصبي-س تعريف إعادة التأهيل النف           

 العصبي-ستاريخ إعادة التأهيل النف -

 العصبي ألمراض اللغة والتواصل-إعادة التأهيل النفسأهداف واستراتيجيات  -

تحويل اللغة من منطقة  – la levée de la diachisisاآلليات الدماغية المتدخلة في استرجاع اللغة ) -

 دماغية إلى أخرى...(
 –ه االنتبا -عصبية إلعادة التأهيل الوظائف المعرفية المتدخلة في اللغة )اإلدراك-النماذج النظرية النفس -

 ...( -الذاكرة 

 اللغة و النواصل:أمراض عصبية إلعادة التأهيل -النماذج  النظرية النفس -

o الفونولوجي )الشفهي والفهم(-على المستوى الصوتي 

o )على المستوى المعجمي )الشفهي والفهم والكتابي 

o )على المستوى الداللي )الشفهي والفهم والكتابي 

o  والفهم والكتابي(على المستوى البراغماتي )الشفهي 

 -عرض الندو كالفنر –مرض الزهايمر  –مرض باركنسون  –وهذه األمراض: الحبسة عند الطفل والراشد 

 – sclérose en plaqueوكل األعراض النمائية واالضطرابات االخرى الناتجة عن خلل أو انحالل عصبي 
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sclérose latérale amyotrophique         
          

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( مراقبة مستمرة، امتحانطريقة التقييم: 

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
- Adam, S., Allain, P. (2009). Actualités en rééducation neuropsychologiques : Etudes de cas. 

Ed Solal. Marseille. 

- Sam, N. (2008). L’aphasie de l’enfant. OPU. Alger 

- Seron, X. et van Hout (1989). Les bases biologiques du langage et l’aphasie de l’enfant. Ed 

Mardaga. Bruxelles. 

- Seron, X. et Van Der Linden, M. (2016). Traité de neuropsychologie de l’adulte : 

Rééducation. Tome 2. Ed de Boeck. Bruxelles. 

- Articles scientifique sur sciencedirect.com 

- Articles sur cairn..  

  
 اعادة التأهيل المعرفي للتواصل : اسم المادة:

 05:  الرصيد
 02:  المعامل

ذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة أسطر )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر

 

 التعرف على مختلف الطرق والنماذج النظرية إلعادة التأهيل المعرفي ألمراض اللغة والتواصل -

 

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

النفس المعرفي واللغة و كل االضطرابات الخاصة بالوظائف اكتسب الطالب كل المعارف الخاصة بعلم  -

 المعرفية

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 تعريف إعادة التأهيل المعرفي -

 أهداف واستراتجيات إعادة التأهيل المعرفي ألمراض التواصل  -

 –ادة التأهيل للوظائف المعرفية المتدخلة في اللغة والتواصل )االنتباه وأنواعه األسس النظرية إلع -

 ...( –أخذ القرار  –نظرية العقل  –القصدية  –االدراك 

 –عسر القراءة  –الفصام  –األسس النظرية إلعادة التأهيل المعرفي للتواصل عند المصاب بالتوحد  -

 كسياالديسبرا -عسر الخط والنحو  –عسر الحساب 

 

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( مراقبة مستمرة، امتحانطريقة التقييم: 

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 
- Wilson, A. B. et al. (2009). Memory rehabilitation: Integrating theory and practice. The 

Guilford Press.  
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- Decatoire, N. (2016). Manuel de stimulation et de réhabilitation cognitive. Auto-édition.  

- Koinsky, R. et al (2010). Musique, langage, émotion : Approche neuro-cognitive. Collection 

psychologies. 

 
 اسم المادة: صعوبات تعلم اللغة المكتوبة

 05:  الرصيد
 02:  المعامل

 : التعليم أهداف

مد الطالب بمختلف المفاهيم النظرية المتعلقة باضطرابات اللغة المكتوبة المتمثلة في عسر القراءة وعسر الكتابة 

 وعسر الحساب

صعوبات تعلم : ينبغي للطالب الذي يدرس هذه المادة أن يتسلّح بالمعارف الخاصة بالمعارف المسبقة المطلوبة

 . المؤدية لهااألسباب  مختلف  وكذا اللغة المكتوبة

 محتوى المادة:

 .عسر القراءة -

 .عسر الكتابة -

 . عسر الحساب -

 عسر الحساب -

 االمتحانات وأعمال الطلبة. طريقة التقييم:

 المراجع:

صعوبات التعلم، مفهومها، طبيعتها، التعليم العالجي، جون لويد وآخرون، ترجمة عادل عبد هللا محمد،   -

 عمان األردن.، دار الفكر، 2007

، دار الفكر 2000صعوبات التعلم، تاريخها ومفومها وتشخيصها وعالجها، السيد عبد الحميد سليمان السيد،  -

 العربي، القاهرة.

- Neuropsychologie de l’enfant, troubles développementaux et de l’apprentissage : 

Francine Lussier et al, 2009, ed Paris  

، عالم 2011علم، الخصائص والتعرف واستراتيجيات التدريس، عبد الرحمان سليمان وآخرون، صعوبات الت

 الكتب القاهرة، مصر.
 االرشاد والعالج األسري : اسم المادة:

 05:  الرصيد
 02:  المعامل

 أسطرذكر ما يفترض على الطالب اكتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة، في ثالثة )أهداف التعليم: 
 ( على األكثر
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 فهم معنى النظام العائلي  -

 la familleالتعرف على أهم طرق العالج األسري ألمراض اللغة والتواصل وخاصة األسرة كنظام  -

comme un système 

 

وصف تفصيلي للمعرف المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ) المعارف المسبقة المطلوبة : 
 سطرين على األكثر(.  

 أن يكون اكتسب الطالب مسبقا معارف خاصة بأمراض اللغة والتواصل -

 

  محتوى المادة: ) إجبارية تحديد المحتوى المفصل لكل مادة مع اإلشارة إلى العمل الشخصي للطالب (

 العائلة كنظام -

 تاربخ العالج األسري -

 أهمية العالج األسري في أمراض اللغة والتواصل -

 مختلف طرق العالج األسري -

األمراض العصبية  –الحبسة  – Dys –العالج األسري النظامي في أمراض اللغة والتواصل )التأتأة  -

 اإلنحاللية...(

 

 ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين ( مراقبة مستمرة، امتحانطريقة التقييم: 

 

 إلخ( كتب،ومطبوعات ، مواقع انترنت،) المراجع: 

 

- Elkaim, M. (2003). Panoram des thérapies familiales. Points Essais.  
- Hellinger, B. et Hôvel, G. (2001). Constellations familiales : comprendre les mécanismes 

des pathologies familiales. Ed Le souffle d’or.  
- Albernhe, K. et Albernhe, T. (2014). Les thérapies familiales systématiques. Ed Masson –

Elsevier. Paris 

 
 الوحدة التعليمية المنهجية: : اسم الوحدة
 االختباراتالقياس وبناء  : اسم المادة:

 04:  الرصيد
 02:  المعامل

بأهم مفاهيم القياس  هتعريف  وتعريف الطالب بأهمية القياس والتقويم في حياتنا المعاصرة المادة إلى  تهدف هذه
تدريب الطالب على و  الشخصيةو  باالختبارات المستخدمة في مجال قياس الذكاء هتعريفو والتقويم النفسي والتربوي 

على كي ية االستفادة من نتائج االختبارات في  هتدريبو  تحليل نتائج االختبارو  تصميم االختبارات التحصيلية
 تطوير العمل التربوي.

 طريقة التقييم:
 التأكد من مكتسبات الطالب عن طريق التقييم المتواصل زائد االمتحانات عند نهاية كل فصل. -

 المراجع: 
 .1993القياس النفسي. د. عبد الرحمان سعد.  -
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 .مواقع في االنترنيت -
 
 

 منهجية إعداد مذكرة التخرج  : اسم المادة:
 03:  الرصيد
 02:  المعامل

 تهدف هده المادة الى تمكين الطالب من التحكم في الخطة والمنهج الخاص باعداد مدكرة إضافة
 دانية واجراء الدراسة االمبريقيةيالى مده باساليب جمع المعطيات الم

 محتوى المادة:
 والفرضياتالمحور األول: بناء اإلشكالية 

 المحور الثاني: تحديد وسائل جمع المعطيات
 المحور الثالث: اختيار العينة 
 المحور الرابع: تحليل النتائج

 
 المقاوالتية  اسم المادة:

 1الرصيد:

 1المعامل:
 

  أهداف التعليم:

 وضع سياسة ومنهجية قادرة على تتبع المشاريع في إدارة المعلومات والتوثيق. أ ـ
 القدرة على تتبع أهم مسارات ترقية األعمال ومشاريع على مستوى وحدات المعلومات.   ب ـ

 
 المعارف المسبقة المطلوبة: 

 تحكم في مبادئ التسيير االقتصادي. -

 سوسيولوجية المشاريع .  -
 
 محتوى المادة:  

 أهمية المشاريع في نظم المعلومات . -أ     
 تاريخ النهج االقتصادي.  -1

 الطرق المتبعة في التنظيم االقتصادي . -2

 المرحل العملية للتنظيم االقتصادي . -3
 مبادئ انجاز مشاريع أنظمة المعلومات.  -ب
 مراحل انجاز المشاريع . -ج
 متابعة مشاريع أنظمة المعلومات -د

 الرصيد اإلحصائي. -4

  المعالجة. -5

 تقييم. -6

 إنجاز مشاريع الوثائقية . -7
 طالب يتمثل في تدريب على إعداد المشاريع ،وهيكلة المتكون نحوثقافة المؤسسة . العمل الشخصي لكل -8
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 طريقة التقييم: مراقبة مستمرة، امتحان....إلخ ) يُترك الترجيح للسلطة التقديرية لفريق التكوين (
  :المراجع

 .2003إدارة المشروعات الصغيرة؛ القاهرة:مجموعة النيل العربية؛  ت. محمد، هيكل؛ مهارا1

 .2003القاهرة:مجموعة النيل العربية؛  المشروعات الصغيرة؛ ة. ماجدة العطية؛ إدار2
 .2005؛القاهرة :الدار الجامعية ، projet management. سعد صادق بحيري ؛إدارة المشروعات 3
 .2005وتقييم المشروعات؛ القاهرة:المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  ةنعيم نصير؛ إدار-. 4

5. Chantal Morley ; Gestion d’un projet système d’information : principes, technique, 

mise en œuvre et outils ; Paris : Dunod, 1996 ; 254p. 

5. Chantal Morley ; gestion d’un projet système d’information : principes, techniques, 

mise en oeuvre et outils ; paris, dunod, 2001.  

6. jacques pansard ; réussir son projet système d’information : les régles d’or ; paris : 

Ed d’organisation, 2001. 

7. Emmanuel ; tchemeni ; l’évaluation des entreprise ; paris : economica, 2003 

8.. Gray, cliffordf ; management de projet : manuel et applications paris : dunod, 

2007. 

 
 

 الدراسات النقدية للمصادر في األرطوفونيا. اسم المادة:
 01:  الرصيد
  01:  المعامل

على مختلف المصادر تهدف هده المادة إلى تحسين قدرات الطالب في التمكن من االطالع 
 المتعلقة بالتخصص وتعلم قراءتها قراءة متأنية و التمكن من نقدها

 محتوى المادة
 تطوير روح القدرة على القراءةالمحور األول: 

 بطاقة قراءةالمحور الثاني:تحرير 
 المحور الثالث: تطوير القدرة على التحليل 

 
 الصحة النفسية وجودة الحياة. اسم المادة:

 01:  الرصيد
  01:  المعامل
 االهداف

تهدف الى مد الطالب بمختلف المفاهيم المتعلقة بجودة الحياة وكيفية استثمارها في مجال 
 االضطرابات اللغوية

 المعارف المطلوبة
 ال يحتاج الطالب الى معارف مسبقة

 محتوى المادة
 نبذة تاريخية عن مفهوم جودة الحياة -

 تعاريف ومفاهيم  -

 الحياةمجاالت جودة  -
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 قياس جودة الحياة -

 على نوعية جودة الحياةضطراب اثر اال -

 تطبيقات جودة الحياة في الجانب الوقائي -

 الوحدة التعليمية االفقية: : اسم الوحدة
 اللغة األجنبية. اسم المادة:

 01:  الرصيد
 01:  المعامل

  نفس األهداف ونفس المحاور في السداسية السابقة
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V-   العقود/االتفاقيات 
 

  نعم.  
 
 
  ال. 

 
 

  ( الورقي  ليتكوين ابمليف االتفاقيات والعقود يفق تُ  ،إذا كانت نعم)  
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 ) في حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى (

 ( المؤسسة الجامعية المعنيةورق رسمي يحمل اسم ) 

 

 الموافقة على اإلشراف المزدوج للماستر بعنوان : الموضوع:

 

عن  تعلن الجامعة )أو المركز الجامعي(.                   عن رغبتها في اإلشراف المزدوج

 المذكورة أعاله طيلة فترة تأهيل الماستر.الماستر 

 

 الجامعي( ترافق هذا  المشروع من خالل:وفي هذا اإلطار، فإن الجامعة )أو المركز 

 

 إبداء الرأي أثناء تصميم و تحيين برامج التعليم،-

 المشاركة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة ، -

 المساهمة في تبادل اإلمكانيات البشرية و المادية -

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا :

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:
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 نموذج لرسالة إبداء النية أو الرغبة

 )مفي حالة تقديم ماستر باالشتراك مع مؤسسة لقطاع  مستخد(

 )ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة( 

 

 الموافقة على مشروع بعث تكوين للماستر بعنوان: الموضوع:

 

 من:المقدم 

 

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوين المذكور أعاله 

 بصفتها المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوين 

 

 وفي هذا اإلطار، فإننا نؤكد انضمامنا إلى هذا المشروع ويتمثل دورنا فيه من خالل:

 برامج التعليم،إبداء رأينا في تصميم و تحيين  -

 المشاركة في الملتقيات لهذا الغرض ، -

 المشاركة في لجان المناقشة . -

تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذكرات نهاية التخرج أو  -

 في إطار المشاريع المؤطرة.

 

قع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها اإلمكانيات الضرورية لتنفيذ هذه العمليات و التي ت رسيتم تسخي

 إن على المستوى المادي والمستوى البشري

 المشروع. خارجيا لهذايعين السيد)ة(*...............منسقا 

 
 توقيع المسؤول المؤهل رسميا:

 
 الوظيفة:

 
 التاريخ:

 
 الختم الرسمي للمؤسسة:

 
 

 


