
األردنية الجامعة
والنطق السمع علوم قسم

  مادة(     )خارج     الماجستير     لطلبة     العملي     التدريب     إرشادات     ُكتّيب
ضمن العملي التدريب لمتطلبات إنجازهم فترة طوال بها وااللتزام اإلرشادات هذه قراءة الطلبة جميع على

األردنية. الجامعة في والنطق السمع علوم قسم في الماجستير لبرنامج الدراسية الخطة

  :   المشاهدة     إرشادات
  والنطق     السمع     علوم     في     البكالوريوس     درجة     يحملون     ال     الذين     القسم     طلبة

الس;مع عل;وم قسم عي;ادة في مش;اهدة  س;اعة25 إنه;اء الط;الب على يت;وجب العملي، الت;دريب بداية قبل.1
األردنية الص;;;;;;;;حة وزارة من مرخصة مختصة عي;;;;;;;;;ادة أو مركز في أو األردنية الجامعة في والنطق

"مش;;;;;;رف" يح;;;;;;دده إش;;;;;;راف وتحت ذلك على القسم في العملي بالت;;;;;;دريب المختصة اللجنة موافقة بعد
الجامعة. خارج المشاهدة الطالب فيها سينجز التي المركز/العيادة أو القسم

أنجزها ال;;تي المش;;اهدة س;;اعات من س;;اعة لكل القسم في المعتمد المش;;اهدة نم;;وذج تعبئة الط;;الب على.2
المشرف. قبل من بأول أوال وتوقيعها الطالب

المشرف. قبل من القسم في المعتمد المنجزة المشاهدة ساعات نموذج توقيع الطالب على.3
 نم;;;وذج25يحت;;;وي: )أ(  ملف المش;;رف الط;;;الب يس;;لم المطلوب;;;ة، المش;;اهدة س;;اعات من االنته;;اء بعد.4

)ج( المش;;رف، من س;;اعاته جميع موقع المش;;اهدة س;;اعات )ب( نم;;وذج المش;;رف، من موقعة مش;;اهدة
فيه موض;;;حا المطلوبة المش;;;اهدة لس;;;اعات القسم إرش;;;ادات حسب إنه;;;اءه يوضح الط;;;الب من اس;;;تدعاء

للمشرف.  الملف تسليم وتاريخ الساعات هذه إنهاء ومكان أنجزها، التي المشاهدة ساعات عدد
للقسم الط;;;الب يتق;;دم القس;;م، عي;;;ادة خ;;ارج المش;;اهدة س;;اعات من ج;;زء بإنه;;;اء الط;;;الب رغب ح;;ال في.5

وال الس;;اعات تلك فيها س;;ينجز ال;;تي العي;;ادة اسم يوضح خطي بطلب بالمش;;اهدة الط;;الب يب;;دأ أن وقبل
ذلك.  على القسم إدارة موافقة على حصوله بعد إال القسم خارج بالمشاهدة الطالب يبدأ

اللجنة بق;;;رار الط;;;الب يبلغ الط;;;الب، قدمه ال;;;ذي المش;;;اهدة ملف القسم في المختصة اللجنة مناقشة بعد.6
تلك موافقة ب;;;دون العي;;;ادة في ح;;;االت إي الط;;;الب يس;;;تلم وال العي;;;ادة في الح;;;االت اس;;;تالم بخص;;;وص

ذلك. على اللجنة
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:  الحاالت     استالم     إرشادات
  والنطق     السمع     علوم     في     البكالوريوس     درجة     يحملون     ال     الذين     القسم     طلبة

نهاء ( أعاله6-1) اإلرشادات وفق مشاهدة  ساعة25 الطالب إنهاء الحاالت الستالم يشترط.1 Yوا
اللجنة قرار بأن القسم(. علما )يحددها الدراسية الخطة ضمن معينة نظرية مواد بنجاح الطالب

نقاط عدة على يعتمد الحاالت استالم على الموافقة بخصوص القسم في العملي بالتدريب المختصة
على الطالب قدرة بخصوص اللجنة أعضاء ورأي النظرية المواد في الطالب أداء مستوى منها

المرضى. مع العمل
الذين المرضى مع العمل الطالب بإمكان الحاالت، الستالم القسم موافقة على الطالب حصل حال في.2

الطالب أنهاها التي النظرية بالمواد مباشرة عالقة ذات سمعية أو لغوية أو نطقية مشاكل من يعانون
بمرضها.  تتعلق نظرية مادة يتلقى لم حالة أي الطالب يستلم وال

  والنطق     السمع     علوم     في     البكالوريوس     درجة     يحملون     الذين     القسم     طلبة
يستلم وال بذلك برغبته القسم إلدارة بطلب تقدمه بعد القسم عيادة في حاالت استالم الطالب بإمكان.1

الخصوص. بهذا القسم من موافقة على حصوله بعد إال حاله أي الطالب

  :   جلسات'  ال     إرشادات
  القسم     طلبة     جميع

أدائه تق;;ييم بعد إال الح;;االت ع;;دد زيادة يتم وال الفصل بداية في  حاالت5 حتى يستلم أن للطالب يمكن.1
.القسم في المختصة واللجنة المشرف وبقرار شهري بشكل

ف;;ترة ط;;وال ملف;;اتهم ش;;ؤون جميع ومتابعة الح;;االت جلس;;ات مواعيد تنس;;يق مس;;ؤولية الط;;الب يتحمل.2
لهم. تدريبه

جميع مع العملي والت;;;;;;;دريب بالمرضى الخاصة والعي;;;;;;;ادة القسم بإرش;;;;;;;ادات االل;;;;;;;تزام الط;;;;;;;الب على.3
يدربها. التي الحاالت

المشرف.  مع وبالتنسيق العيادة / سكرتيرةمنسق من التدريب لغرض الحاالت استالم يتم.4
بعد العالج التق;;;;;;ييم/بداية موعد عن والمش;;;;;;رف العي;;;;;;ادة / س;;;;;;كرتيرةمنسق إبالغ الط;;;;;;الب على يجب.5

.   الحالة تلك ملف استالم تاريخ من يومان أقصاها مدة في معها الموعد ذلك وتحديد الحالة موافقة
ت;;رغب وال بها اتصل ال;;تي الح;;االت عن والمش;;رف العيادة منسق/ سكرتيرة إبالغ الطالب على يجب.6

 العالج. في
قيد إلى انتظ;;;ار من الحالة ملف تغي;;;ير من للتأكد العي;;;ادة س;;;كرتيرةمنس;;;ق/ مراجعة الط;;;الب على يجب.7

.لحالةل ملف فتح ثم ومن العالج
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موج;;;;;ودة )التفاص;;;;;يل الحالة ملف داخل األساس;;;;;ية األوراق كافة وج;;;;;ود من التأكد الط;;;;;الب على يجب.8
 الملفات" أدناه(. "إرشادات عنوان تحت

ولمنس;;;;ق/س;;;;كرتيرة للمش;;;;رف األس;;;;بوعي الجلس;;;;ات برن;;;;امج من مطبوعة نس;;;;خة تس;;;;ليم الط;;;;الب على.9
ذلك. منه ٌطلب حال في العيادة

جلس;;;;ته بمك;;;;ان المش;;;;رف ويبلغ القسم في للت;;;;دريب المخصصة الغ;;;;رف في الجلس;;;;ات الط;;;;الب يعطي.10
يدربها. التي الحاالت لجميع

الط;;الب على العي;;ادة، غرف خارج الجلسة تلك إعطاء معينة لجلسة التدريب أنشطة تضمنت حال في.11
األنشطة. تلك إعطاء قبل مسبقا موافقته على والحصول المشرف إبالغ

.  بأول أوال نفسه الطالب أو للحالة اعتذار أو تغير بأي المشرف إبالغ طالب كل على يجب.12
)و/أو الحالة تلك عالج انته;;;;اء لحين أو الدراسي الفصل م;;;;دة ط;;;وال الحالة مع بالعمل الط;;;الب يل;;;تزم.13

المشرف(. رأي حسب
غرفة إلى الحالة دخ;;;;;;;ول قبل المالية ورقة على العي;;;;;;;ادة محاسب توقيع من التأكد الط;;;;;;;الب على يجب.14

.التدريب
أي وج;;;;ود ح;;;;ال وفي س;;;;ليمة للحالة المالية األم;;;;ور أن العي;;;;ادة محاسب من التأكد الط;;;;الب على يجب.15

المشرف. مع وبالتنسيق المحاسب مع ذلك متابعة الطالب على الموضوع، بهذا تتعلق مشاكل

  الملفات:      إرشادات
الط;;;الب يفتح الحال;;;ة، تلك مع العالج بداية على أس;;;بوع أقص;;;اه موعد وفي للحالة الط;;;الب اس;;;تالم بعد.1

ف;;;;ترة ط;;;;وال متابعته عن مس;;;;ئوال ويك;;;;ون به الخاصة الوث;;;;ائق جميع يحت;;;;وي حالة لكل منفصل ملف
له.  استالمه

: الموضح التسلسل وبنفس التالية األوراق على الحالة ملف يحتوي أن يجب.2
الملف: من األيمن الجانب
الوث;;;ائق فوقها وتض;;;اف الملف في أوال )توضع المؤم;;;نين للمرضى المستش;;;فى تحويل ورقة

الموضح( التسلسل وبنفس ادناه
المريض من موقع العيادة إرشادات نموذج
المريض من موقع جلسة تصوير على الموافقة نموذج
بغ;;;رض التق;;;ييم خالل اس;;;تخدامها تم ال;;;تي النم;;;اذج وجميع المش;;;رف من موقع التق;;;ييم تقرير

التقرير.  كتابة
المشرف. من موقعة العالجية الخطة
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أو أس;بوعيا م;رتين العي;ادة تراجع التي للحالة جلسات ثماني كل بمعدل الشهري التقدم تقرير
.المشرف يقترحه بمعدل

بأول. أوال المطلوبة البيانات جميع فيها موثق المريض وغياب حضور ورقة
من وتوقيعه تعبئته بعد الملف في )يوضع العالج العالج/إيق;;;;;;;;;;;;;اف من الخ;;;;;;;;;;;;;روج نم;;;;;;;;;;;;;وذج

مؤقتة(. لفترة العالج توقف حال في أو العالج انتهاء عند والطالب والمشرف األهل/الحالة
الملف: من األيسر الجانب
نت;;;;ائج لتوثيق اس;;;;تخدامها تم ال;;;;تي والنم;;;;اذج األنش;;;;طة على وأمثله جلسة لكل اليومية الخطة

الزم;;;ني بالتسلسل التالية الجلس;;;ات فوقها تض;;;اف ثم جلسة أق;;;دم الملف في )توضع األه;;;داف
الجلسات(. تلك من كل فيه أعطيت الذي

المشرف(. توصية )حسب البيتي التدريب برنامج
القسم في المخصص المك;;;;;;;;ان )أو القسم س;;;;;;;;كرتيرة مكتب في جلسة كل بعد الح;;;;;;;;االت ملف;;;;;;;;ات تحفظ.3

للطالب(. عنه والمعلن
باتًا. منعًا القسم من الحاالت ملفات إخراج يمنع.4
على المش;;;;رف موافقة وبعد العي;;;;ادة أنظمة حسب الم;;;;ؤقت العالج إيق;;;;اف أو للحالة العالج انته;;;;اء عند.5

في الموض;;حة الوث;ائق جميع على الملف يحت;وي أن على للعي;ادة الحالة ملف تسليم الطالب على ذلك،
الملفات" أعاله. "إرشادات ( من2) النقطة

  :   العالجية     والخطط     التقارير'     إرشادات
: يلي ماب للحاالت العالجية والخطط التقارير كتابة عند االلتزام الطالب على يجب   

Font Size 12 الخط وحجم Simplified Arabic يكون بحيث بالخط االلتزام.1

Font الخط بنمط االل;;;;;تزام.2  Style ع;;;;;ادي يك;;;;;ون  بحيث Normalمائل  وليسItalic اس;;;;;ود  او
.   خط     تحته  او Bold And  Italic مائل عريض اسود  او Boldعريض

 .مائل او أغمق لون او أكبر بخط الرئيسية العناوين جعل عدم.3
عل;;وم قسم األردني;;ة، )الجامعة التقرير التالي;;ة: عن;;وان الرئيس;;ية بالعن;;اوين التق;;ارير كتابة عند االل;;تزام.4

التق;;ييم، نت;;ائج التق;;ييم، اج;;راءات الحال;;ة، ت;;اريخ األساس;;ية، المعلوم;;ات تق;;ييم(، تقرير والنط;;ق، الس;;مع
المشرف. يقترحها إضافات أو ُأخرى رئيسية عناوين وأي والتوصيات، التشخيص

قسم األردنية، )الجامعة الخطة التالية: عنوان الرئيسية بالعناوين العالجية الخطط كتابة عند االلتزام.5
طويلة األهداف التقييم، نتائج ملخص األساسية، المعلومات عالجية(، خطة والنطق، السمع علوم
المشرف. يقترحها ُأخرى رئيسية عناوين وأي األمد، قصيرة األهداف األمد،
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المشرف من واعتمادها مناقشتها بعد الحالة ملف في العالجية والخطة التقييم تقرير عن نسخة وضع.6
المشرف. يحدده موعد في التقدم تقارير ومن التقييم تاريخ من أسبوعين أقصاه موعد في

  :  ة  العملي     الساعات     إرشادات
التخرج. ألهداف عملي تدريب  ساعة300 إنهاء الطالب على.1
الجامعة خ;;;ارج مرخصة عي;;;ادة في أو القسم عي;;;ادة داخل عملي ت;;دريب س;;;اعات إنه;;;اء للط;;;الب ممكن.2

األردنية.
 س;اعة100 عن يقل ال ما إنهائه بعد إال القسم خ;ارج عملي ت;دريب س;اعة أي بإنه;اء للطالب يسمح ال.3

خ;;;;;;;ارج الس;;;;;;;اعات ه;;;;;;;ذه بإنه;;;;;;;اء رغبته يوضح بطلب تقدمه وبعد القسم داخل عملي-; نطق ت;;;;;;;دريب
ذلك. على القسم موافقة على وحصوله الجامعة

ببداية والنطق الس'مع عل'وم غ'ير التخصص'ات في البك'الوريوس ش'هادة حملة من للط'الب يس'مح ال.4
ض''من القسم يطرحها ال''تي نطق تط''بيق-عملي لم''ادة بنج''اح' الط''الب إنه''اء بعد إال العملي الت''دريب
في والنطق الس'''مع عل'''وم قسم في واللغة النطق تق'''ويم في الماجس'''تير' لبرن'''امج الدراس'''ية الخطة

األردنية. الجامعة
خ;;;;;ارج العملي الت;;;;;;دريب س;;;;;اعات من ج;;;;;زء إلنه;;;;;اء القسم من موافقة على الط;;;;;;الب حصل ح;;;;;ال في.5

الخصوص. بهذا القسم بإرشادات التام االلتزام الطالب على الجامعة،
في واللغة النطق تق;;;;ويم في الماجس;;;;تير ببرن;;;;امج التحاقه قبل للط;;;;الب ت;;;;دريب س;;;;اعات أي تحتسب ال.6

خارجها.' أو الجامعة داخل العملي بالتدريب القسم موافقة على حصوله قبل أو القسم
خارجه;;;;;;;;ا( أو الجامعة داخل الت;;;;;;;;دريب )عند المش;;;;;;;;رف مع دوري بش;;;;;;;;كل االجتم;;;;;;;;اع الط;;;;;;;;الب على.7

بخصوصها. المشرف وبتوصيات االجتماعات هذه بمواعيد وااللتزام الحاالت مع عمله بخصوص
  األقل     على منه متوقع الدراسة، فترة خالل انجازها الطالب من المتوقع ساعة الثالثمائة ضمن من.8

المختلفة:  الحاالت مع الساعات من يلي ما انجاز
ساعة35 اللغوي التأخر 
ساعة25 الصوتية االضطرابات 
ساعة25 التلعثم/التأتأة 
ساعة20 والفونولوجيا النطق اضطرابات 
ساعة10 القراءة اضطرابات  

ساعة30 السمع ضعف عن الناتج اللغوي التأخر 
ساعة20 البلع أو العصبية النطق اضطرابات  

ساعة15 الكالمية الحبسة  
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مختلفة. اضطرابات تغطي أن على  ساعة20 تقييم ساعات
بأول أوال المشرف قبل من القسم في المعتمد المنجزة العملية الساعات نموذج توقيع الطالب على.9

التدريب لساعات الطالب إنهاء عند للقسم تقديمها لغايات الساعات تلك عن بنسخة واالحتفاظ
العملي.

العيادة. محاسب مع للحالة المنجزة الساعات تدقيق شهر كل نهاية الطالب على.10
على: بناء تكون الساعات احتساب آلية.11

عليها متفق متابعة آلية حسب المش;;رف من اعتمادها يتم يومية خطط ش;;كل على الجلس;;ات توثيق
الطالب. مع

العيادة. محاسب لدى المالي الكشف في الجلسات توثيق
حيث من بالجلسة الطالب التزام :

بالمواعيد االلتزام-1
عالج( أو )تقييم نوعها حسب للجلسة الالزمة والتدريب التقييم مواد إعداد-2
المشرف من امسبق واعتمادها ومناقشتها اليومية الخطة كتابة-3
العالجية الخطة مع يتناسب بما الجلسة أنشطة طبيقت-4
واألهل الحالة مع جيد بشكل والتواصل الجلسة إدارة على القدرة-5
العملي والتدريب الحاالت بخصوص والعيادة القسم بإرشادات االلتزام-6

التالية الحاالت في كعقوبة للطالب المنجزة الساعات من جزء أو الساعات جميع ُتعتمد/ تحذف . ال12
القسم: في المختصة' اللجنة' ترتئيه' ما وحسب
القسم. في المختصة اللجنة و/أو المشرف رأي حسب التدريبية المهارات في القصور
التقارير "إرشادات تحت ورد ما حسب العالجية والخطط التقارير تسليم بمواعيد االلتزام عدم

التقارير تسليم في تأخير يوم كل عن جلسة ساعة اعتماد عدم يتم حيث أعاله العالجية" والخطط
الواحد. للمريض العالجية والخطط

كل عن ساعة خصم يتم حيث والحاالت المشرف مسبق تبليغ دون الجلسات عن الطالب تغيب
مسبق. تبليغ بدون الطالب تغيبها جلسة

دخ;;ول قبل المالية ورقة على العي;ادة محاسب توقيعل متابعته ب;دون ت;دريب لجلسة الط;;الب إعط;;اء
التدريب. غرفة إلى  الحالة

الخصوص بهذا القسم في المختصة اللجنة و/أو المشرف يقررها ٌاخرى حاالت أي
ضمن المطلوبة العملية األردنية( للساعات الجامعة خارج وليس القسم )في الطالب إنهاء ندع. 13

إنهاؤه الطالب فيه يوضح )أ( استدعاء يحتوي القسم إلى ملفا الطالب يقدم  ساعة(،300) الخطة
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نموذج من األصلية )ب( النسخة الملف، تسليم تاريخ المنجزة، الساعات عدد المطلوبة، العملية للساعات
المشرف/المشرفين.  من موقعة المنجزة الساعات

األردنية: الجامعة خارج العملي التدريب إرشادات
داخل عملي-;نطق  تدريب  ساعة100 عن يقل ال ما إنهاء الطالب على.1

األردنية. الجامعة خارج عملي تدريب ساعات إلنهاء بطلب للقسم التقدم قبل القسم
القسم، خارج العملي التدريب ساعات من جزء بإنهاء الطالب رغب حال في.2

الطالب يبدأ وال الساعات تلك فيها سينجز التي العيادة اسم يوضح خطي بطلب للقسم الطالب يتقدم
العيادات بأن ذلك. علما على القسم إدارة موافقة على حصوله بعد إال القسم خارج بالتدريب
من المرخصة واللغة النطق مشاكل بمعالجة المختصة العيادات هي الغرض لهذا القسم في المعتمدة
التدريب على اإلشراف بإرشادات االلتزام على فيها المشرف يوافق والتي األردنية الصحة وزارة
الطالب. ذلك على إشرافه عند بالقسم الخاصة العملي

ومن التدريب مكان إلى الجامعة من للطالب النقل وسيلة الجامعة تؤمن ال.3
الجامعة. إلى التدريب مكان

التالية: العملي بالتدريب الخاصة القسم بإرشادات الطالب يلتزم.4
القسم. من المعتمد الجلسات نموذج في المنجزة الجلسات توثيق
بما معها والعمل الحاالت بخصوص الجامعة خارج العيادة/المركز بإرشادات االلتزام

الخصوص. بهذا القسم إرشادات مع يتناسب
والخطة التقييم يشمل: تقرير أكثر أو  جلسات5 دربها حالة لكل بتوثيق الطالب يحتفظ

الطالب. أنجزها تدريب أو تقييم جلسة لكل يومية جلسة وخطة التقدم وتقارير العالجية
لكل فقرة في الطالب فيه يوضح  جلسات5 من أقل دربها حالة لكل بتوثيق الطالب يحتفظ

أو إنجازها تم التي السلوكية األهداف العالج، أهداف الجلسات، عدد الحالة، حالة: نوع
أال علىالحالة.  تلك مع الطالب أنجزها جلسة آخر في توثيقه تم الذي التقدم عليها، العمل

الساعات مجموع % من10  جلسات'5 من أقل الطالب دربها التي الحاالت' نسبة تتجاوز
ساعات أي للطالب تعتمد لن حيث مجتمعة الجامعة خارج التدريب أماكن في المنجزة
أعاله. المحددة النسبة' تجاوزت'

يقضيه الذي الوقت أو الطالب مع اإلجتماع وقت الجامعة خارج التدريب عند يحتسب ال
لذلك الُمنجزة العملية الساعات ضمن للجلسات التحضير أو الملفات تجهيز في الطالب
الطالب.
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يحتوي: )أ( استدعاء للقسم ملف تقديم عليه الجامعة، خارج للساعات الطالب إنهاء عند
فيه أنهى الذي المكان فيه موضحا الجامعة خارج للساعات إنهاؤه يوضح الطالب من مقدم

من )ب( كتاب الزمنية، الفترة المنجزة، الساعات عدد المشرف، اسم ساعاته، الطالب
ذلك اسم فيه موثق الجامعة خارج العملي التدريب ساعات الطالب فيه أنهى الذي المكان
وعدد نوع لمكان الفترة/المدير تلك خالل الطالب على المشرف فيه يلخص وختمه المكان
)ج( نماذج المشرف، وتوقيع اسم وعليه الطالب أنجزها التي العملي التدريب ساعات
أو  جلسات5 الطالب دربها التي الحاالت ب الخاصة السابقة النقاط في الموضحة التوثيق

 جلسات.5 من أقل أو أكثر
القسم في المختصة اللجنة اعتماد بخصوص القسم إدارة قبل من الطالب غَّبلُي.5

الجامعة. خارج المنجزة لساعاته

:  خرى  ُ  أ     إرشادات
التدرب غرف داخل األكل يمنع.1
القسم بإرشادات االلتزام يجب القسم في األلعاب غرفة في المتوفرة والوسائل أللعابا استخدام عند.2

من االنتهاء بعد مكانها إلى إرجاعها و عليها المحافظةوحينه(  للطالب عنها )ُيعلن الخصوص بهذا
مباشرة. الجلسة

 باتًا. منعًا القسم من بالقسم الخاصة والوسائل األلعاب إخراج يمنع.3

مادة( خارج) الماجستير لطلبة' العملي التدريب على المشرف إرشادات
يعادلها ما )أو واللغة النطق تق;;;;;;;;;;;;;;ويم في الماجس;;;;;;;;;;;;;;تير درجة األقل على يحمل.1

التخصص(. ضمن
األردنية.  النطق معالجة مهنة مزاولة ترخيص يحمل.2
مش;;;اكل عالج خ;;دمات لتق;;ديم م;;رخص عي;;;ادة/مركز في العالج في خ;;برة لديه.3

المهنة. مزاولة ترخيص على حصوله بعد سنتين عن تقل ال واللغة النطق
واللغة النطق مش;;;;;اكل عالج خ;;;;;دمات لتق;;;;;ديم م;;;;;رخص عي;;;;;ادة/مركز في يعمل.4

الطالب. على إشرافه فترة خالل
طلبة من ط;;;الب من ألك;;;ثر العملي الت;;;دريب على اإلش;;;راف المش;;;رف بإمك;;;ان.5

الوقت. نفس في القسم
مباشر بش;;;;كل العمل من فعلية  دقيقة50 هي للط;;;;الب الواح;;;;دة العملية الس;;;;اعة.6

أقل الط;;الب أنجزها ال;;تي الجلسة زمن ك;;ان ح;;ال عالج. في جلسة أو تق;;ييم جلسة خالل إما الحالة مع
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50 أنها على للط;;الب تحتسب ال الجامع;;ة، خ;;ارج الت;;دريب مك;;ان إرش;;ادات على بن;;اءا  دقيقة50 من
 دقيقة(.45 أو  دقيقة،30)مثال:  لها الفعلي الوقت ويحتسب دقيقة

في الط;;;;الب يقض;;;;يه ال;;;;ذي ال;;;;وقت أو الط;;;;الب مع االجتم;;;;اع وقت يحتسب ال .7
الطالب. لذلك المنجزة العملية الساعات ضمن للجلسات التحضير أو الملفات تجهيز

ومن العمل مك;;;;;;ان إلى الجامعة من للمش;;;;;;رف النقل وس;;;;;;يلة الجامعة ت;;;;;;ؤمن ال.8
العملي. بالتدريب خاص اجتماع حضور القسم منه طلب حال في الجامعة إلى العمل مكان

المشرف: ومهام واجبات
والمهام الجلسات يخص بما العملي التدريب خالل الشخصي أدائه تقييم بخصوص الطالب توجيه.1

المطلوبة.
الجلسات. وتوثيق التقارير وكتابة اللفظي التواصل في مهاراته تطوير في الطالب مساعدة.2
المهنة. وأخالقيات النطق معالجة مهنة مزاولة بتعليمات يتعلق بما واإلرشاد النصح الطالب إعطاء .3
حقيقية. أمثلة في للطالب ذلك ونمذجة المهنة بأخالقيات االلتزام .4
إلى الطالب وتوجيه التواصل اضطرابات حول نشر ما أحدث في الموثقة العلمية باألسس مااللتزا.5

بالمثل. العمل
الطالب ينجزها التي والعالج التقييم جلسات % من25 عن يقل ال ما على مباشر بشكل اإلشراف.6

العملي. التدريب مكان في تواجده فترة خالل
تدريبه. الطالب إنهاء بعد العملي التدريب فترة خالل الطالب أداء حول ألداء وتقييم تقرير كتابة.7
مهارات وتغطي مختلفة ولغوية نطقية اضطرابات تغطي متنوعة لحاالت الطالب استالم متابعة.8

والعالج. التقييم
الجلسات في أداؤه حول بأول أوال للطالب المختص واإلرشاد التوجيه تقديم.9

بخصوص االجتماعات تلك خالل واإلرشاد النصح ويقدم الطالب مع دورية اجتماعات تنسيق.10
التدريب. فترة خالل الطالب وأداء أعمال

الجلسات. في أداؤه لمتابعة الشهر في مرتين عن يقل ال ما الطالب مع االجتماع.11
مكان في للجلسات إنجازه وخالل قبل الطالب مع العالج وتفاصيل العالجية الخطة أهداف مناقشة.12

التدريب.
بهذا القسم من المعتمد النموذج في الطالب قبل من المنجزة العملية الساعات على التوقيع.13

الخصوص.
في أو المكان ذلك في العملي التدريب إرشادات مع تتناسب ال للطالب سلوكيات بأي القسم إبالغ.14

المهنة. أخالقيات مع تتنافى أو القسم،
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فيها: خطة بما بعدها أو للجلسات التحضير عند الطالب يستخدمها التي النماذج جميع وتوقيع متابعة.15
مكان في معتمدة ُأخرى نماذج وأي النهائي، الطالب ملف المنجزة، الساعات نموذج اليومية، الجلسة

التدريب.
اجتماعين يتجاوز ال )بما حضورها القسم منه يطلب التي بالتدريب الخاصة االجتماعات حضور.16

الواحد(. الدراسي الفصل خالل
 اإلرشادات. هذه في نص عليها يرد لم التي الحاالت في القسم في المختصة اللجنة *** تبت

تم إعداد هذا الُكتيب من قِبَل الدكتورة ميساء حاج طاس بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم السمع
. 2020/2021والنطق خالل الفصل الدراسي األول 
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