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I - تعریف اللیسانسبطاقة
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تحدید مكان التكوین:-1

كلیة أو معھد :

قسم :

: (یتم إرفاق نسخة من قرار التأھیل)اللیسانستأھیل رقم قرار

:المشاركون اآلخرون-2

المؤسسات الشریكة األخرى: -

المؤسسات و الشركاء االجتماعیون االقتصادیون اآلخرون:-

الشركاء الدولیون األجانب :-
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إطار وأھداف التكوین:-3

(حقل إجباري)التنظیم العام للتكوین: مكانة المشروع–أ 

في حالة اقتراح عدة تكوینات في اللیسانس أو وجود تكوینات متكفل بھا من قبل المؤسسة (سواء من نفس فرقة 
أخرى) یرجى تحدید مكانة ھذا المشروع مقارنة بالشعب األخرى وفق الشكل التالي:التكوین أو فرق تكوین 

:قاعدة التعلیم المشترك للمیدان

الفرع:

التخصصات  األخرى 
الموجودة   بالشعبة المعنیة 

بالمطابقة :

-

-

-

-

:التخصص المعني بالمطابقة 
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(حقل إجباري)أھداف التكوین -ب
سطرا على األكثر)20- نھایة التكوینالمكتسبة عندالكفاءات المستھدفة، المعرفة (

حقل إجباري)(سطرا على األكثر)20(المؤھالت و الكفاءات المستھدفة-ج
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(حقل إجباري)لتشغیلاالقدرات الجھویة والوطنیة لقابلیة -د

(حقل إجباري)الجسور نحو تخصصات أخرى -ه

( حقل إجباري)مؤشرات النجاعة  لمتابعة التكوین- و
الكفاءات المكتسبة....)إمكانیة التشغیل، متابعة الخرجین،الدیمومة، نسبة النجاح،( معاییر
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البشریة المتوفرةاإلمكانیات -
)یفصح عنھا من خالل أعداد الطلبة الذین یمكن إدماجھم في التكوین قید العرض( قدرات التأطیر-أ

)یعبئ ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھد(في التخصص لتأطیر الداخلي المسخر للتكوین ا-ب

شھادة اإلختصاصالشھادة التدرجاالسم واللقب
التوقیعالمادة المدرسة الرتبة)دكتوراه- ماجستیر(

مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                                                                                       
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)یعبئ ویصادق علیھ من طرف الكلیة أو المعھد(في التخصص التأطیر الخارجي المسخر للتكوین -ج

شھادة التخصص شھادة التدرجمؤسسة اإلرتباطاالسم واللقب
التوقیعالمادة المدرسةالرتبةدكتوراه-ماجستیر 

مصادقة الكلیة أو المعھدمصادقة القسم                                                                                                                 
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)3(سنة البشریة المسخرة للتكوینالحوصلة اإلجمالیة للموارد -د

المجموع العدد الخارجي العدد الداخلي الرتبة
أستاذ التعلیم العالي

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب

أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب

*أخرى 
المجموع

أخرى: مستخدمو الدعم والتقنیین* 
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:في التخصص اإلمكانیات المادیة المتوفرة للتكوین-5

تقدیم بطاقة عن التجھیزات البیداغوجیة المتوفرة بالنسبة : المخابر البیداغوجیة والتجھیزات-أ
)لألعمال التطبیقیة للتكوین المقترح.( بطاقة لكل مخبر

عنوان المخبر :

(عدد الطلبة)قدرات االستیعاب 

المالحظاتالعددعنوان التجھیزالرقم



14 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس

السنة الجامعیة            

) العقود / االتفاقیات( أنظر الملحقةمیادین التربص و التكوین في المؤسسات -ب

مدة التربصالطلبةعدد مكان التربص 

( حقل إجباري)بعرض التكوین المقترح في المؤسسة الجامعیة و المتعلقة التوثیق المتوفر -ج
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فضاءات األعمال الشخصیة و تكنولوجیات اإلعالم و االتصال المتوفرة بالمعھد أو الكلیة-د
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II-بطاقة التنظیم السداسي للتعلیم التخصصي
)4و3(السداسیین 

)یدمج مالحق القرارات الوزاریة الخاصة بقاعدة التعلیم المشترك للمیدان والفرع(
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فونیاولسنة الثانیة أرطالبرنامج المفصل ل

سداسي الثالث ال
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السداسي: الثالث

ساسیةوحدة التعلیم : األ

المادة : اللسانیات

ھذا الدرس الذي یتمثل في الدراسة العلمیة للغة، یسمح للطالب من اكتشاف أھداف التعلیم:

مختلف النظریات اللسانیة ومفاھیمھا إضافة لمستویات التحلیل اللساني.

الیشترط على الطالب معارف مسبقة محددة لدراسة ھذه الوحدة.المعارف المسبقة المطلوبة : 

محتوى المادة: 

المحور األول: أھمیة الدرس اللغوي في األرطفونیا

المحور الثاني: المفاھیم اللسانیة ومستویات التحلیل.

القواعد التولیدیة المحور الثالث: المدارس اللسانیة الغربیة (اللسانیات البنیویة،

التحویلیة،البراغماتیة...).

المحور الرابع: اللسانیات العربیة.

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

المحیط. تقدیم عبد هللا العالیلي. دار الجیل. بیروت (دون تاریخ).ابن منظور: لسان العرب -

د.م.ج، الجزائر..).مباحث في اللسانیات1994حساني أحمد (-

). النظریة الخلیلیة الحدیثة.كراسات مركز البحث العلمي 2007الحاج صالح عبد الرحمان.(-

ھ، الجزائر.والتقني لتطویر اللغة العربیة بالجزائر.العدد الرابع، دار ھوم

- RONDAL ; les théories de langage introduction critique Edition

MASSON .1983

- JAKOBSON (Roman) Essai de linguistique général. Minuit. 1963.

- BENVENISTE (E) : Problèmes de linguistique générale. Editions

Gallimard Tome 1, Tome 2 1966-1974.

- SAUSSURE (F.DE) : Cours de linguistique générale. Ed. PAYOT

1972
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السداسي:الثالث

وحدة التعلیم االساسیة:

المادة : علم الصوتیات

ن :أھداف التعلیم الم ع تھدف ھذه الوحدة إلى إلمام الطالب بدراسة األصوات اللغویة المكونة للك

ھا وتبیان كیفیة حدوثھا.طریق وصفھا وتصنیفھا و تحدید خصائصھا الممیزة وصفات

المعارف المسبقة المطلوبة :

الیشترط على الطالب معارف مسبقة محددة لدراسة ھذه الوحدة.

محتوى المادة: 

المحور األول: تعریف علم الصوت وأھمیتھ للباحث االرطوفوني.

المحور الثاني: فروع علم الصوت

المحور الثالث: الجھاز النطق وإنتاج الصوت.

المحور الرابع: الصوتیات العربیة.

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

.2006القاھرة 4احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب ط-

.1998:الصوتیات والفونولوجیا. المكتبة العصریة. صیدا بیروت )مصطفى(حركات-

عمان.2009نادر احمد جرادات: األصوات اللغویة عند ابن سینا، االكادیمیون، -

. 2013عاطف فضل محمد: األصوات اللغویة، دار المسیرة عمان، -

- Jakobson, Roman. (1976).  Six leçons sur le son et le sens. Ed, Minuit,

Paris.

- Jakobson, Roman et Waugh, Linda.(1980).  La charpente phonique du

langage. Ed, Minuit, Paris
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السداسي : الثالث

وحدة التعلیم : االساسیة

- 1-المادة : تشریح وفیزیولوجیة الجھاز التنفسي والصوتي والسمعي 

:أھداف التعلیم

االنسان اللغة تتدخل العشرات من العضالت الفمیة والوجھیة والحنجریة و حتى عندما یستعمل 

أعضاء السمع لذا وجب على المختص االرطفوني أن یكون على درایة كافیة بتشریح و 

بفیزیولوجیة األعضاء المسؤولة عن استقبال وإنتاج اللغة.

:المعارف المسبقة المطلوبة

لم النفس الفیزیولوجي وكذا الصوتیات الفیزیائیة. مفاھیم عامة عن علم التشریح، ع

محتوى المادة: 

تشریح األذن الخارجیة.-

تشریح األذن الوسطى.-

تشریح األذن الداخلیة.-

القوقعة: بنیة القوقع، تعصیب القوقعة، وظیفة القوقعة. -

العصب السمعي.-

فیزیولوجیة الجھاز السمعي-

أمراض االذن. -

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.
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المراجع: 

- Ayache D, BonfisP ,  O.R.L, Ed  ESTE, paris.

- David H. MC Farland. L’anatomie en orthophonie « parole, voix et

déglutition » Masson, Paris, 2006.

DerricksonB , tortora G , Manuel d'anatomie et de physiologie

humaines, De Boeck  , Paris, 2009.

-Elaine N. Marieb, Anatomie et physiologie humaines : Travaux dirigés,

Pearson Education, Paris, 2007.

-PialouxP,et all, Précis d’orthophonie, Masson, Paris,1975
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السداسي الثالث: 

وحدة التعلیم: االساسیة

-1-المادة : تشریح وفیزیولوجیة الجھاز العصبي  

:أھداف التعلیم

التعرف على الجھاز العصبي المركزي والمحیطي-

التعرف على الدور الذي یلعبھ كل واحد منھما في حیاة االنسان-

:المعارف المسبقة المطلوبة 

التبادل الخلوي...)–البیولوجیا (الخلیة الحیوانیة معلومات عامة حول -

محتوى المادة: 

ھدف من دراسة المادة في ھذا التخصص-

le neurone et les cellulesوصف الخلیة العصبیة (العصبون و الخالیا الالصقة -

gliales(

فیزیولوجیة الخلیة العصبیة-

مبادئ التبادل العصبي و الھرموني.-

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.
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المراجع: 

). االسس الفسیولوجیة للسلوك. دار النشر شروق. 2008محمد محمود بني یوسف (-

االردن

- Boujard, D. (2014). Manuel visuel de biologie pour psychologues.

2ème édition. Dunod. France

- Ionescu, S., Blachet, A. (2006). Psychologie cognitive et bases

neurophysiologiques

du fonctionnement cognitif. PUF. France

- Joly, D., Boujard, D. (2003). Biologie pour psychologues. 3ème

édition. Dunod. France

- Mouras, H. (2011). L’essentiel de la biologie pour psychologues.

Ellipses.

- Sherwood (2006). Physiologie humaine. 2ème édition. Ed De Boeck

Sites web:

- www.sciencedirect.com

-
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السداسي: الثالث

وحدة التعلیم : المنھجیة

-1-منھجیة البحث المادة : 

:أھداف التعلیم

كیفیة الحصول على مشكلة قابلة للبحثالتعرف على -

كیفیة صیاغة فرضیات البحثالتعرف على -

كیفیة اختیار عینة للبحث التعرف على -

كیفیة اختیار منھج البحثالتعرف على -

المعارف المسبقة المطلوبة

ال یشترط-

محتوى المادة:

البحث ومصادره األساسیة.ـ  اختیار موضوع 1

ـ مشكلة البحث 2

فروض البحث-3

یةنورطفـ مناھج البحث وتصمیم البحوث األ4

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال :)نوع التقییمطریقة التقییم: (

الموجھة أو األعمال التطبیقیة و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

أوال : المراجع العربیة :

ن ،-1 د الحس ان محم اعيإحس ث االجتم اھج البح ة لمن س العلمی ة األس ة للطباع ، دار الطلیع

.1982، بیروت 1والنشر ، ط

وي ، -2 زت عط ودت ع يج ث العلم الیب البح ع ، طأس ر والتوزی ة للنش ان 1، دار الثقاف ، عم

األردن.2000

.2002، منشأة المعارف،  اإلسكندریةتقنیات ومناھج البحث العلميحمد سلیمان المشوخي، -3



26 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس

السنة الجامعیة            

ة رجاء محمود أبو عالم، -4 یة والتربوی ات ، مناھج البحث في العلوم النفس ر للجامع ، دار النش

.1999القاھرة 

م ، -5 د ملح امي محم نفسس م ال ة وعل ي التربی ث ف اھج البح ع من ر والتوزی رة للنش ،دار المیس

.2002، عمان 2والطباعة ، ط

ق–القیاس النفسي سعد عبد الرحمن ،-6 ة و التطبی ي ، ط–النظری ر العرب اھرة 3دار الفك ، الق

1998.

.  1996، القاھرة 3، مكتبة األنجلو المصریة ، طاإلحصاء في علم النفسصفوت فرج ، -7

لمان ، -8 ي س ین عل راد وأم یة و صالح الدین أحمد م وم النفس ي العل اییس ف ارات و المق االختب

.2002، دار الكتاب الحدیث ، القاھرة التربویة 

الم -9 ود ع دین محم الح ال ة ص ة و االجتماعی یة والتربوی وث النفس ات البح ل بیان ، دار ، تحلی

.2000الفكر العربي ، القاھرة 

ي محمد الطیب شبل بدران وآخرون ، -10 ي ف ث العلم اھج البح یةمن ة والنفس وم التربوی ، العل

.2003دار المعرفة الجامعیة ،اإلسكندریة 

ت ، -11 ان الخش د عثم ةمحم ائل الجامعی داد الرس ة وإع وث العلمی ة البح ن كتاب اب ف ، دار رح

.1989للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

دار -12 ة ال ادي ، مكتب نفس العی م ال وث عل ي بح ة ف كالت منھجی ویف ، مش طفى س ة مص العربی

، مصر.2005، القاھرة 1للكتاب ، ط

دري، -13 وب الكن ف یعق ة یوس وم االجتماعی ال العل ي مج ة ف ة والكیفی ث الكمی رق البح ط

، الكویت.2005، جامعة الكویت 1، مجلس النشر العلمي، طوالسلوكیة

ثانیا : المراجع األجنبیة:
1- Bestm John W. (1981), Research in Education, New Jersey: Prentice-Hall, INC,

Englewood Cliffs.

2- Maurice Angers (1996), Initiation pratique à la méthodologie des sciences

humaines, les éditions CEC inc, Québec, Canada.

3- Roulin J-L. " Normes de l'American Psychological Association "U.F.R ,

Département de Psychologie, 2002.

4- Tedd Lucy A. An introduction to shaving resources via the internet in

Academic libraries and information centres in Europe Program, vol 29 N° 1,

January 1995. P.P.43-61.



27 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس

السنة الجامعیة            

السداسي: الثالث

وحدة التعلیم : المنھجیة

النفسي واالختبارات السیكومتریةالمادة : القیاس

:أھداف التعلیم

فھم أساسیات القیاس النفسي (مفھومھ،استعماالتھ،أھمیتھ،التعرف على بعض المقاییس -

التي یحتاجھا الطالب في تخصصھ)

مستویات القیاس ،النظریات، المجاالت.-

أنواع أدوات القیاس (حدود و استعماالت).-

المعارف المسبقة المطلوبة:

ادراك الطالب الھمیة القیاس النفسي في عملیة التشخیص.-

معارف حول علم النفس و علوم التربیة.-

محتوى المادة: 

مفھوم القیاس النفسي.-

نظریات القیاس-

مستویات القیاس.-

مفھوم االختبارات.-

الخصائص السیكومتریة لالختبارات (الصدق و الثبات).-

بعض نماذج االختبارات النفسیة. -

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.
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المراجع: 

.1998، مكتبة النھضة المصریة،القاھرة،االختبارات النفسیة وداللتھاعطیة محمود ھنا، -

.1998، دار الفكر العربي،القاھرة،القیاس النفسيسعد عبد الرحمن، -

.2012، مكتبة االنجلو مصریة، القیاس النفسيصفوت فرج، -

.1996، دار الفكر العربي، بیروت ، االختبارات النفسیةفیصل عباس، -

مقدم عبد الحفیط: القیاس النفسي و بناء االختبارات. دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر -

شبر معمریة : القیاس النفسي و بناء االختبارات. دیوان المطبوعات. باتنةب-
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السداسي: الثالث

وحدة التعلیم : االستكشافیة

نفس النمو (اختیاریة)المادة : علم 

:أھداف التعلیم

التعرف على مراحل نمو االنسان-

اكتشاف أھم النظریات التي ساھمت في تطویر ھذا العلم-

المعارف المسبقة المطلوبة :

معلومات عامة حول علم النفس العام 

محتوى المادة: 

الھدف من دراسة المادة في ھذا التخصص-

نبذة تاریخیة وتعاریف علم النفس النمو-

,Piagetمقاربات علم النفس النمو: المقاربات الكالسیكیة (- Wallon (– المقاربات

interactionnistes)Bruner.Erickson, Bowlby, Vigotsky (- المقاربة

المقاربة االجتماعیة –) contextuelles )Bronfendbrennerالسیاقیة 

)Bandura (-

مناھج علم النفس النمو-

علم النفس النمو للطفل و المراھق-

o المرحلة الجنینیة

oالنمو الجسدي

oالنمو الحركي

oاللمسي )–الشم - الذوق- السمعي-النمو الحسي (البصري

oالنمو المعرفي واللغوي

oالعاطفي-النمو االجتماعي

o نمو الوظائفconduitesالرمزیة مثل اللعب والرسم

النمو في مرحلة الشیخوخة -

oالشیخوخة العصبیة
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oالشیخوخة المعرفیة

طریقة التقییم: 

األعمال التطبیقیة التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

: دورة حیاة االنسان. دار الفكر. االـردنعلم نفس النمو). 2004سامي محمد ملحم (-

- Blaye. A., Lemaire, P. (2007). Psychologie du développement

cognitif de l’enfant. 1ère édition. De Boeck. Belgique.

- Cartron, A., Winnykamen, F. (2010). Les interactions sociales

chez l’enfant. 2ème édition. Armand Colin. France

- Godefroidn J. (2011). Psychologie : Science humaine et sociale.

3ème édition ? De Boeck. Belgique

- Ionescu, S., Blanchet, A. (2006). Psychologie du développement

et psychologie différentielle. PUF. France

- Lehalle, H., Mellier, D. (2005). Psychologie du développement :

Enfance et adolescence. 2ème édition. Dunod. France

- Lemaire, P., Bherer, L. (2005). Psychologie du vieillissement :

Une perspective cognitive. De Boeck. Belgique

- Ricaud-Droisy, H. ,Oubrayrie-Roussel, N. ; Safont-Mottay (2009).

Psychologie du développement : Enfance et adolescence. Ed

Dunod. France

- Vauclair, J. (2004). Le développement de l’enfant : Motricité,

perception, cognition. Belin Sup. France
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الثالث :السداسي
استكشافیة وحدة التعلیم :

م20- م19تاریخ الجزائر المعاصرالمادة :
02الرصید:
01المعامل:

:أھداف التعلیم
.تمّكن الطالب من فھم ومعرفة تاریخ الجزائر في الفترة المعاصرة
 عرفتھا الجزائر خالل الفترة االستعماریةالتّعّرف على المحطات التاریخیة الكبرى التي
التّعّرف على أھم المقاومات الشعبیة خالل القرن التاسع عشر وتّیارات الحركات الوطنیة

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على ( 

األكثر) 

على الطالب أن یكون على درایة بإطار المقیاس كونه تاریخا للوطن. -

محتوى المادة:
الوضع العام في الجزائر قبیل االحتالل.ـ1

.1830الحملة الفرنسیة على الجزائر-
ظهور الزعامات الوطنیة ودولة األمیر عبد القادرـ 2
مقاومة األمیر عبد القادر.-
مقاومة أحمد باي.-
بوعمامة...- المقراني–الشعبیة األخرى خالل القرن التاسع عشرالثورات -
)1939ـ1926دراسات األحزاب السیاسیة والجمعیات الوطنیة (ـ 3
حركة األمیر خالد.-
نجم شمال إفریقیا.-
حزب الشعب.-
جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین.-
الحزب الشیوعي الجزائري.-
الحرب العالمیة الثانیة وما بعدهاـ4

أوضاع الجزائر خالل الحرب العالمیة الثانیة.-
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.1945ماي 8أحداث -
).1951ـ1945إعادة بناء الحركة الوطنیة الجزائریة بعد الحرب العالمیة الثانیة ( -
االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري.-
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة.-
الحركة الوطنیة إلى غایة اندالع الثورة.بوادر تصدع-

طریقة التقییم
50االمتحان+%50عالمة األعمال الموجهة % .

المراجع 
أبو القاسم سعداهللا : الحركة الوطنیة الجزائریة.- 
نصرالدین سعیدوني: ورقات جزائریة.- 
.1962بوحوش، عمار : التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة - 
بوعزیز،  یحي : األمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري.- 
بوعزیز،  یحي : مواقف العائالت األستقراطیة من الباشاغا المقراني.- 
بوعزیز،  یحي: كفاح الجزائر من خالل الوثائق. - 
.بوعزیز،  یحي :  وصایا الشیخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزیز- 
.ب المقاومة الجزائریة كما صورتها الكتابات الغربیة الفرنسیةبوعزیز،  یحي: حرو - 
.20و19بوعزیز،  یحي: ثورات الجزائر في القرنین - 
- 1912بوعزیز،  یحي، االتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصه - 

1948.
اإلصالحي في الجزائر.الخطیب، أحمد : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثرها - 
).1954- 1830محمد الطیب : مظاهر المقاومة الجزائریة (- 
.1945ماي 8قنانش، محمد،  المسیرة الوطنیة وأحداث - 
مناصریة، یوسف: االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین.- 
ا اإلصالحي في الجزائر.الخطیب، أحمد : جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأثره- 
).1954- 1830محمد الطیب : مظاهر المقاومة الجزائریة (- 
مناصریة،  یوسف: االتجاه الثور ي في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربي.- 
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-.

المعارف المسبقة المطلوبة : 
وصف تفصیلي للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعلیم، سطرین على ( 

األكثر) 

على الطالب أن یكون على درایة بإطار المقیاس كونه تاریخا للوطن. -

: البرنامج
السداسي: الثالث

وحدة التعلیم : االستكشافیة

المادة : ابستمولوجیا (اختیاریة)

:أھداف التعلیم

معرفة األصول المعرفیة لتخصص األرطوفونیا.-

معرفة التصحیحات المستمرة للمعارف في حقل األرطوفونیا.-

المناھج.وةإدراك نسبیة المعرفة وتنمیة روح النقدعلى مستوى المعرف-

:المعارف المسبقة المطلوبة 

قبلیة حول إن اإلبستمولوجیا من حیث ھي نقد مبادئ وفرضیات ونتائج العلم تقتضي مكتسبات

كل ما یتعلق بحقل األرطوفونیا ومناھج البحث و أدواتھ والحقول المساعدة.

محتوى المادة: 

مدخل إلى األبستمولوجیا-

مفھوم الفلسفة.-

مفھوم العلم .-
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األبستمولوجیا ونظریة المعرفة -

األبستمولوجیا وفلسفة العلوم .-

القطیعة األبستمولوجیا عند غاستونباشالر-

األبستمولوجیا التكوینیة عند جون بیاجي-

القابلیة للتكذیب عند كارل بوبر-

األبستمولوجیا وتاریخ األرطفونیا.-

ج البحث في األرطفونیا (منھج دراسة الحالة)ھمزایا وعیوب منا-

ارات - ة ،االختب ة ،المقابل ا (المالحظ ي األرطفونی ة ف وب األدوات البحثی ا وعی مزای

والمقاییس)

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو طریقة التقییم: 

األعمال التطبیقیة و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم

محمد وقیدي: ما ھي االبستمولوجیا؟

ون بیاجياإلبستمولوجیا التكوینیة عند ج-
اإلبستمولوجیا التكوینیة في العلوم-
فلسفة المعرفة عند غاستونباشالر-

سالم یاقوت: فلسفة العلم المعاصرة ومفھومھا للواقع 

فلسفة العلم والعقالنیة المعاصرة-

سالم یاقوت: درس االبستمولوجیاوعبد السالم بن عبد العالي

العلمیة، ترجمة فؤاد زكریاھانز ریشنباخ: نشأة الفلسفة 

روبیر بالنشي: نظریة العلم (االبستمولوجیا)، ترجمة محمود یعقوبي

كارل بوبر: المعرفة الموضوعیة

كارل بوبر: منطق الكشف العلمي 
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كارل بوبر: منطق البحث العلمي

وعیة،  ة الموض ة غاستونباشالر: تكوین العقل العلمي (مساھمة في التحلیل النفساني للمعرف ترجم
أحمد خلیل)

غاستونباشالر: الفكر العلمي الجدید ترجمة عادل العوا

غاستونباشالر: النار في التحلیل النفسي، ترجمة نھاد خیاطة 

جان بیاجي: االبستمولوجیة التكوینیة 

مریم سلیم: االبستمولوجیا التكوینیة 

یمنى ظریف الخولي: فلسفة العلم المعاصر 

السداسي: الثالث

وحدة التعلیم : االستكشافیة

المادة : االتصال و التواصل (اختیاریة)

یعمالن على تطویر وتقویة تدرس ھذه الوحدة عملیة االتصال والتواصل كونھما : أھداف التعلیم

العالقات اإلنسانیة في المجتمع وبالتالي التماسك والترابط بین األفراد، وتحدیداً التواصل اللفظي 

میدان األرطفونیا.الذي یھمُّ 

:المعارف المسبقة المطلوبة 

على الطالب أن یكون على درایة نوعاً ما بالعالقة المتواجدة بین األرطفونیا وعملیتي 

االتصال والتواصل كون االتصال اللفظي أحد میادین اھتمام األخصائي األرطفوني. 

محتوى المادة: 

اللغة.–التواصل.    –: االتصال.    تحدید مفاھیم الوحدة: المحور األول

ماھیة االتصال.:المحور الثاني
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أنواع االتصال. –أھمیة االتصال.    –تعریف االتصال.  -

أھداف عملیة االتصال.–وظائف االتصال.   -

.عالقة االتصال بمیدان األرطفونیا:المحور الثالث

االتصال ومخطط فاردیناندوسوسور.عناصر -

البنیات العصبیة لعملیة االتصال. -

ماھیة التواصل.المحور الرابع:

تعریف التواصل.-

أھمیة التواصل.-

شروط التواصل وعناصره.المحور الخامس:

طریقة التقییم: 

االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

)، المدخل إلى سیمیولوجیا االتصال، الجزائر.1995محمود إبراقن، (–1

).االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي.دار مجدالوي 1993إبراھیم أبو عرقوب (-2

دن.الطبعة األولى.للنشر والتوزیع.األر
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السداسي: الثالث

وحدة التعلیم : االفقیة

- 1-المادة : لغة متخصصة 

:أھداف التعلیم

لى مصطلحاتھ باللغتین الفرنسیة عالتعرف على علم األرطفونیا وعلى تاریخ نشأتھ و-

االنجلیزیة.و

توظیفھا العداد بحوثھ.تمكین الطالب من استخدام اللغة االجنبیة و -

:المعارف المسبقة المطلوبة 

مستوى قاعدي في اللغة األجنبیة ( نحو،مفردات،...)

محتوى المادة: 

- Définition de l’orthophonie et terminologie.
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- Historique.

- L’orthophonie en relation avec les autres disciplines (médecine,

psychologie, linguistique, éducation spécialisée ,psychopédagogie,…).

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

و امتحان عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

- AimardPaule ,l’enfant et son langage, Simep

Edition,Villeurbanne,1982.

- Brin et all, Dictionnaire d’orthophonie, Ortho edition,Isbergues,2004.

- Pialoux et all, Précis d’orthophonie, Masson & C editeurs,Paris,1975.

- Rondal et all, Troubles du langage, Pierre Mardaga

éditeur,Belgique,2003

لسنة الثانیة أرطوفونیاالمفصل لالبرنامج 

السداسي الرابع
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السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : االساسیة

المادة : علم النفس اللغوي

:أھداف التعلیم

یدرس الطالب السیاقات المعرفیة التي تتحكم في إنتاج و فھم اللغة، متوازیة مع مستویات التحلیل 

االضطرابات اللغویةواالتصالیة المرتبطة بھا، كما یقوم بالتمرن على مختلف اللساني ومختلف 

المدونات اللغویة، مستعینا في ذلك ببعض شبكات التحلیل المقترحة في میدان علم النفس اللغوي.

:المعارف المسبقة المطلوبة 

وأیضا في القیاس على الطالب ان یكون على درایة ببعض المفاھیم في علوم اللغة واالتصال 

النفسي و علم النفس المعرفي وعلم النفس النمو یكون قد تلقاھا في الجذع المشترك.

محتوى المادة: 

تمھید والتأكید على الفرق الموجود بین اللغة كوضع/نظام واللغة كسلوك اتصالي، مع ذكر 

یة، المعرفیة...)مختلف النظریات التي اھتمت بدراسة السلوك اللغوي عند اإلنسان (السلوك

تعریف علم النفس اللغوي : ھو دراسة السیاقات الذھنیة/المعرفیة المسؤولة عن فھم وإنتاج اللغة.

فھم اللغة : -1

كیف یتم فھم اللغة ؟

فھم المفردات، فھم الجملة وتألیف المعنى تدریجیا: المعنى الضمني والمعنى الصریح-

الى مكوناتھامفھوم المكون الجملي، تحلیل الجملة -

سرعة الفھم-

خطوات الفھم-

صعوبات الفھم-

انتاج اللغة :-2

التخطیط-أ

التخطیط للفكرة ككل-

التخطیط للجملة وللمكونالجملي-
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اختیار المفردات-

التنفیذ-ب

تنفیذ لما تم التخطیط لھ في عملیة اإلتصال

خروج التنفیذ عن التخطیط-

صعوبات التخطیط و التنفیذ-

في علم النفس اللغوي : المنھج التجریبي مع إعطاء أمثلة وتحلیل مدونات بالعربیة  المنھج -3

مستویات التحلیل اللسانیة المختلفة :حسب 

الفونولوجي-المستوى الصوتي-

المستوى المعجمي-

المستوى الصرفي التركیبي-

المستوى الداللي-

المستوى التداولي-

طریقة التقییم: 

الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة التأكد من مكتسبات

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

دراسات في علم اللغة النفسي. جامعة الكویت..)1984عبده داود (

ان.). علم النفس اللغة من منظور معرفي، دار المسیرة للنشر، عم2004الحمداني موفق (

). علم النفس اللغة، مكتبة زھراء الشرق.2002سھیرمحمد سالمة شاش (

، المناھج 1شمس الین جالل (بدون سنة).علم اللغة النفسي : مناھجھ ونظریاتھ وقضایاه، ج

والنظریات، مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة.

Caron J (1989).  Précis de psycholinguistique,  PUF.

Matthei E, Roeper T, (1988). Introduction à la psycholinguistique,

Dunod.

Moscato M, Wittwer J (1978). Psychologie du langage, PUF.
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Nouani H ( 2008) . Cours de psycholinguistique, Polycopié,  Univ

d’Alger.

Peterfalvi J-M (1974). Introduction à la psycholinguistique, PUF.

السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : االساسیة

-2-المادة : تشریح و فیزیولوجیة الجھاز التنفسي والصوتي والسمعي 

:أھداف التعلیم

شریح الحنجرة یواصل الطالب تعلیمھ وتوسیع معارفھ من خالل ترابعخالل السداسي ال

األنفیة المسؤولة عن انتاج اللغة.والتجاویف الفمیة و

:المعارف المسبقة المطلوبة 

ینطلق الطالب من معارف أولیة حول علم التشریح وعلم النفس الفیزیولوجي وكذا الصوتیات 

الفیزیائیة .

محتوى المادة: 

الرئتان، القفص الصدري، العضالت التنفسیة و الحجاب الحاجز.-

الحنجریة)الحنجرة (الغضاریف، المفاصاللحنجریة، العضالت الحنجریة األغشیة-

طبقات الحنجرة.-

االوتار الصوتیة.-

تعصیب الحنجرة، األوعیة الحنجریة.-

القناة الفمیة الحلقیة األنفیة. -

أمراض الحنجرة.-

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

نھایة كل سداسي.و امتحان المحاضرة عند 
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المراجع: 

Le Huche F, AllaliA , La Voix tome 1,2,3, Masson, -
Paris, 2001 .

-Elaine N. Marieb, Anatomie et physiologie humaines : Travaux

dirigés, Pearson Education, Paris, 2007.

-Bryan D , Manuel d'anatomie et de physiologie humaines, De Boeck,

, Paris, 2009
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السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : االساسیة

المادة : الفنولوجیا

:أھداف التعلیم

دراسة وظیفة األصوات داخل نظام لسان معین، عن طریق البحث یتمثل الھدف من ھذه الوحدة فی

في العالقات اللغویة التي تنشئھا ھذه الصفات.

:المعارف المسبقة المطلوبة 

الیشترط على الطالب معارف مسبقة محددة لدراسة ھذه الوحدة.

محتوى المادة: 

المحور األول: دور الفونولوجیا في االرطوفونیا.

المحور الثاني: التحلیل الفونولوجي.

المحور الثالث: الفونولوجیا والصوتیات العربیة.

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

المحاضرة عند نھایة كل سداسي.و امتحان

المراجع: 

.2006القاھرة 4احمد مختار عمر: دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب ط-

.1998:الصوتیات والفونولوجیا. المكتبة العصریة. صیدا بیروت )مصطفى(حركات-

عمان.2009نادر احمد جرادات: األصوات اللغویة عند ابن سینا، االكادیمیون، -

. 2013عاطف فضل محمد: األصوات اللغویة، دار المسیرة عمان -

- Jakobson, Roman. (1976).  Six leçons sur le son et le sens. Ed, Minuit,

Paris.

- Jakobson, Roman et Waugh, Linda.(1980).  La charpente phonique du

langage. Ed, Minuit, Paris
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الرابعالسداسي: 

االساسیةالتعلیم :وحدة 

-2-تشریح و فیزیولوجیة الجھاز العصبي المادة :

:أھداف التعلیم
.التعرف على الجھاز العصبي المركزي والمحیطي-

.التعرف على الدور الذي یلعبھ كل واحد منھما في حیاة االنسان-

:المعارف المسبقة المطلوبة 
التبادل الخلوي...)–معلومات عامة حول البیولوجیا (الخلیة الحیوانیة -

محتوى المادة: 
.الھدف من دراسة المادة في ھذا التخصص-
le neurone et les cellulesوصف الخلیة العصبیة (العصبون و الخالیا الالصقة -

gliales(
.فیزیولوجیة الخلیة العصبیة-

.الھرمونيمبادئ التبادل العصبي و -

طریقة التقییم: 
التطبیقیة لستمرفي االعمال الموجهة أو األعماالتأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم الم

.سداسيعند نهایة كل و امتحان المحاضرة

المراجع: 

). االسس الفسیولوجیة للسلوك. دار النشر شروق. 2008محمد محمود بني یوسف (-

االردن
- Boujard, D. (2014). Manuel visuel de biologie pour psychologues. 2ème

édition. Dunod. France
- Ionescu, S., Blachet, A. (2006). Psychologie cognitive et bases

neurophysiologiques
du fonctionnement cognitif. PUF. France

- Joly, D., Boujard, D. (2003). Biologie pour psychologues. 3ème édition. Dunod.
France

- Mouras, H. (2011). L’essentiel de la biologie pour psychologues. Ellipses.
- Sherwood (2006). Physiologie humaine. 2ème édition. Ed De Boeck

Sites web:
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- www.sciencedirect.com

السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : المنھجیة

-2-لمادة : منھجیة البحث ا

:أھداف التعلیم

كیفیة توظیف الدراسات السابقة في البحثالتعرف على -

كیفیة استخدام تقنیات جمع البیاناتالتعرف على -

كیفیة توثیق مراجع البحثالتعرف على -

المعارف المسبقة المطلوبة

منھجیة البحث التي أخذھا في السداسي الثالث-

تابع للعناصر المدرسة في السداسي الثالثمحتوى المادة:

وكیفیة توظیفھا في البحث.ـ الدراسات السابقة5

.طرائق اختیارعینة البحث وشروطھاـ 6

االختبار )ـاالستبیان ـالمقابلة ـ تقنیات جمع بیانات البحث (المالحظة ـ 7

:توثیق البحث في البحوث التربویةـ 8

ة طریقة التھمیشفي أسفل الصفح-1

طریقة الترقیم المتسلسل.-2

(APA).طریقة الجمعیة األمریكیة لعلم النفس -3

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال :)نوع التقییمطریقة التقییم: (

الموجھة أو األعمال التطبیقیة و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.
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المراجع: 

العربیة :أوال : المراجع 

ن ،-1 د الحس ان محم اعيإحس ث االجتم اھج البح ة لمن س العلمی ة األس ة للطباع ، دار الطلیع

.1982، بیروت 1والنشر ، ط

وي ، -2 زت عط ودت ع يج ث العلم الیب البح ع ، طأس ر والتوزی ة للنش ان 1، دار الثقاف ، عم

األردن.2000

.2002، منشأة المعارف،  اإلسكندریةتقنیات ومناھج البحث العلميحمد سلیمان المشوخي، -3

ة رجاء محمود أبو عالم، -4 یة والتربوی ات ، مناھج البحث في العلوم النفس ر للجامع ، دار النش

.1999القاھرة 

م ، -5 د ملح امي محم نفسس م ال ة وعل ي التربی ث ف اھج البح ع من ر والتوزی رة للنش ،دار المیس

.2002، عمان 2والطباعة ، ط

ق–القیاس النفسي رحمن ،سعد عبد ال-6 ة و التطبی ي ، ط–النظری ر العرب اھرة 3دار الفك ، الق

1998.

.  1996، القاھرة 3، مكتبة األنجلو المصریة ، طاإلحصاء في علم النفسصفوت فرج ، -7

لمان ، -8 ي س ین عل راد وأم یة و صالح الدین أحمد م وم النفس ي العل اییس ف ارات و المق االختب

.2002ار الكتاب الحدیث ، القاھرة ، دالتربویة 

الم -9 ود ع دین محم الح ال ة ص ة و االجتماعی یة والتربوی وث النفس ات البح ل بیان ، دار ، تحلی

.2000الفكر العربي ، القاھرة 

یةمحمد الطیب شبل بدران وآخرون ، -10 ة والنفس وم التربوی ي العل ي ف ث العلم اھج البح ، من

.2003ندریة دار المعرفة الجامعیة ،اإلسك

ت ، -11 ان الخش د عثم ةمحم ائل الجامعی داد الرس ة وإع وث العلمی ة البح ن كتاب اب ف ، دار رح

.1989للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

ة -12 دار العربی ة ال ادي ، مكتب نفس العی م ال وث عل ي بح ة ف كالت منھجی ویف ، مش طفى س مص

، مصر.2005، القاھرة 1للكتاب ، ط

ف یعق-13 دري، یوس ة وب الكن وم االجتماعی ال العل ي مج ة ف ة والكیفی ث الكمی رق البح ط

، الكویت.2005، جامعة الكویت 1، مجلس النشر العلمي، طوالسلوكیة



49 المؤسسة                                 عنوان اللیسانس

السنة الجامعیة            

ثانیا : المراجع األجنبیة:
1- Bestm John W. (1981), Research in Education, New Jersey: Prentice-Hall, INC,

Englewood Cliffs.

2- Maurice Angers (1996), Initiation pratique à la méthodologie des sciences

humaines, les éditions CEC inc, Québec, Canada.

3- Roulin J-L. " Normes de l'American Psychological Association "U.F.R ,

Département de Psychologie, 2002.

4- Tedd Lucy A. An introduction to shaving resources via the internet in

Academic libraries and information centres in Europe Program, vol 29 N° 1,

January 1995. P.P.43-61.
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السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : المنھجیة

المادة : االختبارات األرطفونیة

:أھداف التعلیم

التعرف و دراسة االختبارات التي تستعمل في التكفل باضطرابات اللغة والكالم و الصوت.

:المعارف المسبقة المطلوبة

الطالب یكون قد درس االحصاء  والقیاس النفسي.

محتوى المادة: 

*المیزانیة االرطوفونیة

*االختبارات والبروتوكوالت االرطوفونیة وكیفیة تطبیقھا

 )O52 - ELO – N-EEL – NEPSY –MTA- D2(.......

طریقة التقییم: 

التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

 Chevie Muller et M.Plaza(2001) « N-EEL » ECPA, France.

 Lefavrais P (2005) «Alouette-R » ECPA, France.

 Belot et all ,Les tests en Orthophonie, Ortho Edition ;Belgique,2001.
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مادة الفكر الخلدوني: االستكشافیةوحدة التعلیم 

مادة (وحدة استكشافية): الفكر الخلدوني-1
النزعة اخللدونية يف الفكر املعاصر (توظيف الفكر اخللدوين بني النزعة العلمية -1

والنزعة اإليديولوجية) 
اخللدونية وعلم العمران.-2
اخللدونية وقضايا الدولة واالجتماع البشري.-3
الفكر اخللدوين: املعقول والالمعقول.-4
الفكر اخللدوين بني الرأمسال الرمزي والرتاث العاملي.-5
بعد ابن خلدون: آفاق تطوير الفكر اخللدوين (ابن خلدون ضد ابن ما -6

خلدون)
الفكر اخللدوين وموقفه من (الكمياء، علم الكالم، الفلسفة، التصوف، -7

السحر، الرتاث اليوناين، ...)

السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : االستكشافیة

المادة : النمو اللغوي (اختیاریة)

:أھداف التعلیم

التعرف على االختالفات الموجودة بین الطرقتین للتّواصل: اللغة الشفھیة واللغة المكتوبة-

اكتشاف كیف یكتسب الطفل ھاتین الطریقتین للتّواصل -

:المعارف المسبقة المطلوبة 

علم نفس النمو–علم النفس اللغوي –اللسانیات -

محتوى المادة: 
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صالھدف من دراسة ھذه المادة في التخص-

خصائص اللغة الشفھیة واللغة المكتوبة والفرق بین القراءة والكتابة-

نبذة تاریخیة حول دراسات ونظریات النمو اللغوي : -

oاللغة وظیفة فطریة

oاللغة وظیفة مكتسبة

oنظریة النمو اللغوي لPiaget, Wallon, Vigotsky, Chomsky,

Bruner…

مراحل نمو اللغة الشفھیة: -

o مرحلة ما قبل اللغةPrélinguistique

oاكتساب الكلمات االولىles premiers mots) نمو مختلفالقدرات الخاصة

)l’intonationلحن اللغة –الكلمات –المقاطع –بالتمییز بین االصوات 

o النمو المعجميle développement lexical

اكتساب اللغة المكتوبة:-

oخصوصیة الكتابة

o سیرورات النتاجprocessus de production التجرید أو التخطیط)–

و la réalisation graphiqueتحقیق الخط–la formulationالصیاغة 

-االنتاج الشفھي للقراءة

النماذج النمائیة المفّسرة إلنتاج الكتابة

طریقة التقییم: 

عمال الموجھة أو األعمال التطبیقیة التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في اال

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

- Blaye, A., Lemaire, P. (2007). Psychologie du développement

cognitif de l’enfant. Ed De Boeck Université. Belgique
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- Ecalle, J., Magnan. A. (2002). L’apprentissage de la lecture :

Fonctionnement et développement cognitifs. Armand Colin. France

- Florin, A. (2013). Le développement du langage. Ed Dunod. Paris

- Heliot, C., Rubion, M-N (2013). Développement du langage et

plurilinguisme chez le jeune enfant.

- Kail, M. (2012). L’acquisition du langage. Que sais-je ? PUF.

France

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

Aspects normaux et pathologiques. 2ème édition. Ed Masson. France

- Reed, K. Cognition : Théories et applications. 3ème édition. Edition

De Boeck

- Vigotsky, L. (2003). Pensée et langage. La dispute. France

- Piaget, J.(2002)  Le langage et la pensée chez l’enfant. Delachaux

et Nestlé.

- Piaget, J (1976). La formation du symbole chez l’enfant.

- Chomsky, N. (2012). Le langage et la pensée. Payot

Sites web :

www.sciencedirect.com

www.cairn.com

السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : االستكشافیة

المادة : اخالقیات المھنة (اختیاریة)

:أھداف التعلیم

كیفیات ممارسة وظیفتھ عندما یتخرج كماتنظم ھذه المادة تھدف المادة إلى إطالع الطالب على 

عالقة مھنتھ بالوسط الذي یمارس فیھ نشاطھ.
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:المعارف المسبقة المطلوبة 

الحقوق و الواجبات في الجتمع.-

عالقة االختصاص بالعلوم األخرى.-

فلسفة األخالق.-

محتوى المادة: 

قوانین الممارسة الصحیة في الجزائر.-

واجبات الممارس إتجاه المجتمع.-

واجبات الممارس إتجاه المفحوص.-

السر المھني.-

العالقات مع الممارسین االخرین.-

واجبات الممارس في المساھمة في تنمیة وتطویر االختصاص.-

طریقة التقییم: 

ال التطبیقیة التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعم

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : االستكشافیة

المادة : القیاس السمعي (اختیاریة)

:أھداف التعلیم

ان یتعرف الطالب على طرق القیاس السمعي

:المعارف المسبقة المطلوبة 

تشریح وفزیولوجیة الجھاز السمعي
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محتوى المادة: 

قیاس وتشخیص القدرة السمعیة

:أوالً: الطرق التقلیدیة

فنیات اختبار السمع ألطفال ما قبل المدرسة

Observationطریقة المالحظة  (1)

Le réflexe de clignementطریقة منعكس الرمش   (2)

Essais en champ libreاختبار المجال الحر(3)

Essais de distractionاختبارات التشتت (4)

اختبار الھمس(5)

اختبار الساعة الدقاقة(6)

Wepman test de discrimination auditiveاختبار" ویبمان" للتمییز السمعي   (7)

Échelle Pintner-Patersonباترسون-مقیاس بنتنر(8)

اثانیاً : الطرق الدقیقة المقننة

Audiomètreالكھربي(االودیومترجھاز قیاس السمع (1)

Tympanométrieقیاس ضغط الھواء  علي طبلة األذن  (2)

جھاز تخطیط الطبلة وقیاس االنعكاسات العصبیة(3)

جھاز التقییم الطبي السمعي(4)

طریقة التقییم: 

التطبیقیة التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة أو األعمال 

و امتحان المحاضرة عند نھایة كل سداسي.

المراجع: 

مكتبة زھراء الشرق ، -) : تشخیص غیر العادیین 2001ـ    آمال عبد السمیع ملیجي باظة( 1

القاھرة.
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): القیاس والتشخیص 2009خالد حسین مصلح( -حمادة عبد السالم-سامي سلطي عریفج-2

دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع.-في التربیة الخاصة

. 1) : القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة . ط2002أحمد الخطیب ، حسین الطراونھ ( -3

.دار صفاء ، عمان

) . القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة  2002و مغلي ( ـ عبد الحافظ سالمة ، سمیر أب4

عمان .دار صفاء

دار - ) . أسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة. عمان 1996ـ فاروق الروسان ( 5

الفكر.

السداسي: الرابع

وحدة التعلیم : االفقیة

- 2-المادة : لغة متخصصة 

الرصید:

المعامل:

:التعلیمأھداف 
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لى مصطلحاتھ باللغتین الفرنسیة عالتعرف على علم األرطفونیا وعلى تاریخ نشأتھ و-

االنجلیزیة.و

تمكین الطالب من استخدام اللغة االجنبیة و توظیفھا إلعداد بحوثھ.-

:المعارف المسبقة المطلوبة 

داسي الثالث في مادة اللغة مكتسبات الس+مستوى قاعدي في اللغة األجنبیة ( نحو، مفردات،...)

االجنبیة.

محتوى المادة: 

- Formation de l’orthophonie en Algérie et dans le monde.

- Rôles de l’orthophoniste.

- Domaines de l’orthophonie.

طریقة التقییم: 

أو األعمال التطبیقیة التأكد من مكتسبات الطالب عن طریق التقییم المستمر في االعمال الموجھة 

و امتحان عند نھایة كل سداسي.

المراجع:

- AimardPaule ,l’enfant et son langage, Simep

Edition,Villeurbanne,1982.

- Brin et all, Dictionnaire d’orthophonie, Ortho edition,Isbergues,2004.

- Pialoux et all, Précis d’orthophonie, Masson & C editeurs,Paris,1975.
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- Rondal et all, Troubles du langage, Pierre Mardaga

éditeur,Belgique,2003


