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  الخطة الدراسية لدرجة الماجستير
  مسار الشامل تقويم النطق واللغة في

  
  ":أوال

  
  :أحكام وشروط عامة 

  تتفق هذه الخطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا  01  
  :مرتبة حسب األولوية التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج  02  
  وس في علوم السمع والنطق أو السمع أو النطقبكالوري   . أ     

 بكالوريوس في العلوم الطبية أو الصحية أو علوم التأهيل . ب 
  بكالوريوس في  العلوم التربوية أو النفسية   . ج 
 بكالوريوس في اللغويات أو اللغات  . د 
  بكالوريوس في العلوم بفروعها    . هـ 

  
  .يجريه القسم سمعه ونطقهدم للقبول فحصا سريريا خاصا بتقييم أن يجتاز المتق:  شروط خاصة   ":ثانيا

  
  ":ثالثا

  
  :ساعة معتمدة موزعة آما يلي ) 39(تتكون مواد هذه الخطة من 

  :آما يليساعة معتمدة ) 27( المواد اإلجبارية -أ              
الساعات  اسـم المـادة رقم المادة

 المعتمدة
المتطلب  عملي نظري

 السابق
180471

0  
 - -   3       تطور اللغة عند األطفال

180472
0 

 - -  3     اضطرابات النطق

180472
2 

 - -  3 اضطرابات الطالقة الكالمية 

180473
0 

 - -  3 السمعيات

180473
4  

 1804730 -    3  التأهيل السمعي 

180475
0 

 - -  3 دراسات في اضطرابات اللغة عند األطفال

180475
1 

 - -  3 لغوية العصبية االضطرابات ال

180476
1  

 - -  2 نطق -تطبيق عملي 

180477
0  

 - -  1  سمع –تطبيق عملي 

180478
0 

 -  -  3 دراسات في اضطرابات الصوت 

           
  -:التالية  من المواد معتمدة  ةساع) 12( المواد االختيارية  -ب  

الساعات  اسـم المـادة رقم المادة
 المعتمدة

لمتطلب ا عملي نظري
 السابق

180470
0  

دراسات في الرنين والتشوهات الوجهية 
  الفكية

3   - - 

180472
1  

 - -   3  دراسات في االضطرابات النطقية العصبية
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180474
2  

 - -   3  أسس إدارة العيادات

180474
3  

 - -   3  األجهزة المستخدمة في تقويم النطق واللغة

180475
2  

 -  -    3  صعوبات القراءة والكتابة

180475
3  

 - -   3  اضطرابات اللغة للفئات الخاصة

180478
1 

 - -  3 دراسات في صعوبات البلع

080573
3  

 - -   3  التقييم النفسي والتربوي في التربية الخاصة

080573
4  

 - -   3  تعديل السلوك في التربية الخاصة

  ) 1804798(النجاح في االمتحان الشامل   -ج         
  

  
  

  : رابعــــــاً 
ادات   ساعة مشاهدة 25بعد إنهاء الطالب    -أ  ل عن       لإلضطرابات المتنوعة في العي ا ال يق اء م ه إنه ) 300(علي

رى         ة أخ ي أي مؤسس م أو ف ادات القس وتية وعي ات الص اث والدراس ز األبح ي مرآ ة ف دريب زمني اعة ت س
م  دها القس ه لجيعتم دريب تجري ة الت ي نهاي ي ف ان العمل از االمتح ه اجتي ة وعلي ون النتيج م وتك ا القس ة يعينه ن
   .ناجحا أو راسبا

  
  .يعفى الطالب الذي يحمل  شهادة البكالوريوس في علوم السمع أو النطق من ساعات المشاهدة   -ب 
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ماجستير تقويم النطق واللغةبرنامج وصف مواد   
  

 دراسات في الرنين والتشوهات الوجهية الفكية                    1804700 
هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالمعلومات والمهارات الالزمة إلجراء االختبارات المتعلقة بتشريح وعمل    يهدف

ة ة ذات العالق فة وتشوهات الجمجم قاق الش ومي، وانش ي البلع ات . الصمام الطبق ذا المساق المعلوم ويوظف ه
م    ة والس ا واللغ خيص والفونولوجي يولوجيا والتش ريح والفس ة بالتش ية  المتعلق دمات التشخيص ديم الخ دف تق ع به

ريض  ة للم عة         . والعالجي رك باألش وير المتح ذ التص ى تنفي ة عل دريب الطلب ى ت اق عل ذا المس ز ه ويرآ
. للصمام الطبقي البلعومي واألجزاء المرتبطة بهدف تصميم روافع الحلق وسدادات الكالم  ) فيديوفلوروسكوبي(

  .ي يعتني بهذه الفئة من المرضىآما يرآز على العالقة بين أعضاء الفريق الذ
  

                                تطور اللغة عند األطفال        1804710
ا      ع جوانبه ة بجمي ة    (تعريف الطلبة بمراحل تطور اللغ ة والداللي ذا     ..) الصوتية والنحوي الج ه ال ويع د األطف عن

ة اآتس        يرا لكيفي دم تفس ي تق ة الت ات المختلف ا النظري اق أيض ة     المس ل النظري ا مثي ض جوانبه ة أو بع اب اللغ
ة       ة التوليدي ة والنظري ة اللغوي ية اللغوية،االجتماعي لوآية،النظرية النفس ى       . الس ذا المساق عل ة في ه درب الطلب يت

  .آيفية إجراء البحوث في هذا المجال من حيث جمع العينات اللغوية وتحليلها واستخراج النتائج منها 
  
                                         ات النطقاضطراب        1804720 

ال   يرآز المساق على دراسة النظريات اآتساب األصوات وإنتاجها بعمق والعمليات الصوتية الشائعة لدى األطف
اول المساق بشيء من التفصيل  اضطرابات             ا يتن ة، آم ة وفونولوجي ديهم اضطرابات نطقي الطبيعيين والذين ل

ق والفونولوج ق       النط ى  تطبي ز عل ـع الترآي ال  مـ ى األطف يلية عل ة والتحص ية واالجتماعي ا النفس ا وتأثيراته ي
ا      ة، آم ارير المهني ة التق االختبارات المختلفة لتقييم وتشخيص هذه االضطرابات وتحليل نتائجها وتفسيرها وآتاب

 .يتناول الطرق المختلفة للعالج  ودور األهل والمدرسة في  عملية التأهيل
  

             دراسات في االضطرابات النطقية العصبية         1804721
ة وبخاصة             ه النطقي از العصبي المرآزي والطرفي ووظائف ية للجه ى دراسة األجزاء الرئيس يتطرق المساق إل

ة  . فيما يتعلق بنقل األوامر الحسية والحرآية إلى أعضاء النطق يا  ( وآذلك دراسة االضطرابات النطقي األبراآس
يم وتشخيــــص         ) الديسآرثريا و ة وطرق تقي التي قد تنجم عن االضطرابات العصبية وبخاصة الجلطة الدماغي

  .ومعالجة الجوانب النطقية الناجمة عن االضطرابات العصبية
  
                                اضطرابات الطالقة الكالمية         1804722 

ة  والعوام       يتناول المساق بعمق النظريات المخ ة الكالمي اول أسباب اضطرابات الطالق ي تتن ة  ـتلفة الت ل المختلف
خيص  يم والتش ة التقي ى عملي ـز عل ـا يرآــــ ا، آمــ طرابات وتطوره ذه اإلض ي ظهوره ب دورا ف ي تلع الت
ا في               تخلص منه ى ال ال عل ة وطرق مساعدة األطف انون من اضطرابات الطالق ذين يع والمعالجة لألشخاص ال

  .األولى مع الترآيز على دور األهل في عمليتي الوقاية والمعالجة مراحله 
  

                                                السمعيات          1804730
ية    ا النفس مع وتأثيراته طرابات الس معي واض از الس ية للجه ريحية  األساس ب التش اق الجوان ذا المس دم ه يق

ة      واالجتماعية والتحصيلية واألجه راءة المخططات السمعية المختلف زة المستخدمة في فحص السمع وقياسه، وق
وتفسيرها، وآذلك المعينات السمعية بأنواعها وخصائص آل نوع، آما يهدف إلى التعرف على الطرق المختلفة 

 . لمساعدة ذوي اإلعاقات السمعية
  

  1804730: سابق المتطلب ال                         التأهيل السمعي                               1804734
ار        غار والكب معي للص ل الس اليب التأهي ى أس اق عل ذا المس ز ه ة    . يرآ معية التعليمي ائل الس دم الوس ذلك يق آ

  .وتكنولوجيا األجهزة السمعية المساندة وتطبيقاتها السريرية 
  

             أسس إدارة عيادات النطق واللغة                        1804742
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دم خدمات معالجة   ي تق ادات الت يم وإدارة العي ة بتنظ تراتيجيات المتعلق اليب واالس ى األس ذا المساق عل يرآز ه
اضطرابات النطق واللغة في المدارس والمستشفيات ومراآز التأهيل الحكومية والخاصة واإلجراءات الخاصة    

  .لعائلية والتعاون مع المهن الطبية األخرىباختيار المرضى والمكان المناسب وتقديم االستشارات ا
  

                       األجهزة المستخدمة في تقويم النطق واللغة    1804743
زة في مجالي النطق والصوت واضطراباتها،        يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بفهم مباديء استخدام األجه

ة   ية         .مع الترآيز على استخداماتها التشخيصية والعالجي األجهزة األساس ة ب ذا المساق تعريف الطلب وسيشمل ه
ة  و ائل التواصل البديل ز     وس دارس والمراآ فيات والم ي المستش خيص ف يم والتش ي التقي تخدمة ف وفرة المس المت

 .الخاصة
  

                        اضطرابات اللغة عند األطفال   دراسات في       1804750
االضطراب اللغوي، الكشف المبكر عن االضطراب اللغوي، جوانب       : تاليةيرآز المساق على الموضوعات ال

وي    طراب اللغ ة    (االض وتية والبراجماتي ة والص ة والداللي رفية والنحوي دريب ذوي    )الص ي ت ياق ف ر الس ، أث
ة،       ارير المهني ة التق الج وآتاب خيص والع يم والتش اليب التقي ة، أس ات اللغوي ع العين ة،  جم االضطرابات اللغوي

ي    اإل م ف ة ودوره ر لإلضطرابات اللغوي ي الكشف المبك ة ف رة والمدرس ي ودور األس ري والمدرس اد األس رش
 توفير بيئة لغوية تساعد على تطوير المهارات اللغوية لدى األطفال

 
                              االضطرابات اللغوية العصبية          1804751

الرئيسية للجهاز العصبي ووظائفه اللغوية وبخاصة فيما يتعلق بنقل األوامر  يتطرق المساق إلى دراسة األجزاء 
التي قد تنجم عن  ) الحبسة الكالمية(وآذلك دراسة االضطرابات اللغوية . الحسية والحرآية والعمليات اإلدراآية

ة          يم وتشخيص ومعالجة الجوانب النطقي ة وطرق تقي ة  االضطرابات العصبية وبخاصة الجلطة الدماغي واللغوي
   .الناجمة عن االضطرابات العصبية

  
      صعوبات القراءة والكتابة      1804752

ة   راءة والكتاب عوبات الق ن ص انون م ذين يع خاص ال درات األش ة بق ف الطلب ى تعري اق ال ذا المس دف ه يه
ة  ويهدف المساق أيضا إلى تعريف الطلبة بتطور الق.  واحتياجاتهم ضمن برنامج يعنى بهذه القضايا راءة والكتاب

ة       ى التهجئ ة عل راءة والكتاب اقش المساق   . وصعوباتهما والمهارات الالزمة لتدريب المصابين بصعوبات الق وين
 .أنواع هذه الصعوبات والقضايا المتعلقة بالتقييم والعالج

  
  ت الخاصة                            فئااضطرابات اللغة  لل       1804753

اق إ ذا المس دف ه دى   يه ة ل يم وتشخيص االضطرابات اللغوي ة لتقي ة والعملي ة باألسس العلمي ى تعريف الطلب ل
ة   ة     (األشخاص ذوي اإلعاق راءة والكتاب اغي، صعوبات الق ة سمعية، توحد، شلل دم ي، إعاق أخر عقل ا ). ت وآم

ي مراآ      ل ف ة العم ا، وطبيع ات وتحليله ع البيان رق جم ة، وط الج المختلف اليب الع اق أس اول المس ة يتن ز التربي
ز  ي المراآ ات ف ذه الفئ دمات له ديم الخ ة لتق ة  . الخاصة والطرق المختلف ى تعريف الطلب اق عل ز المس ا يرآ آم

 .بوسائل التواصل المعززة والبديلة وأسس استخدام هذه الوسائل بصورة مؤقتة أو دائمة
  

                                    نطق -عملي تطبيق            1804761
اني من اضطرابات         يرآ ي تع ى معالجة مختلف الحاالت الت ز هذا المساق على تأهيل الطلبة عمليا بتدريبهم عل

 .ساعة تدريبية 100النطق واللغة والسمع، تحت إشراف اختصاصي تقويم النطق واللغة وبواقع  ال يقل عن 
  

                          سمع -عملي تطبيق           1804770
مساق على تدريب الطلبة وتعريفهم بالفحوصات السمعية األساسية وآيفية التعامل مع ضعاف السمع يرآز هذا ال

ل عن   ا ال يق ائج والتشخيص السريري تحت إشراف اختصاصي السمعيات وبم ير النت ة  4وتفس اعات فعلي س
  .أسبوعيا 

  
        اضطرابات الصوت                     دراسات في          1505780

ـي  ي تيعابية التـ ة واالس ائص الفيزيائي ذلك الخص وت وآ راج الص ة إلخ ات المختلف اق العملي ذا المس اقش ه ن
ى   ؤدي إل ي ت ة والعضوية والعصبية الت ل البيئي ان والعوام د اإلنس وه عن ه وعل ين الصوت ونغمت ي رن تحكم ف ت

  .اضطرابات الصوت، وطرق تقييم هذه االضطرابات وتشخيصها ومعالجتها
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          صعوبات البلع                       في دراسات      1804781

رات           ع، الخب ع، أسباب صعوبات البل يولوجيا البل ة لتشريح وفس يعرف هذا المساق الطلبة على الجوانب المختلف
ع   اليب عالج صعوبات البل يم، أس ذا التقي ائج ه ير نت ة لتفس ارات الالزم ع والمه يم صعوبات البل الضرورية لتق

 .دور معالج النطق واللغة آجزء من الفريق المسئول عن العناية باألشخاص الذين لديهم صعوبات بلعو
  

      التقييم النفسي والتربوي في التربية الخاصة     0805733
ات      ن فئ ة م ل فئ ارات الخاصة بك ه ، واالعتب كاله ، وأدوات ه ، وأش يم  ، وأهداف وم التقي ادة مفه ذه الم اول ه تتن

ة ، يم   االعاق ائج التقي ة  الخاصة ، وتفسير نت ي التربي التقييم ف ة ب ة ذات العالق ة  واالخالقي ارات القانوني واالعتب
  .واعداد  التقارير

  
        تعديل السلوك في التربية الخاصة      0805734

ديل   تطبيقات عمل .تتناول هذه المادة  تصميم برامج تعديل السلوك في ميدان التربية الخاصة  وتنفيذها  ية في تع
تصميم  .مراجعة نقدية وتحليل ادبيـات تعديل سلوك ذوي االحتياجات الخاصة .سلوك ذوي االحتياجات الخاصة

ادة   : الحالة المفردة القياس المتكرر، اختيار خط قاعدي ، تصميم أ ب واشكاله المختلفة ، التحليل االحصائي، اع
ديل     . اجات الخاصةاخالقيات تعديل السلوك مع ذوي االحتي  .التجريب تدريب  الوالدين على طرق استخدام تع
   .دراسات وقضايا  حديثة في مجال تعديل سلوك ذوي االحتياجات الخاصة  .السلوك 
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