يرس قسم علوم النطق واللغة والسمع بجامعة دار الحكمة
دعوتكم لحضور فعالية:

العالم للتوعية بالتأتأة
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ي
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ً
مساء بتوقيت السعودية
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أجندة الفعالية:
4:10 – 4:00 PM
افتتاح الفعالية :الدكتور ياش الصعبي مدير برنامج ماجستي العلوم يف اضطرابات النطق واللغة بجامعة دار الحكمة.
ايل رئيسة قسم علوم
والدكتورة فريدة الري عميدة كلية العلوم الصحية والسلوكية والتعليم والدكتورة مارتي ي
النطق واللغة والسمع.
4:15 – 4:10 PM
=
مقدمة للفعالية وعرض ڤيديو للطفل فيصل للتعريف
بالتأتأة.
القحطان مهندس كمبيوتر خري ج جامعة اريزونا عام  2004م .حائز عل المركز األول يف اإللقاء والخطابة عل مستوى
أ .محمد
ي
ر
يحك فيه قصة معاناته منذ الطفولة يف صعوبات النطق
العالم يف مسابقة “التوستماسي”  .2015مؤلف كتاب “قوة الكلمة”
ي
والتواصل.
4:25 – 4:15 PM
لقاء مع أ.محمد القحطان عن ماه رحلتك مع التأتأة؟ هل لك مواقف ممية (إيجابية كانت أو سلبية) مع التأتأة أو مع ردود أفعال
الناس لها؟ هل ساعدتك التأتأة ف حياتك؟ ما بعض النصائح الت قد توجهها لمن يعان من التأتأة؟ أسئلة من الحضور.
باطرف .حاصلة عل بكالوريوس علوم النطق واللغة من جامعة دار الحكمة.
األخصائية آية
ي
=
4:35 – 4:25 PM
ر
الب لديها تأتأة .ماه رحلتك مع التأتأة؟ هل لك مواقف ممية (إيجابية كانت أو سلبية) مع
طرح تجربة األخصائية آية
ي
باطرف ي
التأتأة أو مع ردود أفعال الناس لها؟ كيف ساعدتك التأتأة مع تخصصك؟ ما ه النصائح الت قد توجهيها لألفراد الذين لديهم تأتأة؟

4:50 – 4:35 PM
تمثيل عن ردود أفعال األطفال عند مشاهدة شخص لديه تأتأة وڤيديو آخر حول ردود األفعال للتأتأة يف األماكن
عرض ڤيديو
ي
العامة.

5:30 – 4:50 PM
الصعب واألخصائية أسماء عبد هللا :تعريف التأتأة ونسبة شيوع التأتأة بي الذكور
المضح ود .ياش
مقابلة مع د .عبد العزيز
ي
ي
واإلناث؟ هل الوالدان سبب من أسباب اإلصابة بالتأتأة؟ ما هو عالج التأتأة؟ هل يوجد عالج طت للتأتأة؟ ف أي مرحلة عمرية تبدأ
أعراض التأتأة بالظهور؟ ما ه العوامل الت قد تزيد من فرص اإلصابة بالتأتأة؟ ما الفرق بي التأتأة وعدم الطالقة الطبيعية؟ أهمية
العالج المبكر للتأتأة؟ ماذا أفعل إذا كان طفل لديه تأتأة؟ كيف يتعامل المعلم مع الطلبة الذين لديهم تأتأة؟ كيف أتعامل مع الشخص
الذي لديه تأتأة عندما يتحدث؟ توصيات لألشخاص الذين لديهم تأتأة .أسئلة من الحضور.

التعريف باألخصائيي:
 -١د .يارس الصعت حاصل عل دكتوراه ف اضطرابات النطق واللغة من جامعة هوارد بالواليات المتحدة األمريكية .مدير برنامج
الماجستي العلوم ف اضطرابات النطق واللغة بجامعة دار الحكمة بجدة ويحمل شهادة الجدارة االكلينيكية من الجمعية األمريكية
للنطق واللغة والسمع (أشا) ف اضطرابات النطق واللغة.

 -٢د .عبدالعزيز المضح أستاذ مساعد واستشاري ف اضطرابات التخاطب بجامعة الملك خالد بأبها .مؤسس
موقع” . “Speech Fluencyحاصل عل دكتوراه ف اضطرابات الطالقة من جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة.

 -٣األخصائية أسماء عبد هللا من مركز جدة للنطق واللغة والسمع والتأهيل الطت بجدة .حاصلة عل ماجستي ف علوم النطق
واللغة من جامعة دار الحكمة .حاصلة عل شهادة الجدارة االكلينيكية من الجمعية األمريكية للنطق واللغة والسمع (أشا) ف
اضطرابات النطق واللغة.

أ.حمزة مبارك حاصل عل بكالوريوس موارد ر
برسية.
5:40 – 5:30 PM
لقاء مع أ .حمزة مبارك لطرح تجربته مع التأتأة .ماه رحلتك مع التأتأة؟ هل لك مواقف ممية (إيجابية كانت أو سلبية) مع التأتأة أو
مع ردود أفعال الناس لها؟ هل ساعدتك التأتأة ف حياتك؟ ما بعض النصائح الت قد توجهها لألفراد الذين لديهم تأتأة؟ أسئلة من
الحضور.
5:55 – 5:40 PM
مقابلة مع أش ألطفال لديهم تأتأة .رسد القصة بشكل ملخص مع التطرق للجانب النفس ،الشعور ،التقبل .كيفية اتخاذ قرار
الذهاب عند أخصان وتجربة العالج .مواقف سلبية وإيجابية مع المجتمع والمدرسة والطالب والمعلمي .دور األهل ف تقبل
الطفل لنفسه وزيادة ثقته .أسئلة من الحضور.
6:00 – 5:55 PM
الخاتمة:
بيان :يشمل التعريف بالتأتأة ،أعراض التأتأة ،أسباب التأتأة ،طرق التعامل مع التأتأة ،كيفية التعامل مع
مخطط معلومات ي
الشخص الذي لديه تأتأة ،نصائح وتوجيهات.
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رابط الحضور Zoom
https://dah.zoom.us/j/97755139456
Meeting ID: 977 5513 9456
Passcode: DAHISAD

6:00 – 4:00 PM KSA

