
 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  فقد السمع بسبب الضوضاء وكيفية املحافظة على السمع

 رمز املقرر  321سمع 

 الكلية الصحة و علوم التأهيل 

 القسم / البرنامج علوم االتصال الصحي / السمع و التوازن 

 السنة / املستوى  السنة الثالثه / املستوى السادس 

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات  3

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق 221سمع  -علم األعصاب للسمع والتوازن 

 املقرر املتزامن  ال يوجد 

 نوع املقرر  متطلب قسم

• Understand how exposure to noise affects hearing integrity.  

• Identify sources of hazardous noise, mechanism of resultant 

hearing loss.  

• Develop a plan to diagnose and manage noise induced hearing 

loss.  

• Formulate comprehensive preventive measures against noise 

induced hearing loss 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  تقييم وإدارة الجهاز الدهليزي 

 رمز املقرر  322سمع 

 الكلية الصحة و علوم التأهيل 

 / البرنامج القسم علوم االتصال الصحي / السمع و التوازن 

 السنة / املستوى  السنة الثالثه / املستوى السادس 

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات  3

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق ال يوجد

 املقرر املتزامن  ال يوجد 

 نوع املقرر  متطلب قسم

• Make an immediate impact on the participant’s the practice 

of vestibular evaluation. 

• Identify appropriate assessment and management of the 

vestibular system.  

• Analyze and critique the scientific basis of and the 
indications for a variety of vestibular 

• assessment and Tests /techniques used in diagnostic 
screening of patients typically referred for Vestibular 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assessment 

• Collaborate with other health care providers as needed to 
use the results of such assessment in patient’s diagnosis and 
management. 

• Additionally, the goal will be to further develop the 

Audiology practitioner’s ability to make use of evidence-

based practice in making clinical decisions and enhance 

their ability in localizing the site of pathology to use the 

results of such assessment in patient’s differential diagnosis 

and management 

 



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  (2السمعيات )

 رمز املقرر  323سمع 

 الكلية الصحة و علوم التأهيل 

 القسم / البرنامج علوم االتصال الصحي / السمع و التوازن 

 السنة / املستوى  / املستوى السادس  السنة الثالثه

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات  3

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق )314سمع ( 1ات السمعي

 املقرر املتزامن  ال يوجد 

 نوع املقرر  متطلب قسم

• To diagnosis and differentially diagnosis different condition of 

conductive hearing loss, sensorineural hearing loss, and mixed 

hearing loss; different condition of cochlear and retrochochlear 

hearing loss. 

• To perform OAE, tympanometry and reflexes testing, 

Diagnostic tests for functional hearing loss & interpretation 

• Reflex decay and interpretation 

• Management of different conditions of hearing impairment. 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  أخالقيات املهنة والتنمية املهنية

 املقرر رمز  324سمع 

 الكلية الصحة و علوم التأهيل 

 القسم / البرنامج علوم االتصال الصحي / السمع و التوازن 

 السنة / املستوى  السنة الثالثه / املستوى السادس 

 عدد الوحدات املعتمدة  2

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق (HCS111)ب والتخاطمدخل لعلوم السمع 

 املقرر املتزامن  ال يوجد 

 نوع املقرر  متطلب قسم

• Discuss the role of codes of ethics in professionalism and apply 

ethical principles to the  

• analysis of dilemmas  

• Utilize approaches to critical thinking and ethical analysis in 

their discussions of ethical challenges  

• Recognize the most common ethical areas in contemporary 

audiology  

• Describe professional ethical responsibilities  

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

 

 ملقرر نموذج وصف مختصر 

 اسم املقرر  السمع لألطفال معل

 رمز املقرر  325سمع 

 الكلية الصحة و علوم التأهيل 

 القسم / البرنامج علوم االتصال الصحي / السمع و التوازن 

 السنة / املستوى  السنة الثالثه / املستوى السادس 

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات  3

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق اليوجد

 املقرر املتزامن  ال يوجد 

 نوع املقرر  متطلب قسم

• Identify normal and abnormal motor, speech, language, and 

hearing development of infants and young children. 

• Identify genetic, embryologic, syndromic, and hereditary 

factors associated with deafness.  

• Identify the medical problems that put newborns and young 

children at risk for hearing loss.  

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 

• Identify educational/classroom techniques and programs for 

hearing-impaired children.  

• Discuss the evaluation, management, and treatment of children 

with minimal and unilateral hearing loss. 

• Fitting hearing aids and assistive listening devices on pediatric 

patients. 

• Identify cochlear implant candidates and discuss management 

and treatment protocols. 

• Describe auditory assessment protocols. 

• Discuss early intervention and parent-infant communication. 

• Graph normal development of auditory behavior and 

speech/language development in infants and young children  

• Examine the relationship between speech, language, and 

hearing in the development of communication in children.  

• Familiarize and develop skill in pediatric testing and 

audiological assessment, including infants and young children  

• Use suitable management strategies for infants and young 

children with hearing loss  


