
 

 

 دعب نع جالعلا نع ةعئاش ةلئسأ

 
 ةلاعف دعب نع جالعلا ةقيرط .دعب نع جالعلا يه امئاد جيبس ستيل زكرم يف ةمدقملا تامدخلا نم
 ةلوهس و هنورم و تقو نم هرفوت امل صاخشألا نم ديدعلا اهلضفي .زكرملا يف ايصخش جالعلا لثم

  .ايصخش زكرملا ىلا روضحلا صخشلا ىلع بعصي امدنع لصاوتلا يف
 ىلع اظافح دعب نع تاسلجلا ىلا ايلك جالعلا لقتنا  19- ديفوك ببسب يلاحلا عضولا عم نكلو
 ةمظنم و تيوكلا ةلود يف ةحصلا ةرازو تارارق عم ايشامت و جيبس ستيل ةلئاع ةمالس و مكتمالس
  .ةيملاعلا ةحصلا
 ةيلاعف و ةيمهأ نع تاراسفتسالا و ةلئسألا تديازت ،دعب نع ةيجالعلا تاسلجلا مادختسا ديازت عمو
  .دعب نع تاسلجلا ميدقت ةيفيك و تاسلجلا نم عونلا اذه

 
 ةيسيئر تامولعم مدقت و دعب نع جالعلا لاجم يف اعويش رثكالا يه يلي ام يف ةبوجالاو ةلئسألا
 يف انعم لصاوتلا مكنكمي دعب نع جالعلا نع ىرخأ تاراسفتسا و ةلئسأ يأل .دعب نع جالعلا نع
 info@letspeech.com وا 97944756  ىلع جيبس ستيل زكرم
 

  ؟دعب نع جالعلا وه ام

 ايجولونكت مادختسا قيرط نع ةيجالعلا و ةيحصلا تامدخلا ميدقتل ةقيرط يه دعب نع جالعلا
  .(Teleconferencing) ويديفلا قيرط نع لصاوتلا جمارب و  (Telecommunication)تالاصتالا
 سفن اهل اهعيمج و Teletherapy وا  Telehealth, Telepractice ب اضيأ دعب نع جالعلا ىمسي
  .ىنعملا
 
  ؟دعب نع جالعلا ةقيرط يه ام

 و قطنلا تابارطضا جالع يصاصتخا عم ويديفلا ربع رشابم عامتجا قيرط نع دعب نع جالعلا ميدقت متي
 ةيصخشلا تاسلجلا لثم ةلاعف و ةيلعافت ةسلجلا نوكتل ةفلتخم تاودأ يصاصتخالا مدختسيو .ةغللا
  .زكرملا يف
  :دعب نع ةيجالعلا تاسلجلا ءانثا ةيلاتلا صئاصخلا مادختساب يصاصتخالا موقي

 ىلع صاخشألا بيردت و لصاوتلا ةقيرط ةظحالم و جالعلا ميدقتل :توصلاو ويديفلا ةيصاخ •
 .ةفلتخملا جالعلا قرط

 و لمعلا قاروأ ةكراشم يف ةيصاخلا هذه دعاست :(Screen share) ةشاشلا ةكراشم ةيصاخ •
 و .دعب نع عجارملا عم يصاصتخالاب صاخلا رتويبمكلا زاهج نم ةفلتخم جمارب و ةنيعم باعلا
  .ةعتمم و ةيلعافت ةفصلا هذه نوكت

  .ةسلجلا ءانثا ةباتكلا و مسرلا ةيصاخلا هذه حيتت :(Whiteboard) وا ةحوللا ةيصاخ •



 

 

 مدختست داوم مادختسا يف دعاسي ةيفاضإ اريماك مادختسا :(Webcam) ةيفاضإلا اريماكلا •
  .اهريغو باعلا ،تاقاطبلا لثم هجول اهجو تاسلجلا ءانثا اساسأ

 
  ؟دعب نع ةيجالع ةسلج روضح و ميدقتل جاتحن اذام

 جاتحن دعب نع جالعلا يف ،زكرملا يف انييصاصتخا نم ةمدقملا ةيدرفلا ةيجالعلا ةطخلل ةفاضإلاب
  :ىلا

 نكل و ليابوملا مدختسي تارملا ضعب يف ،يصاصتخالا عم لصاوتلل تلبات وا رتويبمك زاهج •
  .ةيلاع نوكت ال ويديفلا و توصلا ةدوج

  .ةسلجلا ءانثا زاهجلا نم بيرق نوكي نا لضفي و ةعرسلا بسانم تنرتنالاب لاصتا جاتحن :تنرتنا •

 يتلا ءايشألا نم يلاخو ةديج هتءاضا و ئداه ةسلجلا ناكم نوكي نا بجي :بسانملا ناكملا •
 ناكم يف ءاقبلا ةسلجلا يف نيكراشملا صاخشألل طقف حمسن نا بجي .تتشتلا ببست
 .دعب نع جالعلا ةسلج داقعنا

 يلو دوجو دعب نع ةيجالعلا ةسلجلا يف مهملا نم :(Support person) معادلا صخشلا •
 ريغ نم ةزهجألا مادختسا لافطألل حومسم ريغ هنال لافطألا عم اصوصخ غلاب صخش وا رمالا
  :يف مهم معادلا صخشلا رود نال و غلاب صخش دوجو

o تنرتنالا و ويديفلا و توصلا لثم ةينقتلا لكاشملا لح.  
o ةسلجلاب ةمدختسملا داوملا و باعلالاب مكحتلا  
o مدختسملا زاهجلا وا لفطلا ناكم ليدعتو رييغت 
o ويديفلاو زاهجلا عم لعافتلاب لفطلا ةدعاسم 
o لفطلاب ةطيحملا ةئيبلاب مكحتلا 
o ةسلجلا ءانثا يصاصتخالا تاظحالم ىلع ديكأتلا 

 صخشلا رايتخاب مكتدعاسمل مكب صاخلا ةغللاو قطنلا تابارطضا جالع يصاصتخا اوريشتست نا بجي
  .ةسلجلا ءانثا مهرود ةشقانم و ةسلجلل بسانملا معادلا
 

  ؟نمآ دعب نع جالعلا له

 هذه ةشقانم و دعب نع جالعلا تاسلج يف نامألا و ةيصوصخلا رطاخم ىلع نيعاو نوكن نا بجي
  :لثم .يصاصتخالا عم رطاخملا

 ةيصوصخلا و نامألا ةزيم ىلع يوتحت يتلا و ةنمآلا ويديفلا قيرط نع لصاوتلا تاصنم رايتخا •
  .ةلئاعلا عم لصاوتلا يف اهمدختسن يتلا ةيناجملا ةماعلا ويديفلا جمارب يف ةرفوتم ريغلا

 فتاهلا مقر ىلا لئاسرلا لاسرا لثم ةنمآ تامولعم ةكراشمو لصاوت ةقيرط رايتخا بجي •
  .صخشلاب صاخلا ينورتكلالا ديربلاو



 

 

 ال .كلفط تانايبو كتانايبل لوصولا نم نيرخالا عنمل ةنمآو ةصاخ تنرتنا ةكبش مادختسا •
  .دعب نع ةيجالعلا تاسلجلا ءانثا ةفورعم ريغ وا ةماعلا تنرتنالا تاكبش مدختست

 ةفرعم ،ليجستلا ىلع ةقفاوملل ةيجالعلا ةسلجلا ليجستل يصاصتخالا عم قافتالا بجي •
 و ليجستلا ىلا لوصولاب قحلا هل نمو ةسلجلا نيزخت ةيفيكو ،ةسلجلا ليجست ضارغأ
  .ةسلجلا ةدهاشم

 ،دعب نع جالعلا ةسلج ءانثا .دعب نع ةيجالعلا ةسلجلا ءانثا ةئداهو ةمئالم ةئيبلا نوكت نا بجي •
  .مهدوجو بجوتي نم طقف مه ةسلجلا ناكم يف نيدجاوتملا صاخشألا نوكي نا بجي

 
  ؟لاعف دعب نع جالعلا له

 جالع نييصاصتخا مادختسا دنع نا تبثت و ةرتفلا هذه يف اصوصخ ةديازتم دعب نع جالعلا نع ثاحبألا
 دعب نع جالعلا تاسلج نوكت ،ةسلجلا ءانثا هديجلا تاسرامملا نيعجارملا و ةغللا و قطنلا تابارطضا
  .زكرملا يف ةيصخشلا تاسلجلا لثم ةلاعف
 
  :راصتخاب دعب نع جالعلا ةيلاعف حضوي يلاتلا لودجلا
 

 ةجيتنلا ثحبلا رمعلا

 لافطألا

 رمع نم

 ةدالولا

 ٣ ىلا

 تاونس

 جالع جمانرب
 و يئاقو ركبم
 يجالع
 نيذلا لافطالل
 نم نوناعي
 ةينيج ضارما
 ىلع رثؤت
 ةغللا و قطنلا
 رخاتل يدؤت و
 ةغللا و قطنلاب

babble 

bootcamp 
program.  

 

 ةغللاو قطنلا تاراهم تنسحت لافطالا عيمج نا تنيب ثحبلا ةجيتن
 تاملك ددع و ةبسانم تاراهم مهدنع ناك لافطالا بلغا و مهدنع
  نيتنسلا رمع يف مهرمعل يعيبط

 
Peter B et al (2019) 

 لافطألا

 رمع يف

 ديدعلا كانه
 ثاحبألا نم

 ةنورملا و تقولا مهل رفوي دعب نع جالعلا نا ثاحبالا تتبثا
  ةسلجلا ذيفنت ةقيرط ىلع دمتعت دعب نع جالعلا ةيلاعف



 

 

 و ةضورلا

 ةسردملا

 ةدع يف
 يف تالاجم
  ةغللا و قطنلا

 ةئفلا هذهل قيبطتلا لهس و لاعف دعب نع جالعلا نا ثاحبالا تتبثا
  ةيرمعلا
 ةينقتلا لكاشملا عم نولماعتي نوفرعي رمعلا اذه يف لافطالا
  لفطلل زفحم دعب نع جالعلا

 

 و دحوتلا

 جالعلا

 دعب نع

 ثاحبا كانه

 نع ةديدع
 و دحوتلا
  دعب نع جالعلا

 نيذلا صاخشالل دعب نع جالعلل دئاوف ةدع كانه نا تاساردلا تتبثا

  دحوتلا نم نوناعي
 نع فلتخت ال مهيلع ةديدع ةيباجيإ دئاوف اهل دعب نع جالعلا تاسلج
 هجول اهجو تاسلجلا
  ةلاعف و هحجان تاسلج نوكت مييقتلا تاسلج و مهيلع ةديدع

Sutherland, R. et al (2019) 

 و ةأتأتلا

 جالعلا

 دعب نع

 ةدع كانه
 اهبلغا ثاحبأ
 يف تمت
 نع ايلارتسا
 نع ةأتأتلا جالع

  :نا تتبثا و دعب

 هنا نم مغرلاب لاعف ةسردملا رمع يف لافطألل دعب نع ةأتأتلا جالع
 زكرملا يف جالعلا نم لوطأ ربتعي
 ةأتأتلا نم نوناعي نيذلا نيغلابلل دعب نع جالعلا ةينقت معدت ثاحبألا
 هجول اهجو تاسلجلا لثم جالعلا يف اهتيلاعفل
 ضغب جالعلا ىلع لوصحلل صاخشألل ةصرف يطعي دعب نع جالعلا

 تقولا و ناكملا نع رظنلا
Lewis et al., (2008) and Carey et al. (2010). 

 

 
 ال دق نايحألا ضعب يف ،ةيدرفلا ةلاحلا ىلع دمتعي دعب نع جالعلا نا ةيملعلا ثاحبألا و ةلدألا تتبثا
  .طقف دعب نع جالعلا سيل و ةيجالع ةئيب يأ و ةلاح يأ ىلع قبطني اذه و مكل بسنألا لحلا نوكي
 
 ثاحبال ةجاحب و دعب نع جالعلل ةبسنلاب رمتسم و ديدج اهيف ثحبلا لازام تالاجملا و تاصصختلا ضعب
 و رفوت دعب نع جالعلا ةينقت نا ثاحبألا تتبثا ماع لكشب نكل و .جالعلا ةيلاعف ىدم ةفرعمل رثكا
  .زكرملا يف ايصخش جالعلا همدقي ام مدقت
 

 لاعف و بسانم دعب نع جالعلا ناك اٰ◌ذا ام ةفرعمل ةغللاو قطنلا تابارطضا جالع يصاصتخا اوريشتسا
 .مكل
 
 ؟لاعف دعب نع جالعلا له ةرضاحم نم

 سابعوب ميهاربإ ةجيدخ ةذاتسالل 

 ٢٠٢٠|ويام
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