
  وصف المواد
  متطلبات الكلیة

  
   ساعة معتمدة2"                                        1"علم وظائف األعضاء  0501107

  0304101: متطلب سابق 
دورة                 سي وال ي والتنف از القلب یة لوظائف الجھ ات األساس ى المعلوم ادة عل تشتمل ھذه الم

از العصبي      ذلك للجھ ة وك ادئ األ  . الدموی دأ بالمب ف    ویب سیولوجي ووق تحكم الف یة لل ساس
شري                ي الجسم الب ة ف ة النھائی ي الوظیف زة ف ذه األجھ ى دور ھ النزیف وسیتم التركیز عل

 .وسیتم تدریس الحواس الخاصة 
  

   ساعات معتمدة3تشریح الرأس والعنق والصدر                                     0502107
  0304101: متطلب سابق 

اد   ذه الم ي ھ ع       تغط دماغ ، م صبي لل شریح الع صدر والت ق وال رأس والعن شریح ال ة ت
ال      رق انتق دماغ وط ي ال ز ف ا المراك تحكم بھ ي ت ائف الت ات والوظ ى العالق ز عل التركی

ي    . األوامر إلى األطراف   ات الت ھ باإلعاق مع االھتمام الخاص بالتشریح الوظیفي وعالقت
 .تتطلب التأھیل الطبي 

  
   ساعات معتمدة3ابات النطق واللغة والسمع                       مقدمة في اضطر 1804140

  
ة      ق والطالق ة كاضطرابات النط ة المختلف ة واللغوی ة باالضطرابات النطقی ف الطلب تعری
طرابات   ة واض سة الكالمی ة والحب طرابات اللغ صوت واض طرابات ال ة واض الكالمی

ؤد     ي ت ة الت ضویة والوظیفی باب الع صبیة واألس ق الع طرابات   النط ذه االض ى ھ . ي إل
سمع          ة ال سریریة وآلی ھا ال ا وأعراض بابھا ودرجاتھ سمعیة وأس طرابات ال واع االض أن

  .وكیفیة فحص السمع السریري ونبذة عن تشریح وفسیولوجیا األذن 
 

  
1804240  

  
  
  
  
  
  

1802447  
 

  دة ساعات معتم3أسالیب البحث في علوم التأھیل                                   
تركز ھذه المادة على تقییم التصامیم البحثیة واإلحصاءات الحیویة والتطبیق البحثي على 
الممارسة السریریة والوسائل المتبعة في علوم التأھیل مع التركیز على صیاغة الفرضیات 

  .وجمع البیانات واالستنتاجات ومشاركة الطالب في النقد البحثي ألبحاث منشورة
  

   ساعات معتمدة 3یادة                                                    اإلدارة والق
تشتمل ھذه المادة على مفاھیم ومبادئ اإلدارة والقیادة الالزمة لتعزیز مقدرة الطالب على 

كذلك تغطي المبادئ الالزمة لتسھیل . معالجة المریض واتخاذ القرارات الصحیحة بشأنھ 
.  للتأثیر في نوعیة العنایة وعمل التغییرات الضروریة فیھا تطور مقدرة الطالب وتحضیره

  .وسیتم استعراض استعمال الكمبیوتر في البرامج التأھیلیة 
 

  



  وصف المواد           
  علوم السمع والنطق  

  
  ) ساعات معتمدة3                                     ( تشریح وفسیولوجیا السمع والنطق) 1804100(
  
اسة تشریح وفسیولوجیا أعضاء السمع والنطق وتشمل آلیة السمع والتوازن والتنفس وإخراج الصوت والنطق        در

  .والرنین والمبادئ الفسیولوجیة العصبیة الالزمة لفھم حدوث عملیة السمع والنطق والصوت 
 
  ) ساعات معتمدة 3   (                                                            علم اللغة) 1804110(
  

ى            ز عل ع التركی وظیفي م ة ال م اللغ تحلیل لجوانب من علم اللغة والتي تشمل علوم النحو والمعاني والصرف وعل
  . اللغة العربیة كما أنھ یركز على بعض النظریات في علم اللغة النفسي والتطور الطبیعي للغة والنطق والسمع

  
  )ة ساعات معتمد3                           ( طق واللغة والسمعالنمقدمة في اضطرابات  ) 1804140( 
  

ف ةتعری ةب  الطلب طرابات النطقی ةاالض طرابات    واللغوی ة واض ة الكالمی ق والطالق طرابات النط ة كاض  المختلف
ي          ة الت الصوت واضطرابات اللغة والحبسة الكالمیة واضطرابات النطق العصبیة واألسباب العضویة والوظیفی

سمع   .  إلى ھذه االضطرابات  تؤدي ة ال أنواع االضطرابات السمعیة وأسبابھا ودرجاتھا وأعراضھا السریریة وألی
  .وكیفیة فحص السمع السریري ونبذة عن تشریح وفسیولوجیا األذن 

  
  ) ساعات معتمدة 3                                                    ( الصوتیات السریریة) 1804141(
  
ة              در ة الصوتیة العالمی یم األبجدی ى تعل ز عل اسة للصوتیات وتطبیقھا في مجال علم أمراض النطق واللغة والتركی

أمراض               ین كالم األشخاص المصابین ب ة ب ذلك دراسة العالق وممارستھا لكتابة الكالم الطبیعي وغیر الطبیعي ك
  .التواصل وتحلیل مشاكلھم التواصلیة 

  
  )  ساعات معتمدة3                                               ( األطفالتطور اللغة عند ) 1804211(

  )1804110(:  المتطلب السابق
  

ى سن         تعریف الطالب بالنظریات األساسیة الكتساب اللغة األم ومراحل تطور اللغة عند األطفال منذ الوالدة وحت
د  الثالثة مع التركیز على اكتساب األصوات وتطور النظام الص      وتي واكتساب المفردات وتطورھا واكتساب قواع

ي     ؛النحو وعلم المعاني األساسیة     تدریب الطلبة على جمع العینات اللغویة وتحلیلھا ومقارنتھا بالمعاییر المتوفرة ف
  .ھذا المجال

  



   )مدة ساعات معت3                                                    ( أساسیات علم السمع) 1804230(
   1804100:  المتطلب السابق

  
ھ وطرق           ھ وانتقال ة حدوث ة وأنواعھ وكیفی تعلم أساسیات علم السمع وتشمل فیزیائیة الصوت وخصائصھ المختلف

صوت   سیة لل ساسیة والفیزیونف ب االح ھ والجوان سي    . قیاس یلي والح از التوص طرابات الجھ ل واض ة وعم تركیب
  .العصبي

  
  ) ساعات معتمدة3(                               مقدمة في السمعیات) 1804231(

  )1804230: (المتطلب السابق
  

سمعیة األساسیة          سمع       : التعریف بمھنة السمعیات وإجراء الفحوصات ال ستوى ال اس م صافیة وقی ة ال فحص النغم
  .ف السمعللكالم وتمییزه واستعمال التكمیم السریري وفحص عمل األذن الوسطى وطرق التقییم والمعالجة لضع

   
  ) ساعات معتمدة3(                                    أسالیب البحث في علوم التأھیل) 1804240(
  

تركز ھذه المادة على تقییم التصامیم البحثیة واإلحصاءات الحیویة، والتطبیق البحثي على الممارسة السریریة 
 الفرضیات وجمع البیانات واالستنتاجات ومشاركة والوسائل المتبعة في علوم التأھیل، مع التركیز على صیاغة

  .الطالب في النقد البحثي ألبحاث منشورة
  
  )  ساعات معتمدة3                                          ( اضطرابات اللغة عند األطفال ) 1804310( 

  )1804211: (المتطلب السابق
  

ا    )  الداللیة واالستخدام ،النحویة( ا تعریف الطلبة بمفھوم االضطرابات اللغویة وأنواعھ      بابھا وأسالیب تقییمھ وأس
ارات     ووتشخیصھا وعالجھا واألدوات والوسائل المستخدمة في التقییم والعالج    ى إجراء االختب ة عل تدریب الطلب

  .اللغویة المختلفة وجمع العینات وتحلیلھا
  
  ) ساعات معتمدة3                      (                    اضطرابات النطق والفونولوجیا) 1804320(

   )      1804141: ( المتطلب السابق
  

ذه      ى ھ ؤدي إل ي ت ة الت باب المختلف ا والعضویة واألس ة منھ ة الوظیفی ق المختلف طرابات النط ة باض تعریف الطلب
ة والتحصیلی         سیة واالجتماعی ب النف ة لتشخی   ةاالضطرابات وتأثیرھا على الجوان ا   والطرق المختلف صھا ومعالجتھ

  .أھمیة الكشف المبكر والمعالجة المبكرة لھذه االضطرابات ودور األھل والمدرسة في ذلك و
  



  )  ساعات معتمدة3                                            ( اضطرابات الطالقة الكالمیة) 1804321(
  

ات        ة واضطراباتھا والنظری ة الكالمی وم الطالق ذه االضطرابات     تعریف الطلبة بمفھ ة بأسباب ھ ة المتعلق :  المختلف
ذه االضطرابات   . الوراثیة والعصبیة والتطوریة والبیئیة وغیرھا     یم و ھ  صھاتشخی  وتدریب الطلبة على طرق تقی

ار          ى اآلث ب عل ومعالجتھا والجوانب النفسیة واالجتماعیة الناجمة عنھا وكیفیة مساعدة األفراد أو ذویھم على التغل
  .ه االضطراباتالسلبیة لھذ

  
  )  معتمدةة ساع1                  ( تقییم وتشخیص وكتابة التقاریر في اضطرابات التواصل )1804322(

  )1804320: (المتطلب السابق
  

وات  یم والخط ة التقی ة عملی ة بأھمی ف الطلب ة  تعری ر  والعلمی ة وغی ارات المقنن ذلك االختب ا  وك ة إلجرائھ العملی
یم    المقننة المستخدمة في   ة التقی یم          ،  عملی ات التقی ي عملی ي یمكن استخدامھا ف ة الت ى األجھزة المختلف . التعرف عل

  .كیفیة كتابة التقاریر السریریة الضطرابات التواصل 
  
  )  معتمدةة ساع2                                (الجوانب الطبیة الضطرابات النطق واللغة ) 1804323(

  )1804320: (المتطلب السابق
ة               ق الطبی ي المراف ي تواجھ االختصاصي الممارس ف ة الت یغطي ھذا المساق أغلب االضطرابات النطقیة واللغوی

ارات التمریضیة       ق المھ ل ومراف ز التأھی شفیات ومراك ل المست ة ،    . مث سة الكالمی ذه االضطرابات الحب شمل ھ ت
سبب    سوف یتم اس. إصابات الدماغ ، الخرف ، إصابات الصوت والنطق والبلع    ي ت تعراض طبیعة األمراض الت
  .ھذه االضطرابات ودور االختصاصي في التقییم والمعالجة 

  
  ) ساعات معتمدة3                                          (  اضطرابات السمع عند األطفال) 1804331(

  )1804231: (المتطلب السابق
  

س  سلوك ال ور األذن وال ال، تط سمع لألطف ة ال ة أھمی راء  معرف ال وإج مع األطف یم س وي وتقی ي واللغ معي الطبیع
سمع                 سریري والكشف المبكر لضعف ال سح ال ة والم ة المختلف ات العمری الفحوصات السلوكیة والموضوعیة للفئ

  .ودراسة عوامل الخطورة على سمع األطفال
  
  )دة ساعات معتم3(                               الجوانب الطبیة لضعف السمع) 1804332(

  )1804231(المتطلب السابق
  

ى            ؤثر عل ي ت ة الت معرفة وسائل فحص األذن سریریا واضطرابات وأمراض األذن الخارجیة والوسطى والداخلی
سابع (السمع والتوازن وأعراضھا وطرق تشخیصھا ومضاعفاتھا وعالجھا وكذلك اضطرابات عصب الوجھ        ) ال

  . وعالقتھ بالسمع
  



  ) ساعة معتمدة 1(                                         مشاھدة-لنطقفي اتدریب عملي ) 1804350(
  

ة  الع الطلب ى  اط ة      عل ة المختلف ق واللغ ویم النط ادات تق ي عی یم ف ة التنظ ریفوطبیع طرابات  ھمتع أنواع االض  ب
  .وآلیة التعامل معھاھا واألسالیب المتبعة في عالجھا ونالمختلفة من خالل الحاالت التي یشاھد

  
  ) ساعة معتمدة 1   (                                          1 - في  النطقتدریب عملي) 1804351(

  )1804350( :المتطلب السابق
 تقویم اختصاصي مختلف الحاالت التي تعاني من اضطرابات النطق واللغة تحت إشراف على الطلبة تدریب

 .  التي تجرى في العیاداتنشاطات والمناقشات الالمشاركة فيالنطق واللغة و
  
   )ة معتمدة ساع1 (                                     مشاھدة- في السمعیاتتدریب عملي) 1804354(

  )1804231( :المتطلب السابق
ى    ة  اطالع الطلبة عل ادات   سیر العمل   طبیع ي عی سمع  ف أنواع االضطرابات  ھمتعریف و ال سمعیة  ب ة من    ال  المختلف

ا و   خالل الحاالت ا  ي عالجھ ة ف شاھدھا واألسالیب المتبع ي ی ةلت ي    آلی شاركة ف سمعیة والم اجراء الفحوصات ال
  .نشاطات القسم

  
   )ة معتمدة ساع1(                                  1 - في السمعیات تدریب عملي) 1804355(
  )1804354: (المتطلب السابق 

  
سمعیات  اختصاصي إشراف تلفة في عیادات السمع تحتإجراء الفحوصات السمعیة المخ    على الطلبة   تدریب   وال

  .التعلیمیة والنقاشات التي تجرى في العیادات المشاركة في النشاطات
  
  ) ساعات معتمدة3                              ( التشوھات القحفیة الوجھیة وضعف السمع )1804400(
  

شخیص   . لوجیا األعضاء  القحفیة والوجھیة یركز ھذا المساق على التطور الجنیني وتشریح وفسیو   كذلك طرق ت
ة            ین الخلقی ق والع ك وسقف الحل وعالج التشوھات الخلقیة لھذه األعضاء وضعف السمع المصاحب لتشوھات الف

  .كذلك إرشاد ومعالجة ھذه الحاالت . والمتالزمات المرضیة 
  
  ) ساعات معتمدة3              (                          مقدمة في زراعة القوقعة )1804401(
  

ا              ة زراعتھ ا وكیفی ة، عملھ ا زراعة القوقع ف بتكنولوجی ة    . یركز ھذا المساق على التعری ى كیفی ذلك عل ك
اد اختیار الحاالت المرشحة لزراعة القوقعة، ما یترتب على ذلك من فحوصات وعالج و         د    إرش ل وبع  قب

  .راعةالزراعة، والتأھیل السمعي والنطقي ما بعد الز
  
  
  )  ساعات معتمدة3                                             ( اضطرابات اللغة العصبیة) 1804410(
   

ة                    سة الكالمی ل الحب ة عن إصابات عصبیة  مث ة الناجم ة العصبي وباالضطرابات اللغوی تعریف الطلبة بعلم اللغ
ل  ا مث ع أنواعھ ا (بجمی سة  فیرنك ا وحب سة بروك ا ) حب ز اوغیرھ طرابات  لتركی ذه االض شخیص ھ ى طرق ت عل

  .وكیفیة التعامل معھم والمساھمة في تدریبھم لغویًا ومعالجتھا ودور األھل في مساعدة ذوى االضطرابات
  
  )  ساعات معتمدة3                                           (  صعوبات القراءة والكتابة   ) 1804411(
   

شملھا     تعریف الطلبة بالمفاھیم   ي ت ب الت تعلم والجوان راءة      0المختلفة لصعوبات ال ى صعوبات الق ادة عل  تركز الم
صیل     ى التح سلبیة عل ا ال ا وتأثیراتھ صھا ومعالجتھ رق تشخی بابھا وط ا و أس ة حولھ ات المختلف ة والنظری والكتاب

  .الدراسي لطلبة المدارس وتأثیرھا النفسي واالجتماعي والمھني علیھم
  
  )ساعات معتمدة3                                                     ( ات الصوتاضطراب) 1804420(
  



ة كالبحة             ة العضویة والوظیفی واع االضطرابات الصوتیة المختلف تعریف الطلبة بخصائص الصوت الطبیعي وأن
ع    باألسباب التي تؤدي إلى ھذه االض ھمتعریفوالصوتیة وفقدان الصوت كلیًا أو جزئیًا وغیرھا    ة من طرابات وكیفی

  .حدوثھا وطرق تشخیصھا ومعالجتھا في حالة حدوثھا
  
  )  ساعات معتمدة3                      ( التأھیل النطقي واللغوي لذوي االحتیاجات الخاصة) 1804421(
  

أث              ولي وت ل المنغ دماغي والتوحد والطف شلل ال ي وال أخر العقل ذه  تعریف الطلبة بأنواع اإلعاقات الخاصة كالت یر ھ
ة      ى النطق واللغ ات عل ة          واإلعاق شخیص مشكالت النطق واللغ ذه الحاالت وت یم ھ ة تقی ى كیفی ة عل دریب الطلب ت

ة والمختصین اآلخرین وبخاصة اختصاصي           تھامعالج و لدیھم  وأوجھ التعاون بین اختصاصي تقویم النطق واللغ
  .یةالتربیة الخاصة وعلم النفس والعاملین في مجال التنمیة االجتماع

  
  ) ساعات معتمدة3                                       ( أسس إدارة عیادات النطق واللغة) 1804422(
   

ة         ادات المختلف واع العی ى أن ة عل ذه            تعریف الطلب ھ ھ ون فی ذي تك ع ال اختالف الموق ف ب ي تختل ة والت للنطق واللغ
ادة النطق التعلیمی           شفى وعی ي المست ي المدرسة وتعریف     العیادة كعیادة النطق ف ك الموجودة ف سام   ھمة وتل ى أق  عل

  .العیادات المختلفة وإجراءات استقبال الحاالت وتوزیعھا وتنظیم سجالت العیادة
  



  ) ساعات معتمدة3                       (   االضطرابات النطقیة المتعلقة بانشقاق الحلق) 1804423(
  

ا واألجھزة   بأسالیب عن انشقاق الحلق وتعریف الطالب  تعریف الطالب على صعوبات التواصل الناتجة        تقییمھ
ع أعضاء          . المستخدمة لھذا الغرض  اون م ي وتصمیم األجھزة بالتع كذلك تعریف الطالب بأسالیب العالج النطق

 .فالفریق اآلخرین لعالج حاالت الخن
  
  ) ساعات معتمدة3     (                           التأھیل النطقي واللغوي لضعاف السمع) 1804424(

  )1804231: (المتطلب السابق
  

ا                   ة مھنی داد الطلب ى إع ادة عل ة وتركز الم ى النطق واللغ ا عل تعریف الطلبة بالمشكالت السمعیة المختلفة وتأثیرھ
دقیق ووضع الخطط            شخیص ال ك الت شمل ذل سمع وی بھدف تمكینھم من القیام بتقدیم الخدمات المختلفة لضعاف ال

  .لمختلفة لتأھیلھم أو إعادة تأھیلھم وكیفیة تطبیقھاالعالجیة ا
  
  ) ساعات معتمدة3                                            ( اضطرابات النطق العصبیة ) 1804425(
  
ل عسر الكالم           ة عن إصابات عصبیة مث ة الناجم وعدم  )  Dysarthria(تعریف الطلبة باالضطرابات النطقی

ؤدي     (Apraxia )إلرادیة ألعضاء النطق الحركات ابالتحكم  ي ت وتركز المادة على تحدید األسباب العصبیة الت
ذه               ن ھ انون م ذین یع خاص ال ل األش ة لتأھی رق المختلف صھا والط رق تشخی طرابات وط ذه االض ل ھ ى مث إل

  .ھمأو إعادة تأھیل االضطرابات
  
  ) ساعات معتمدة3            (          األجھزة المستخدمة في تقویم النطق واللغة) 1804426(

  )1804230: (المتطلب السابق
 

سیة للنطق والصوت        واألجھزة   باألسالیب  ةتعریف الطلب   ة والتنف اس اإلشارات الفیزیائی وفرة لقی ي حال   .  المت وف
ا        ى وتحلیلھ ن المرض ارات م ذه اإلش ع ھ ى جم الب عل دریب الط یتم ت زة، س وفر األجھ ي   ت ا ف تفادة منھ  واالس

  .ابات النطق والصوت وعالجھاتشخیص اضطر
  
  )  ساعات معتمدة3                                 ( موضوع خاص في تقویم النطق واللغة) 1804427(
   

ة    یختار مدرس المادة موضوعا      ي اضطرابات النطق واللغ ھ بعمق          ف واد الخطة ویتناول ي م درس بعمق ف م ی  ل
ع اھ        سجما م ات واتجاھات        وتوسع  ویكون اختیار الموضوع من ع متطلب تمامات المدرس وتخصصھ ویتمشى م

  .البحث المعاصرة
  



  ) ساعة معتمدة2                                                  (  صعوبات البلع) 1804428(
  )1804100: (المتطلب السابق

  
ع وأسباب صعوبات ال         تعریف سیولوجیا البل شریح وف ة لت رات الضروریة     الطلبة على الجوانب المختلف ع والخب بل

یم         ذا التقی ائج ھ سیر نت ة لتف ارات الالزم ع والمھ یم صعوبات البل الج     ولتق ع ودور مع الیب عالج صعوبات البل أس
 . صعوبات البلع یعانون منالنطق واللغة كجزء من الفریق المسؤول عن العنایة باألشخاص الذین

  
  ) ساعات معتمدة3             (                  حیاة الطفل ضعیف السمع) 1804430(

  )1804331: (المتطلب السابق
  

سمع         عیف ال ل ض سیة للطف ة والنف ة والعائلی ب االجتماعی ة الجوان ل   . دراس الج والتأھی یم والع باب والتقی . االس
  .التأثیرات اللغویة والنطقیة واالرشاد االسري والوسائل التأھیلیة والخیارات التعلیمیة

  
  ) ساعات معتمدة3                            (  ص في السمعیاتموضوع خا) 1804431(
  
سمعیات   یختار مدرس المادة موضوعا      ي ال ون            ف ھ بعمق وتوسع ویك واد الخطة ویتناول ي م درس بعمق ف م ی  ل

 وتخصصھ ویتمشى مع متطلبات واتجاھات   واحتیاجات الطالباختیار الموضوع منسجما مع اھتمامات المدرس   
  .رةالبحث المعاص

  
  ) ساعات معتمدة3                                                  (  التأھیل السمعي) 1804432(
  )1804331: (المتطلب السابق 

    
سمع         ل ضعاف ال ي تأھی ة ف دراسة تأثیر أنواع االضطرابات السمعیة على النطق واللغة ودراسة الوسائل المختلف

  .زراعة القوقعة والبرامج التدریبیة. عمال المعینات السمعیةالبالغین واألطفال وتقییمھا واست
  
  ) ساعات معتمدة3                            (  المعینات السمعیة) 1804433(

  )1804331: (المتطلب السابق
  

ا والفحوصات     : التعریف بالمعینات السمعیة  ا وطرق اختیارھ أجزاءھا وخصائصھا الصوتیة واإللكترونیة وعملھ
  .زمة لوصفھا وتقییم عملھا وأنواعھا وأدوات سمعیة أخرىالال
  



  ) ساعات معتمدة3                            (  اضطرابات التوازن) 1804434(
  )1804231: (المتطلب السابق

  
وازن     ي الت ة ف وازن األذن الداخلی از ت وازن ودور جھ سیولوجیة للت شریحیة والف ب الت ساق الجوان ذا الم یغطي ھ

ة   الطبی سببات الدوخ واع وم ي وأن ري      . ع سریري والتح ص ال یة والفح سیرة المرض ة ال تم تغطی وف ی ذلك س ك
  .ومعالجة مریض الدوخة في ھذا المساق 

  
  ) ساعات معتمدة3                            (  الضجیج واألذن) 1804435(
  

ع    ز ع . یركز المساق على تفھم واعتبار تأثیر الضجیج على المجتم اییر خطورة      التركی ى قیاسات الضجیج ومع ل
  .التلف والجوانب القانونیة لضبط الضجیج وكیفیة الحفاظ على السمع 

  
   )ساعة معتمدة1 (                                              2 - في النطقتدریب عملي) 5244081(

  )1804351: (المتطلب السابق
  

 تقویم اختصاصيإشراف تحت ني من اضطرابات النطق واللغة  مختلف الحاالت التي تعاعلى الطلبة تدریب
  . نشاطات والمناقشات التي تجرى في العیادات الالمشاركة في. النطق واللغة

  
   )ة معتمدة ساع1(                                   2 - في السمعیاتتدریب عملي) 4456081(

  )1804355: ( المتطلب السابق
سمعیات  اختصاصي إشراف راء الفحوصات السمعیة المختلفة في عیادات السمع تحت   إج على الطلبة   تدریب   وال

  .التعلیمیة والنقاشات التي تجرى في العیادات المشاركة في النشاطات
  
   )ة معتمدة ساع2(                                           في النطقتدریب سریري) 1804462(

  )1804452: (المتطلب السابق
د ي            ت ة ف ق واللغ ادات النط ي عی ة ف صوتیة المختلف ة وال ة واللغوی ات النطقی راء الفحوص ى إج ة عل ریب الطلب

اء        صیة وبن اریر التشخی ة التق اص وكتاب ام والخ اعین الع ي القط دة ف صة المعتم ز المتخص شفیات والمراك المست
ذ          ة وك شاطات    الخطط العالجیة ومتابعة تقدم الحاالت تحت إشراف اختصاصي النطق واللغ ي الن شاركة ف لك الم

  .التعلیمیة المتنوعة وإجراء األبحاث في القسم 
  
   )ة معتمدة ساع2(                                             في السمعیات تدریب سریري) 1804463(

  )1804456: (المتطلب السابق
ي    تدریب الطلبة على أخذ السیرة السریریة الضطرابات السمع والتوازن وإجر        ة ف سمعیة المختلف اء الفحوصات ال

ت         اص تح ام والخ اعین الع ي القط دریب ف دة للت صة المعتم ز المتخص شفیات والمراك ي المست سمع ف ادات ال عی
  .إشراف اختصاصي السمعیات والمشاركة في النشاطات التعلیمیة والمشاركة في إجراء األبحاث في القسم 


