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 الجامعة األردنية

 كلية علوم التأهيل
 علوم السمع والُنطققسم 

 

 دراسية لدرجة البكالوريوسالخطة ال
 في

 علوم السمع والُنطق
********* 

 . علوم السمع والُنطقالبكالوريوس في :     اسم الدرجة العلمية )بالعربية(
  Bachelor of science in Hearing & Speech Sciences :  اسم الدرجة العلمية )باإلنجليزية(

 مكونات الخطة: -أ
(  ويتل  تت ووسو  ن تول تلووو لخ  وون 135جوول لخالوويخنيفن  لوة للدوول تلونل لخت)  وو   وو   تتكون  لخطةوول لخسيل ودل خسي 

 -لآلتة :
 

ــادة الرقم  الساعات المعتمدة نوع المـ
 27  تةلايت لخجي توووول أوال

 27  تةلايت لخكل ووووول ثانيـــا
 81  تةلايت لختطصوووص ثالثـــا

 135  المجموع
 
 نظــام الترقيــم:-ب
 األقســـام: رموز -1
 

 القســـم الرقم
1 
2 
3 
4 
 

 ق ل لختالج لخةبدتة
 ق ل لختالج لخنظدفة

 ق ل لألةيلف لالصة يتدل نلألجه و لخ  يتسو
 ق ل تلنل لخ  ع نلخ ةق 

 
 



 * رموز المواد:-2
 

 مدلول منزلة العشرات في أرقام المواد
 

 لرقم المجا عنوان مجال التخصص رقم المجال عنوان مجال التخصص
 0 تلنل ةبدل 5 تسيفب ت لة
 1 تلنل خغندل 6 تسيفب  يفيي 

 2 لخ ةق 7 
 3 لخ  ع 8 
 4   ع ن ةق 9 
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 لخق ل               لخكلدل   لخ  تنى           لخت ل            لخ جيل              



 ( ساعة معتمدة:27متطلبات الجامعة ) :أوالا 

 

 (  يتل  تت سو نتش   لخ نلس لختيخدل: 12 تةلايت لخجي تل لإلجاييفل نفطصص خهي   -أ

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3  هييلت لالتصيل ايخلغل لختيبدل 1501100

 - 3  هييلت لالتصيل ايخلغل لال جل  فل 1502100

 - 3 لختلنل لخت ليفل 2200100

 - 3 لختيبدل لخنة دل 2300100

 

  جيالت لألنل نلخثي ة نلخثيخث لخ ذلنيو  (  يتل  تت سو  طتيي ي لخةيخب    لخ15 تةلايت لخجي تل لالطتدييفل   -ب

 أس يه، نا س أس و  يسو نل سو    ل   جيل، نا س أقصو  يستي     ل   جيل، تلو أ  تكن     طييج ق ل          

 لختطصص:       

 

 المجال األول: العلوم اإلنسانية:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 ثقيلل لخقي ن دللخ 1041100

 - 3 لخثقيلل لإل ال دل 0401100

 - 3  ظيل إ الل 0402100

 - 3  ضييلت إ  ي دل 2302101

 - 3  هييلت إسليفل 1601105

 - 3 لخكتيال لإلبسلتدل 2301100

 - 3  سط  إخو تلل لخ لتايت نلخ تلن يت 0803100

 - 3 لخيفيضل نلخص ل 1132100

 - 3 لختذنق لخف ة 2001100

 - 3 خغل أج بدل 1502103

 - 3  قنق لإل  ي  1032100

 



 المجال الثاني: العلوم االجتماعية واالقتصادية:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 3 تييفخ لأليس  نلل ة   2302104

 - 3 لالقتصيس لخ دي ة لختيخ ة  1607100

 - 3 ل ايسئ تلل لخ دي  2308100

 - 3 لخ  ةق ن لختفل ي لخ يقس 2303100

 - 3  سط  إخو تلل لالجت يع 2305100

 - 3  ايسئ تلل لخ ف  2307100

 - 3 جغيللدل لأليس  2304100

 - 3 آثيي لأليس  2601100

 - 3  ايسئ لخت   لالجت يتة 2701100

 

 المجال الثالث: العلوم والتكنولوجيا والزراعة و الصحة:

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة مادةرقم ال

 - 3  ايسئ لة لخص ل لختي ل 0505100

 - 3   ي ج لخا ث لختل ة 0300100

 - 3 لختلل نلخ جت ع 0342100

 - 3 لخ يلتل لخ   خدل 0641100

 - 3  ايسئ لة لخ ال ل لختي ل 0905100

 - 3  ايسئ لخةيقل نلقتصيسديتهي 0352100

 - 3 ص يتيت أيس دل 0905101

 - 3  ايسئ تغذدل لإل  ي  0603100

 - 3 تلل لخب ئل 0305100

 - 3 لإل تيف لألنخة 0700100

ثانياا: يتوجب على كافة الطلبة التقدم المتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على أن يسجل الطالب الذي يخفق في 

 . ( خارج خطته الدراسية099ستدراكياا )النجاح بهذا االمتحان مساقاا ا

 ساعة معتمدة بما فيها متطلبات الجامعة للبدء بالتدريب السريري . 100ثالثا: على الطالب إنهاء 



 ( ساعة معتمدة27)ثانيا( متطلبات الكلية : )
 ( ساعة معتمدة27المتطلبات اإلجبارية : ) –أ 

 المتطلبات االختيارية :  –ب 
 
 ( ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية :27اإلجبارية : )المتطلبات  –أ 
 

الساعات  الساعات األسبوعية اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق

   عملي نظري   
 ال  نجس 3 - 3 لخف  فيء لختي ل خةلال تلنل لخ ديو 0342103
 ال  نجس 3 - 3 "1تلنل لخ ديو لختي ل " 0304101
 0304101 2 - 2 "1ظيئف لألتضيء "تلل ن  0501107
 0304101 3 2 2 تشيفح لخيأ  نلخُت ق نلخصسي 0502107

 ال  نجس 2 - 2 تلل لخ ف  خةلال لخت)    1802131 
 ال  نجس 3 - 3  ايسئ نأطالقديت لخت)    لخةبة 1801101

 1801381 3 - 3 أ يخ ب لخا ث لة تلنل لخت)    1804340

 ال  نجس 2 - 2 ي خةلال لخت)   لإل صيء لخ  ن  1801381
 ال  نجس 3 - 3 لإلسليو نلخقديسو 1802447
 ال  نجس 3 - 3  هييلت لخ ي نب خلُكلديت لإل  ي دل 1942102

 



 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي :81) )ثالثا( متطلبـــــات التخصــص :
 .( ساعة معتمدة 69) متطلبات التخصص اإلجبارية :  -أ     
 ( ساعة معتمدة.12متطلبات التخصص االختيارية :   ) -ب     

 ساعة معتمدة وتشمل المواد اآلتية :( 69:           متطلبات التخصص اإلجبارية - أ
المتطلب 
 السابق

الساعات 
 المعتمدة

 رقم المادة اسم المادة الساعات األسبوعية

   نظري  عملي  
 1804100 نلخ ةق تشيفح نل  نخنجدي لخ  ع 3 - 3 ال  نجس
 1804110 تلل لخلغل 3 - 3 ال  نجس
 1804140  قس ل لة لضةيلايت لخ ةق نلخلغل نلخ  ع 3  3 ال  نجس
 1804141 لخ يفيفل لخصنتديت 3 - 3 ال  نجس

 1804211 تةني لخلغل ت س لألةفيل  3 - 3 1804110
 1804220 لضةيلايت لخ ةق نلخفن نخنجدي  3 - 3 1804141

أن   1804220 
  ت ل  

 1804227 تق دل نتشطدص نلتيال لختقييفي لة لضةيلايت لختنلص  3 - 3

 1804230 أ ي ديت تلل لخ  ع 3 - 3 1804100
 1804231  قس ل لة لخ  تديت 3 - 3 1804230
 1804310 لضةيلايت لخلغل ت س لألةفيل 3 - 3 1804211
 1804321 لضةيلايت لخةالقل لخكال دل 2 - 2 ال  نجس

 1804323 لخجنل ب لخةبدل الضةيلايت  لخ ةق نلخلغل 2 - 2 1804220
 1804331 لضةيلايت لخ  ع ت س لألةفيل 3  3 1804231
 1804436 لخجنل ب لخةبدل خضتف لخ  ع 3 - 3 1804231
 1804350  شي سو  -لة لخ ةق  تسيفب ت لة -- 4 1 1804220
 1804351 1 -لة لخ ةق  تسيفب ت لة - 4 1 1804350
 1804354  شي سو  -لة لخ  تديت  تسيفب ت لة -- 4 1 1804231
 1804355 1 -لة لخ  تديت  تسيفب ت لة - 4 1 1804354
 1804309 لضةيلايت لخلغل لختصبدل 2 - 2 ال  نجس
 1804420 لضةيلايت لخصنت 3 - 3 ال  نجس

 1804428 صتنايت لخبلع  2 - 2 1804100
 1804452 2 -لة لخ ةق  ت لةتسيفب  - 4 1 1804351

 1804456 2 - تسيفب ت لة لة لخ  تديت - 4 1 1804355

 1804462 تسيفب  يفيي لة لخ ةق - 8 2 1804452
 1804463 تسيفب  يفيي لة لخ  تديت - 8 2 1804456
 0805220  سط  إخو لختيبدل لخطيصل 3 - 3 ال  نجس
 0805212 تتس   لخ لنك 3 - 3 ال  نجس

 1804432 لخت)    لخ  تة 3 - 3 1804331
لن  1804331 

  ت ل  
 1804433 لخ ت  يت لخ  تدل 3 - 3

 



 -متطلبات التخصص االختيارية: - ب
المجموعتين التـاليتين علـى أن ال يقـل اختيـار ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من 12) .1

 ( ساعات معتمدة .3الطالب من كل مجموعة عن )
 

 (المجموعة األولى )السمع
الساعات  المتطلب السابق

 المعتمدة
الساعات 
 األسبوعية

 رقم المادة  اسم المادة 

   نظري  عملي  
 1804357  نضنع طيص لة لختسيفب لخت لة لة لخ  تديت - 12 3  نللقل لخق ل

 1804400 لختشن يت لخق فدل لخنجهدل نضتف لخ  ع 3 - 3 ال  نجس
 1804401 ل قس ل لة  يلتل لخقنقت 3 - 3 1804231

 1804430  ديو لخةف  ضت ف لخ  ع 3 - 3 1804331
 1804431  نضنع طيص لة لخ  تديت 3 - 3 ال  نجس

 1804434 لضةيلايت لختنل    3 - 3 1804231

 1804435 لخضج ج نلألذ  3 - 3 ال  نجس

 
 المجموعة الثانية )النطق(

الساعات  المتطلب السابق
 المعتمدة

الساعات 
 األسبوعية

 رقم المادة  سم المادة ا

   نظري  عملي  
 1804356 لخ ةق نضنع طيص لة لختسيفب لخت لة لة  - 12 3  نللقل لخق ل
 1804411 صتنايت لخقيلءو نلخكتيال 3 - 3 ال  نجس
 1804421 خذني لال تديجيت لخطيصلنلخلغني  لخت)    لخ ةقة 3 - 3 ال  نجس
 1804422 نلخلغلق تديسلت لخ ة أ   إسليو 3 - 3 ال  نجس

 1804423 لالضةيلايت لخ ةقدل لخ تتلقل اي شقيق لخ لق  3 - 3 1804220
 1804424 لخت)    لخ ةقة نلخلغني خضتيف لخ  ع 3 - 3 1804231
 1804425 لضةيلايت لخ ةق لختصبدل 3 - 3 ال  نجس
لن  1804230
  ت ل  

 1804426 لألجه و لخ  تطس ل لة تقندل لخ ةق نلخلغل 3 - 3

 1804427  نضنع طيص لة لضةيلايت لخ ةق نلخلغل 3 - 3 ال  نجس



 المواد التي يقدمها القسم
 

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة
 1804100 تشيفح نل  نخنجدي لخ  ع نلخ ةق  3
 1804110 تلل لخلغل 3
 1804140  قس ل لة لضةيلايت لخ ةق نلخلغل نلخ  ع 3
 1804141 يفيفللخصنتديت لخ  3
 1804211 تةني لخلغل ت س لألةفيل  3
 1804220 لضةيلايت لخ ةق نلخفن نخنجدي 3
 1814227 تق دل نتشطدص نلتيال لختقييفي لة لضةيلايت لختنلص  3
 1804230 أ ي ديت تلل لخ  ع 3
 1804231  قس ل لة لخ  تديت 3
 1804310 لضةيلايت لخلغل ت س لألةفيل 3
 1804309 لخلغل لختصبدللضةيلايت  2
 1804321 لضةيلايت لخةالقل لخكال دل 2
 1804323 لخجنل ب لخةبدل الضةيلايت لخ ةق نلخلغل 2
 1804328 صتنايت لخبلع 2
 1804331 لضةيلايت لخ  ع ت س لألةفيل 3
 1804332 لخجنل ب لخةبدل خضتف لخ  ع 3
 1804340 أ يخ ب لخا ث لة تلنل لخت)    3
 1804350  شي سو  -لة لخ ةق  ت لةتسيفب  1
 1804351 1 -لة لخ ةق  تسيفب ت لة 1
 1804354  شي سو  -لة لخ  تديت تسيفب ت لة 1
 1804355 1 -لة لخ  تديت تسيفب ت لة 1
 1804356  نضنع طيص لة لختسيفب لخت لة لة لخ ةق 3
 1804357  نضنع طيص لة لختسيفب لخت لة لة لخ  تديت 3
 1804400 ت لخق فدل لخنجهدل نضتف لخ  علختشن ي 3
 1804401  قس ل لة  يلتل لخقنقتل 3
 1804411 صتنايت لخقيلءو نلخكتيال 3
 1804420 لضةيلايت لخصنت 3
 1804421 خذني لال تديجيت لخطيصلنلخلغني لخت)    لخ ةقة  3
 1804422 نلخلغلتديسلت لخ ةق  أ   إسليو 3
 1804423 تلقل اي شقيق لخ لق لالضةيلايت لخ ةقدل لخ ت 3
 1804424 لخت)    لخ ةقة نلخلغني خضتيف لخ  ع 3
 1804425 لضةيلايت لخ ةق لختصبدل 2
 1804426 لألجه و لخ  تطس ل لة تقندل لخ ةق نلخلغل 3
 1804427  نضنع طيص لة لضةيلايت لخ ةق نلخلغل 3
 1804430  ديو لخةف  ضت ف لخ  ع 3



 1804431   تديت نضنع طيص لة لخ 3

 1804432 لخت)    لخ  تة 3

 1804433 لخ ت  يت لخ  تدل 3

 1804434 لضةيلايت لختنل    3

 1804435 لخضج ج نلألذ  3

 1804452 2 -لة لخ ةق  تسيفب ت لة 1

 1804456 2 - تسيفب ت لة لة لخ  تديت 1

 1804462 تسيفب  يفيي لة لخ ةق 2
 1804463 تسيفب  يفيي لة لخ  تديت 2

 
 

 



 السمع والنطق      علوم قسم
 الخطة االسترشادية

************************* 
 السنة األولى

 الفصل الثاني الفصل األول
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
 2 "1وظائف األعضاء "علم  0501107 3 الفيزياء العامة لطلبة علوم الحياة 0342103
 1802131 3 علوم الحياة العامة 0304101

 
 2 علم النفس لطلبة التأهيل

 3 مبادئ وأخالقيات التأهيل الطبي 1801101 3 مهارات الحاسوب للُكليات اإلنسانية 1942102
 قس ووول لوووة لضوووةيلايت لخ ةوووق نلخلغوووول  1804140

 نلخ  ع
 3 لخصنتديت لخ يفيفل 1804141 3

 3 تشيفح نل  نخنجدي لخ  ع نلخ ةق 1804100 3 تلل لخلغل 1804110
 3  تةلب جي تل    

 17 المجموع 15 المجموع 

 
 السنة الثانية

 الفصل الثاني الفصل األول
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
 3 تتس   لخ لنك 0805212 3 تشريح الرأس والعنق والصدر 0502107
 3 نلخفن نخنجدي لضةيلايت لخ ةق 1804220 3  سط  إخو لختيبدل لخطيصل 0805220
 3  قس ل لة لخ  تديت 1804231 3 تةني لخلغل ت س لألةفيل 1804211
تق دل نتشطدص نلتيال لختقييفي لوة  1804227 3 أ ي ديت تلل لخ  ع 1804230

 لضةيلايت لختنلص 
3 

 3  تةلب جي تل  3  تةلب جي تل 
 3  تةلب جي تل  3  تةلب جي تل 
 18  المجموع 18 المجموع

 
 



 

 السنة الثالثة
 الفصل الثاني الفصل األول

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 2 ختصبدللضةيلايت لخلغل ل 1804309 2 لضةيلايت لخةالقل لخكال دل 1804321
 3 لضةيلايت لخ  ع ت س لألةفيل 1804331 3 لضةيلايت لخلغل ت س لألةفيل 1804310
 2 صتنايت لخبلع 1804328 1  شي سو-تسيفب ت لة لة لخ ةق 1804350
 1 "1تسيفب ت لة لة لخ ةق " 1804351 1  شي سو-تسيفب ت لة لة لخ  تديت 1804354
 1 "1تسيفب ت لة لة لخ  تديت " 1804355 2  ةق نلخلغللخجنل ب لخةبدل الضةيلايت لخ 1804323
 3 أساليب البحث في علوم التأهيل 1804340 2 اإلحصاء الحيوي لطلبة التأهيل 1801381
 3  يسو لطتدييفل  3  يسو لطتدييفل 
 3  تةلب جي تل  3  تةلب جي تل 
 18 المجموع 17 المجموع

 
 

 السنة الرابعة
 

 ثانيالفصل ال الفصل األول
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة
الساعات  اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 3 لخجنل ب لخةبدل خضتف لخ  ع 1804436 3 لضةيلايت لخصنت 1804420
 2 تسيفب  يفيي لة لخ ةق 1804462 1 "2تسيفب ت لة لة لخ ةق " 1804452
 2 تسيفب  يفيي لة لخ  تديت 1804463 1 "2تسيفب ت لة لة لخ  تديت " 1804456
 لخ ت  يت لخ  تدل 1804433 3 لخت)    لخ  تة 1804437

3 
  يسو لطتدييفل 

3 
 3 اإلدارة والقيادة 1802447

   3  يسو لطتدييفل 
 

  تةلب جي تل 
3 

   

 13 المجموع 17  المجموع
 



 وصف المواد
 ُمتطلبات الُكّلية

 
 ساعة معتمدة 2                                              "    1علم وظائف األعضاء " 0501107

 0304101متطلب سابق : 
تشوت    ووذه لخ ويسو تلووو لخ تلن ويت لأل ي وودل خنظوويئف لخجهوي  لخقلبووة نلخت ف وة نلخووسنيو لخس ندوول 
نلووذخك خلجهووي  لختصووبة أ نفبووسأ ايخ اوويسئ لأل ي وودل خلووت لل لخف وو نخنجة ننقووف لخ  فووف ن وو تل 

تلووو سني  ووذه لألجهو و لووة لخنظدفوول لخ هيئدول لووة لخج وول لخاشويي ن وو تل تووسيف  لخ وونل   لختيل و 
 لخطيصلأ

 
 ساعات معتمدة 3تشريح الرأس والعنق والصدر                                            0502107

 0304101متطلب سابق : 
خلوس ي  ،  ووع لختيل و  تلووو تغةوة  وذه لخ وويسو تشويفح لخويأ  نلخت ووق نلخصوسي نلختشوويفح لختصوبة 

لختالقيت نلخنظيئف لختة تت لل بهي لخ يلك  لة لخس ي  نةيق ل تقيل لألنل ي إخو لألةيلف أ  ع 
 لال ت يل لخطيص ايختشيفح لخنظدفة نتالقته ايإلتيقيت لختة تتةلب لخت)    لخةبةأ

 
 ساعات معتمدة 3     أساليب البحث في علوم التأهيل                               1804340

 1801381متطلب سابق : 
تيل   ذه لخ يسو تلو تق دل لختصي دل لخا ثدل نلإل صيءلت لخ  ندل نلختةب ق لخا ثة تلو 
لخ  يي ل لخ يفيفل نلخن يئ  لخ تاتل لة تلنل لخت)     ع لختيل   تلو صديغل لخفيضديت نج ع 

 خا ثة ألا يث   شنيوألخبدي يت نلال ت تيجيت ن شييلل لخةيخب لة لخ قس ل
 

 
 ساعات معتمدة 3اإلدارة والقيادة                                                  1802447

 لخ هوووييلت تلوووو لختيل ووو   وووع تلووول اشووول  لخقدووويسو ن لالسليو  اووويسئ ل ووول لخ تةلوووب  وووذل د وووتتي 
 لخ هوووييلت ل ووول  ووو أ لخةبدووول لختدووويسلت ن لخ  تشوووفديت لوووة  لخت)  ووو  خ تووويخجة لخ ه ووول لالسليفووول

 لسليو لال تووسلب، لخ شوولالت،  وو   هووييلت, لخةبووة لخفيفووق  ووع لالتصوويل  هووييلت  ووة لخ ةين وول
 لووة خلةووالب لخضووينيفل لخ هووييلت   يقشوول  ووتل ن ل وويأ لخةبدوول لخطس وول  نتدوول ت  وو   ن لخنقووت،
   ألختقسدل  هييلت ن لخت   خ قياالت لخت ض ي ن لخذلتدل ولخ  ي  لتسلس

 



 
1802131 

 
 معتمدة ةساع2                                             علم النفس لطلبة التأهيل  

 
  وويقه  ووذل لخ  وويق لخجنل ووب لخ ف وودل  وو  لالتيقوويت ن لالطووتالالت لخشوويئتل لووة  قوو  لخت)  وو أ 
د يتس  ذل لخ تةلب لخةالب تلو  لختنلص   ع لخ يضو اةيفقل تالجدل لتيخل  ع لالطوذ اتو   

يي لختنل وو  لختووة قووس توووثي تلووو نضووع ن تةب ووق لخطةوول لختالجدوول  وو  ليلوول تطصصوويت لالتتاوو
لخت)       لالةفيل ن لخكاييأ تتض   لخ يالت لخ ت دل لخشيئتل لالتيقيت لخطلقدل   ث  لختطلوف 
لختقلوووة( ن لالطوووتالالت لخج وووسدل   ثووو   ووويالت لخبتوووي ن لخك وووني(ن لختقلدووول   ثووو  لالكتئووويب ن 

 ةنفلل لال س   ث  لخجلةيت لخس يغدل(أ لخطيف(  ن لال يل 
 

 
1801101 

 
 ساعات معتمدة 3                                          مبادئ وأخالقيات التأهيل الطبي

تقووسل  ووذه لخ وويسو خلةيخووب لخ اوويسئ لأل ي ووودل خلت)  وو  لخةبووة نلخت وو  لخج وويتة لفيفووق أ نتلقوووة 
ل وي تيلو   . ة نتالقتوه او)سنلي لألتضويء لآلطويف لخضنء تلو سني ل  تضن لة لخفيفق لختو)  ل

 ووذه لخ ووويسو تلوووو لألطالقدووويت لخةبدوول نلخا ثدووول لختوووة  تتي ووو  بهووي أتضووويء لخفيفوووق لختووو)  لة لوووة 
 .لختديسلت نلخ  تشفديت

 



 وصف المواد
 علوم السمع والُنطق

 
 ت معتمدةساعا 3                                               تشريح وفسيولوجيا السمع والنطق 1804100

طويلج لخصوونت  سيل ول تشويفح نل و نخنجدي أتضويء لخ و ع نلخ ةوق نتشوو   آخدول لخ و ع نلختونل   نلختو ف  نل 
 نلخ ةق نلخي    نلخ ايسئ لخف  نخنجدل لختصبدل لخال  ل خفهل  سنث ت لدل لخ  ع نلخ ةق نلخصنت أ

 
 ساعات معتمدة  3                                                                         علم اللغة 1804110

ت ل   خجنل ب    تلل لخلغل نلختة تش   تلنل لخ  ن نلخ تي ة نلخصيف نتلل لخلغل لخنظدفة  ع لختيل   
تلوو لخلغول لختيبدول ل ووي أ وه  يلو  تلوو اتوو  لخ ظيفويت لوة تلول لخلغوول لخ ف وة نلختةوني لخةبدتوة خلغوول 

 نلخ ةق نلخ  عأ 
 

 
 ةساعات معتمد 3                              النطق واللغة والسمععلم مقدمة في اضطرابات  1804140

لخ طتلفوووول ليضووووةيلايت لخ ةووووق نلخةالقوووول لخكال دووووول  نلخلغندووووول يالضووووةيلايت لخ ةقدوووولا لخةلاوووول تتيفووووف
نلضةيلايت لخصنت نلضةيلايت لخلغل نلضةيلايت لخ ةق لختصبدل نلأل وايب لختضوندل نلخنظدفدول لختوة 

أ أ ونلع لالضوةيلايت لخ و تدل نأ وايبهي نسيجيتهوي نأتيلضوهي لخ ويفيفل نأخدول توسي إخو  وذه لالضوةيلايت 
 ن بذو ت  تشيفح نل  نخنجدي لألذ  ألخ  ع نلدفدل ل ص لخ  ع لخ يفيي 

 
 

 ساعات معتمدة  3                                                              الصوتيات السريرية 1804141
سيل ل خلصنتديت نتةبدقهي لة  جيل تلل أ ويل  لخ ةوق نلخلغول نلختيل و  تلوو تتلودل لألبجسدول لخصونتدل 

لخكووالل لخةبدتووة نغ ووي لخةبدتووة لووذخك سيل وول لختالقوول بوو   لووالل لألشووطيص  لختيخ دوول ن  يي ووتهي خكتياوول
 لخ صيب   ا) يل  لختنلص  نت ل    شيكلهل لختنلصلدل أ

 

 
 ساعات معتمدة  3                                                     تطور اللغة عند األطفال 1804211

 (1804110)المتطلب السابق:  
ب ايخ ظيفويت لأل ي ودل الكت ويب لخلغول لألل ن يل و  تةوني لخلغول ت وس لألةفويل   وذ لخونالسو تتيفوف لخةيخو

ن تووو  وو  لخ سي وول  ووع لختيل وو  تلووو لكت وويب لألصوونلت نتةووني لخ ظوويل لخصوونتة نلكت وويب لخ فوويسلت 
تووسيفب لخةلاووول تلووو ج ووع لخت  وويت لخلغندووول  ؛نتةني ووي نلكت وويب قنلتووس لخ  وون نتلووول لخ تووي ة لأل ي وودل

 أل لهي ن قيي تهي ايخ تي  ي لخ تنليو لة  ذل لخ جيلنت 
 

 



 ساعات معتمدة 3                                             اضطرابات النطق والفونولوجيا 1804220
 (       1804141المتطلب السابق: ) 

تلفول لختوة تووسي إخوو تتيفف لخةلال ايضةيلايت لخ ةق لخ طتلفل لخنظدفدل   هي نلختضندل نلأل ايب لخ ط
نلخةويق لخ طتلفول ختشطدصوهي  ل ذه لالضةيلايت نت)ث ي ي تلو لخجنل وب لخ ف ودل نلالجت يتدول نلخت صو لد

 أ  دل لخكشف لخ الي نلخ تيخجل لخ اليو خهذه لالضةيلايتأن ن تيخجتهي 
 

 
 معتمدة  اتساع 3                       تقييم وتشخيص وكتابة التقارير في اضطرابات التواصل 1804227

 1804220الُمتطلب السابق : 
لخت لدل إلجيلئهي  نلذخك لالطتاييلت لخ ق  ل نغ ي ن لختل دل  تتيفف لخةلال ا)  دل ت لدل لختق دل نلخطةنلت

لختتيف تلو لألجه و لخ طتلفل لختة د لو  ل وتطسل هي لوة ت لدويت ، لخ ق  ل لخ  تطس ل لة ت لدل لختق دل
ياووول لختقوووييفي لخ ووويفيفل الضوووةيلايت لختنلصووو  لتقوووييفي لختق ووودل نلختشوووطدص نلخطةووو  لختق ووودلأ نلدفدووول لت

 لختالجدل نلخطة  لخ ن دل نتقييفي لختقسلأ

 
  ساعات معتمدة 3                                                         أساسيات علم السمع 1804230

  1804100المتطلب السابق:  
خ  ع نتشو   ل  فيئدول لخصونت نطصيئصوه لخ طتلفول نأ نلتوه نلدفدول  سنثوه نل تقيخوه تتلل أ ي ديت تلل ل

نةيق قدي ه نلخجنل ب لال  ي دل نلخف  فن ف ودل خلصونتأ تيل اول نت و  نلضوةيلايت لخجهوي  لختنصو لة 
 نلخ  ة لختصبةأ

 
 

 ساعات معتمدة 3                مقدمة في السمعيات 1804231
 (1804230المتطلب السابق: )

جيلء لخف نصيت لخ  تدل لأل ي ودل: ل وص لخ غ ول لخصويلدل نقدوي    وتنى  لختتيفف ا ه ل لخ  تديت نل 
لخ  ع خلكالل نت    ه نل وتت يل لختك ودل لخ ويفيي نل وص ت و  لألذ  لخن وةو نةويق لختق ودل نلخ تيخجول 

 أخضتف لخ  ع
 

 
 ساعات معتمدة  3                                                 اضطرابات اللغة عند األطفال 1804310

 (1804211المتطلب السابق: )
لخسالخدول نلال وتطسلل ( نأ وايبهي نأ ويخ ب  ،تتيفف لخةلال ا فهنل لالضةيلايت لخلغندل نأ نلتهي   لخ  ندول

 تووسيفب لخةلاوول تلووون تق د هووي نتشطدصووهي نتالجهووي نلألسنلت نلخن وويئ  لخ  ووتطس ل لووة لختق وودل نلختووالج 
 إجيلء لالطتاييلت لخلغندل لخ طتلفل نج ع لخت  يت نت ل لهيأ

 

 



  ةمعتمد ةساع 2                                                     اضطرابات اللغة العصبية 1804309
تتيفف لخةلال اتلول لخلغول لختصوبة نايالضوةيلايت لخلغندول لخ يج ول تو  إصويايت تصوبدل   ثو  لخ ا ول 

تلووو ةوويق تشووطدص  ووذه لختيل و  بج دووع أ نلتهووي  ثوو    ا ول بينلووي ن ا وول  ل ي لووي( نغ ي ووي لخكال دول 
نلدفدل لختتي    تهل نلخ  وي  ل لوة  لالضةيلايت ن تيخجتهي نسني لأل   لة   يتسو ذنى لالضةيلايت

 تسيفبهل خغندًيأ
 

 
 معتمدة  ةساع 2                                                   اضطرابات الطالقة الكالمية 1804321

تتيفوووف لخةلاوووول ا فهوووونل لخةالقوووول لخكال دوووول نلضوووةيلايتهي نلخ ظيفوووويت لخ طتلفوووول لخ تتلقوووول ا) ووووايب  ووووذه 
لالضووةيلايت: لخنيلثدوول نلختصوووبدل نلختةنيفوول نلخب ئدوول نغ ي ووويأ تووسيفب لخةلاوول تلوووو ةوويق تق وودل ن  وووذه 

لالجت يتدل لخ يج ل ت هوي نلدفدول   ويتسو لأللويلس ن تيخجتهي نلخجنل ب لخ ف دل ن  صهيتشطدن  لالضةيلايت
 أن ذنفهل تلو لختغلب تلو لآلثيي لخ لبدل خهذه لالضةيلايتأ

 
 

 معتمدة  ةساع 2                                     الجوانب الطبية الضطرابات النطق واللغة 1804323
تنلجوه لالطتصيصوة لخ  ويي  لوة لخ يللوق دغةة  ذل لخ  يق أغلب لالضةيلايت لخ ةقدل نلخلغندول لختوة 

لخةبدل  ث  لخ  تشفديت ن يلك  لخت)    ن يللق لخ هوييلت لخت يفضودل أ تشو    وذه لالضوةيلايت لخ ا ول 
لخكال دول ، إصويايت لخوس ي  ، لخطوويف ، إصويايت لخصونت نلخ ةوق نلخبلووع أ  ونف  وتل ل وتتيل  ةبدتوول 

 صيصة لة لختق دل نلخ تيخجل ألأل يل  لختة ت بب  ذه لالضةيلايت نسني لالطت
 

 
 ساعة معتمدة 2                                                           صعوبات البلع 1804328

 (1804100المتطلب السابق: )
لخةلاووول تلوووو لخجنل وووب لخ طتلفووول ختشووويفح نل ووو نخنجدي لخبلوووع نأ وووايب صوووتنايت لخبلوووع نلخطبووويلت  تتيفووف

أ ويخ ب تووالج صووتنايت ن  يت لخبلووع نلخ هوييلت لخال  وول ختف و ي  توويئج  وذل لختق وودللخضوينيفل ختقوودل صوتنا
 دتووي ن   وو  لخبلوع نسني  توويخج لخ ةوق نلخلغوول لجو ء  وو  لخفيفووق لخ  وونل توو  لخت يدول ايألشووطيص لخوذ  

 صتنايت لخبلعأ

 
 ساعات معتمدة 3                                                  اضطرابات السمع عند األطفال 1804331

 (1804231المتطلب السابق: )
 تيلوول أ  دوول لخ وو ع خ ةفوويل، تةووني لألذ  نلخ وولنك لخ وو تة لخةبدتووة نلخلغووني نتق وودل  وو ع لألةفوويل 
جوويلء لخف نصوويت لخ وولنلدل نلخ نضوونتدل خلفئوويت لخت يفوول لخ طتلفوول نلخ  ووح لخ وويفيي نلخكشووف لخ الووي  نل 

 و   ع لألةفيلأخضتف لخ  ع نسيل ل تنل   لخطةنيو تل
 

 



 ساعات معتمدة 3                 الجوانب الطبية لضعف السمع 1804436
 (1804231المتطلب السابق)

 تيلل ن يئ  ل ص لألذ   يفيفي نلضوةيلايت نأ ويل  لألذ  لخطييجدول نلخن وةو نلخسلطلدول لختوة تووثي 
لذخك لضةيلايت تصوب لخنجوه تلو لخ  ع نلختنل   نأتيلضهي نةيق تشطدصهي ن ضيتفيتهي نتالجهي ن 

  لخ ياع( نتالقته ايخ  عأ 
 

 
 ساعات معتمدة 3                                                   أساليب البحث في علوم التأهيل 1804340

 (1801381)المتطلب السابق : 
 ثة تلو لخ  يي ل تيل   ذه لخ يسو تلو تق دل لختصي دل لخا ثدل نلإل صيءلت لخ  ندل نلختةب ق لخا

لخ يفيفل نلخن يئ  لخ تاتل لة تلنل لخت)     ع لختيل   تلو صديغل لخفيضديت نج ع لخبدي يت 
 نلال ت تيجيت ن شييلل لخةيخب لة لخ قس لخا ثة ألا يث   شنيوأ

 

 
 مدةساعة معت 1                                              مشاهدة -في النطقتدريب عملي  1804350

ا) نلع لالضةيلايت  هلتتيففن ةبدتل لخت ظدل لة تديسلت تقندل لخ ةق نلخلغل لخ طتلفل تلو  لةالع لخةلال
 أنآخدل لختتي    تهيهي نلأل يخ ب لخ تاتل لة تالجهي ن لخ طتلفل    طالل لخ يالت لختة دشي س

 
 

 ساعة معتمدة 1                                                       1 -في  النطق تدريب عملي 1804351
 (1804350) المتطلب السابق:

 لطتصيصة طتلف لخ يالت لختة تتي ة    لضةيلايت لخ ةق نلخلغل ت ت إشيلف  تلولخةلال  تسيفب
  شيةيت نلخ  يقشيت لختة تجيى لة لختديسلتأ لخ لخ شييلل لةتقندل لخ ةق نلخلغل ن 

 
 

 ةمعتمد ةساع 1                                          مشاهدة -في السمعيات تدريب عملي  1804354
 (1804231) المتطلب السابق:
لخ طتلفل  لخ  تدل ا) نلع لالضةيلايت هلتتيففن  لخ  علة تديسلت    ي لخت  ةبدتل  لةالع لخةلال تلو

نصوويت لخ ووو تدل لجوويلء لخف  آخدوول وو  طووالل لخ وويالت لختووة دشووي س ي نلأل وويخ ب لخ تاتووول لووة تالجهووي ن 
 نلخ شييلل لة  شيةيت لخق لأ

 

 
 ةمعتمد ةساع 1                                         1 -في السمعيات  تدريب عملي  1804355

 (1804354المتطلب السابق: ) 
 لطتصيصووةإشويلف  إجويلء لخف نصوويت لخ و تدل لخ طتلفوول لوة تدوويسلت لخ و ع ت ووت تلووولخةلاول  توسيفب

 لختتلد دل نلخ قيشيت لختة تجيى لة لختديسلتأ شييلل لة لخ شيةيتلخ  ن لخ  تديت
 

 



 

 ةمعتمد اتساع 3                                 موضوع خاص في التدريب العملي في النطق 1804356
 ( نللقل لخق ل:  المتطلب السابق

ت لووة ندلوون  لطتدوويي خلتووسيفب لخ لووة لضووةيلايت لخ ةووق نلخلغوولطيصووي   طتوويي  ووسي  لخ وويسو  نضوونتي  
 ألخ نضنع    ج ي  ع ل ت ي يت لخ سي  نتطصصه

 
 

 ةمعتمد اتساع 3                            موضوع خاص في التدريب العملي في السمعيات  1804357
 ( نللقل لخق ل:  المتطلب السابق

لطتدويي لخ نضونع خلتوسيفب لخت لوة ندلون  لوة لضوةيلايت لخ و ع طيصوي   طتيي  سي  لخ يسو  نضونتي  
 أ   ج ي  ع ل ت ي يت لخ سي  نتطصصه

 
 

 ساعات معتمدة 3                                   التشوهات القحفية الوجهية وضعف السمع  1804400
 يل   ذل لخ  يق تلو لختةوني لخج   وة نتشويفح نل و نخنجدي لألتضويء  لخق فدول نلخنجهدول أ لوذخك ةويق 

لخطلقدوول خهووذه لألتضوويء نضووتف لخ وو ع لخ صووي ب ختشوون يت لخفووك ن ووقف  تشووطدص نتووالج لختشوون يت
 لخ لق نلخت   لخطلقدل نلخ تال  يت لخ يضدل أ لذخك إيشيس ن تيخجل  ذه لخ يالت أ

 

 
 ساعات معتمدة 3                                                   مقدمة في زراعة القوقعة  1804401

 (1804231) المتطلب السابق:
 يلو   ووذل لخ  وويق تلووو لختتيفووف بتك نخنجدووي  يلتوول لخقنقتول، ت لهووي نلدفدوول  يلتتهوويأ لووذخك تلووو لدفدوول 
لطتديي لخ يالت لخ يشو ل خ يلتول لخقنقتول،  وي  تيتوب تلوو ذخوك  و  ل نصويت نتوالج نليشويس قبو  ناتوس 

 لخ يلتل، نلخت)    لخ  تة نلخ ةقة  ي اتس لخ يلتلأ
 

 
 ساعات معتمدة  3                                                اءة والكتابة   صعوبات القر   1804411

تيلو  لخ ويسو تلوو صوتنايت  0تتيفف لخةلال ايخ في دل لخ طتلفل خصتنايت لختتلل نلخجنل ب لختة تش لهي 
ي لخ ولبدل تلوو لخقيلءو نلخكتيال نلخ ظيفيت لخ طتلفل  نخهي ن أ ايبهي نةيق تشطدصهي ن تيخجتهوي نت)ث يلتهو

 لخت ص   لخسيل ة خةلال لخ سلي  نت)ث ي ي لخ ف ة نلالجت يتة نلخ ه ة تل هلأ
 

 
 ساعات معتمدة 3                                                         اضطرابات الصوت  1804420

ضوندل نلخنظدفدول تتيفف لخةلال بطصيئص لخصونت لخةبدتوة نأ ونلع لالضوةيلايت لخصونتدل لخ طتلفول لخت
ايأل ووووايب لختووووة توووووسي إخووووو  ووووذه  هلتتيففن ليخا وووول لخصوووونتدل نلقووووسل  لخصوووونت للدووووًي أن ج ئدووووًي نغ ي ووووي

 لالضةيلايت نلدفدل   ع  سنثهي نةيق تشطدصهي ن تيخجتهي لة  يخل  سنثهيأ
 

 



  عات معتمدةاس 3                           التأهيل النطقي واللغوي لذوي االحتياجات الخاصة 1804421
تتيفف لخةلال ا) نلع لإلتيقيت لخطيصل ليخت)طي لختقلة نلخشل  لخس يغة نلختن س نلخةف  لخ  غنخة نت)ث ي 

توسيفب لخةلاوول تلووو لدفدول تق وودل  ووذه لخ ويالت نتشووطدص  شوولالت ن  وذه لإلتيقوويت تلوو لخ ةووق نلخلغوول 
لخ ةوق نلخلغول نلخ طتصو   لآلطويف  نأنجه لختتين  ب   لطتصيصوة تقوندل  تهي تيخجن  لخ ةق نلخلغل خس هل

 نبطيصل لطتصيصة لختيبدل لخطيصل نتلل لخ ف  نلختي ل   لة  جيل لخت  دل لالجت يتدلأ
 

 
 ساعات معتمدة 3                                             أسس إدارة عيادات النطق واللغة 1804422

نلخلغل نلختة تطتلف ايطتالف لخ نقع لخذي تكن  لدوه  خل ةق تتيفف لخةلال تلو أ نلع لختديسلت لخ طتلفل
 هل ذه لختديسو لتديسو لخ ةوق لوة لخ  تشوفو نتدويسو لخ ةوق لختتلد دول نتلوك لخ نجونسو لوة لخ سي ول نتتويفف

جيلءلت ل تقايل لخ يالت نتن فتهي نت ظدل  جالت لختديسوأ  تلو أق يل لختديسلت لخ طتلفل نل 
 

 
 ساعات معتمدة 3             المتعلقة بانشقاق الحلق االضطرابات النطقية 1804423

 (1804220)المتطلب السابق: 
تتيفف لخةالب تلو صتنايت لختنلص  لخ يتجول تو  ل شوقيق لخ لوق نتتيفوف لخةوالب اي ويخ ب  تق د هوي 
نلألجهوو و لخ  ووتطس ل خهووذل لخغووي أ لووذخك تتيفووف لخةووالب ا) وويخ ب لختووالج لخ ةقووة نتصوو دل لألجهوو و 

 أف   ع أتضيء لخفيفق لآلطيف  ختالج  يالت لخط ايختتين 
 

 
 ساعات معتمدة 3                                       التأهيل النطقي واللغوي لضعاف السمع 1804424

 (1804231المتطلب السابق: )
لس لخةلاول تتيفف لخةلال ايخ شلالت لخ  تدل لخ طتلفل نت)ث ي ي تلو لخ ةق نلخلغل نتيل  لخ يسو تلوو إتوس

 ه دي بهسف ت ل  هل    لخقديل بتقسدل لخطس يت لخ طتلفل خضتيف لخ و ع ندشو   ذخوك لختشوطدص لخوسق ق 
 ننضع لخطة  لختالجدل لخ طتلفل خت)  لهل أن إتيسو ت)  لهل نلدفدل تةبدقهيأ

 
 

 ساعات معتمدة 3                                                   اضطرابات النطق العصبية  1804425
(  Dysarthriaتتيفف لخةلال ايالضةيلايت لخ ةقدل لخ يج ل ت  إصيايت تصوبدل  ثو  ت وي لخكوالل   

نتيلوو  لخ وويسو تلووو ت س ووس لأل ووايب  (Apraxia )يخ يلوويت لإليلسدوول ألتضوويء لخ ةووق انتووسل لخووت لل 
خت)  و  لألشوطيص  لختصبدل لختة تووسي إخوو  ثو   وذه لالضوةيلايت نةويق تشطدصوهي نلخةويق لخ طتلفول

 هلأأن إتيسو ت)  ل لخذ   دتي ن      ذه لالضةيلايت
 

 



 ساعات معتمدة 3             األجهزة المستخدمة في تقويم النطق واللغة 1804426
 (او متزامن 1804230السابق: ) المتطلب

 
ل ةوق نلخصونتأ نلووة لخ تونليو خقدووي  لإلشوييلت لخف  فيئدول نلخت ف ودل خ نلألجهو و ايأل ويخ ب لتتيفوف لخةلاو

نلال وتفيسو   هوي   يل تنلي لألجه و،   تل تسيفب لخةالب تلو ج ع  ذه لإلشييلت    لخ يضو نت ل لهي
 لة تشطدص لضةيلايت لخ ةق نلخصنت نتالجهيأ

 

 
  ساعات معتمدة 3                                      موضوع خاص في تقويم النطق واللغة 1804427

خول  وسي  ات وق لوة  ونلس لخطةول نفت ينخوه  لوة لضوةيلايت لخ ةوق نلخلغول   لخ يسو  نضنتي طتيي  سي   
ات ق نتن ع  ندلن  لطتديي لخ نضنع    ج ي  ع ل ت ي يت لخ سي  نتطصصوه نفت شوو  وع  تةلاويت 

 أنلتجي يت لخا ث لخ تيصيو
 

 
 ساعات معتمدة 3                 حياة الطفل ضعيف السمع 1804430

 (1804331ب السابق: )المتطل
سيل ل لخجنل ب لالجت يتدل نلختيئلدل نلخ ف دل خلةف  ضت ف لخ  عأ لال ايب نلختق دل نلختالج نلخت)  و أ 

 لخت)ث يلت لخلغندل نلخ ةقدل نلاليشيس لال يي نلخن يئ  لخت)  لدل نلخطدييلت لختتلد دلأ
 

 
 معتمــدة ســاعات 3                 موضوع خاص في السمعيات 1804431

خوول  ووسي  ات ووق لووة  وونلس لخطةوول نفت ينخووه ات ووق نتن ووع   لووة لخ وو تديت  طتوويي  ووسي  لخ وويسو  نضوونتي
نتطصصووه نفت شووو  ووع  نل تديجوويت لخةيخووب ندلوون  لطتدوويي لخ نضوونع    ووج ي  ووع ل ت ي وويت لخ ووسي 

 أ تةلايت نلتجي يت لخا ث لخ تيصيو
 

 
 ساعات معتمدة 3                                                           التأهيل السمعي 1804432

 (1804331المتطلب السابق: ) 
سيل ل ت)ث ي أ نلع لالضةيلايت لخ  تدل تلو لخ ةق نلخلغل نسيل ل لخن يئ  لخ طتلفل لة ت)    ضتيف    

 سيفبدلألخ  ع لخايخغ   نلألةفيل نتق د هي نل تت يل لخ ت  يت لخ  تدلأ  يلتل لخقنقتل نلخبيل ج لخت
 

 
 ساعات معتمدة 3                 المعينات السمعية 1804433

 (او متزامن 1804331المتطلب السابق: )
لختتيفوووف ايخ ت  ووويت لخ ووو تدل: أج لء ووووي نطصيئصوووهي لخصووونتدل نلإلخكتين دوووول نت لهوووي نةووويق لطتديي ووووي 

 نلخف نصيت لخال  ل خنصفهي نتق دل ت لهي نأ نلتهي نأسنلت   تدل أطيىأ
 

 



 ساعات معتمدة 3                 اضطرابات التوازن  1804434
 (1804231المتطلب السابق: )

دغةة  ذل لخ  يق لخجنل ب لختشيف دل نلخف  نخنجدل خلتنل   نسني جهي  تنل   لألذ  لخسلطلدل لة لختنل   
 ويفيي نلخت ويي لخةبدتة نأ نلع ن  بايت لخسنطل أ لذخك  ونف  وتل تغةدول لخ و يو لخ يضودل نلخف وص لخ

 ن تيخجل  يف  لخسنطل لة  ذل لخ  يق أ
 

 
 ساعات معتمدة 3                    الضجيج واألذن 1804435

 يل  لخ  يق تلو تفهل نلتتايي ت)ث ي لخضج ج تلو لخ جت ع أ لختيل   تلوو قدي ويت لخضوج ج ن توي  ي 
 و لخ  ع أطةنيو لختلف نلخجنل ب لخقي ن دل خضا  لخضج ج نلدفدل لخ فيظ تل

 
 

 ساعة معتمدة1                                                     2 -في النطق عملي تدريب 1804452
 1804351المتطلب السابق : 

 لطتصيصةإشيلف ت ت  طتلف لخ يالت لختة تتي ة    لضةيلايت لخ ةق نلخلغل  تلولخةلال  تسيفب
 ةيت نلخ  يقشيت لختة تجيى لة لختديسلتأ  شيلخ لخ شييلل لةتقندل لخ ةق نلخلغلأ 

 

 
 ةمعتمد ةساع 1                                           2 -في السمعيات تدريب عملي 1804456

 (1804355: )المتطلب السابق 
 لطتصيصووةإشويلف  إجويلء لخف نصوويت لخ و تدل لخ طتلفوول لوة تدوويسلت لخ و ع ت ووت تلووولخةلاول  توسيفب

 لختتلد دل نلخ قيشيت لختة تجيى لة لختديسلتأ شييلل لة لخ شيةيتلخ  ن لخ  تديت
 

 
 ةمعتمد ةساع 2                                                    في النطق تدريب سريري  1804462

 (1804452: )المتطلب السابق
لت لخ ةوق نلخلغول لوة تسيفب لخةلال تلو إجيلء لخف نصيت لخ ةقدل نلخلغندل نلخصنتدل لخ طتلفل لة تدويس

لخ  تشوفديت نلخ يلكوو  لخ تطصصوول لخ تت ووسو لووة لخقةويت   لختوويل نلخطوويص نلتياوول لختقووييفي لختشطدصوودل 
نب يء لخطة  لختالجدل ن تياتول تقوسل لخ ويالت ت وت إشويلف لطتصيصوة لخ ةوق نلخلغول نلوذخك لخ شوييلل 

جيلء لألا يث لة لخق ل أ  لة لخ شيةيت لختتلد دل لخ ت نتل نل 
 

 
 ةمعتمد ةساع 2                                                  في السمعيات  تدريب سريري  1804463

 (1804456: )المتطلب السابق
جيلء لخف نصيت لخ  تدل لخ طتلفل  تسيفب لخةلال تلو أطذ لخ  يو لخ يفيفل الضةيلايت لخ  ع نلختنل   نل 

لخ تطصصل لخ تت سو خلتسيفب لة لخقةيت   لختويل نلخطويص لة تديسلت لخ  ع لة لخ  تشفديت نلخ يلك  
ت ت إشيلف لطتصيصة لخ  تديت نلخ شييلل لة لخ شيةيت لختتلد دل نلخ شييلل لة إجيلء لألا يث لوة 

 لخق ل أ
 

 
 


