
 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 

 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  مدخل الى علم السمع والتخاطب

 رمز املقرر  111تصل

 الكلية كلية الصحة وعلوم التأهيل

 القسم / البرنامج والتوازن  برنامج السمع علوم االتصال الصحي /

 السنة / املستوى  الثانية/ املستوى الثالث السنة

3 
عدد الوحدات 

 املعتمدة

 ساعات االتصال 2نظري:  1عملي/تمارين: 0تدريب:

 لغة املقرر  انجليزي 

 101-1حيا 

 102-1حيا
 املتطلب السابق

 املقرر املتزامن  اليوجد

 متطلب قسم
 

 نوع املقرر 

Students will be able to understand how speech articulators and 

resonators work to produce speech sounds. Students will be also 

introduced the basic principles of hearing function and assessment. In 

addition, students will be familiarizing with basic equipment used in 

hearing assessment and speech sounds analysis. 

وصف مختصر 

 للمقرر 



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 

 

 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  مدخل الى علم النفس

 رمز املقرر  112تصل 

 الكلية كلية الصحة وعلوم التأهيل

 القسم / البرنامج علوم االتصال الصحي /برنامج السمع والتوازن 

 السنة / املستوى  الثانية/ املستوى الثالث السنه

 عدد الوحدات املعتمدة 3

 ساعات االتصال 3نظري:  0عملي/تمارين:   0 تدريب:

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق اليوجد

 املقرر املتزامن  اليوجد

 نوع املقرر  متطلب قسم

To enhance the ability of Audiologist in identifying role of clinical 

psychology in speech and hearing disorders, types psychological 

assessment with considerations for speech and hearing disorders. 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 

 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  النمو والتطور البشري 

 رمز املقرر  113صحه 

 الكلية كلية الصحة وعلوم التأهيل

 القسم / البرنامج علوم االتصال الصحي /برنامج السمع والتوازن 

 السنة / املستوى  السنه الثانية/ املستوى الثالث

 عدد الوحدات املعتمدة 1

 ساعات االتصال 2نظري:   0عملي/تمارين:  0تدريب:

 لغة املقرر  انجليزي 

 101-1حيا 

 102-1حيا
 املتطلب السابق

 املقرر املتزامن  اليوجد

 نوع املقرر  متطلب قسم

The objective of this course is to provide the student with an 

understand of the human growth and development across the life 

span that include pre- and post-natal growth and development; 

and normal growth and milestones achieved in the physical, social, 

cognitive, and emotional systems.  

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  علم التشريح ووظائف االعضاء

 رمز املقرر  111صحه 

 الكلية كلية الصحة وعلوم التأهيل

 القسم / البرنامج برنامج السمع والتوازن /علوم االتصال الصحي 

 السنة / املستوى  املستوى الثالث / السنه الثانية

 عدد الوحدات املعتمدة 4

 ساعات االتصال 3نظري:   1عملي/تمارين:  0تدريب:

 لغة املقرر  انجليزي 

 101-1حيا 

 102-1حيا
 املتطلب السابق

 املقرر املتزامن  اليوجد

 نوع املقرر  متطلب قسم

 

• The course aims at providing students a basic 

understanding of the organization of the human body 

and how the body works.  

• Organs of the body will be studied to understand their 

structure, location in the body, their function and how 

they interact with other parts of the body to maintain 

internal homeostasis.  

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول
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• It also focuses at providing students the knowledge 

necessary to understand what the body is doing and 

how they can help the body cope with many different 

situations (exercise, relaxation, disease, injury, etc.). 

• Furthermore, it aims at helping students develop good  

learning habits and cognitive and psychomotor skills. 


