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Course Specifications

Institution: Najran University
Date of Report: 23/3/1438
College/Department : Education College; Department of التربية الخاصة
A. Course Identification and General Information
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Course title and code: ( ( خاص) )اضطرابات التواصل963(
Credit hours:  ساعات3
Program(s) in which the course is offered. برنامج صعوبات التعلم
Name of faculty member responsible for the course:  جمعة فاروق.د
Level/year at which this course is offered: المستوى السادس
Pre-requisites for this course (if any) :ال يوجد
Co-requisites for this course (if any): :ال يوجد
Location if not on main campus: داخل الحرم الجامعي
Mode of Instruction (mark all that apply))الفصول التقليدية االلكتروني
a. Traditional classroom



What percentage?

60%

b. Blended (traditional and online)



What percentage?

40%

c. e-learning

What percentage?

d. Correspondence

What percentage?

f. Other

What percentage?

Comments:
 كما يقوم المحاضر باثارة انتباه الطالب وتوجيه االسئلة التي تثير انتباههم فى،يتم التدريس فى هذا المقرر من خالل اسلوب المحاضرة
 كما يتم القيام ببعض الزيارات الميدانية لمراكز، كما يتيح هذا االسلوب الفرصة للطالب للمشاركة والتفاعل فى قاعة الدرس،المحاضرة
.التربية الخاصة للتعرف على كيفية تشخيص وعالج األفراد ذوى اضطرابات التواصل من قبل المختصين فى هذا المجال
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B Objectives
?1. What is the main purpose for this course

-

يذكر هنا األهداف الرئيسية للمقرر ( يوضع يف االعتبار نواتج التعلم للربنامج اليت يسهم يف حتقيقها)

-

اهلدف العام:

-

األهداف اخلاصة:

-

التعرف على أهم المفاهيم المتعلقة باضطرابات التواصل.
التعرف على أهمية اللغة ووظائفها في التواصل.
التمييز بين تصنيفات اضطرابات التواصل .
التعرف على أعراض اضطرابات التواصل.
التعرف على أسباب اضطرابات التواصل.
التعرف على طرق عالج اضطرابات التواصل
التمكن من طرق تقييم اضطرابات التواصل
امتالك اإلطار النظري والكفايات التعليمية والتخطيطية فيما يتعلق بإعداد البرامج التربوية لحاالت تعاني
من اضطرابات التواصل.

أن يتعرف الطالب على مفهوم التواصل وأنواعه وتصنيفه وأهميته في الحياة االجتماعية ،وأيضا ً التعرف
على أهمية اللغة ووظائفها في عملية التواصل ،وطرق التشخيص والتقييم والعالج بما يقلل من أثارها
السلبية على الفرد والمجتمع  .ويتفرع من الهدف العام عدة أهداف خاصة وهي كالتالي:

-

2. Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented. (e.g.
increased use of IT or web based reference material, changes in content as a result of new research in
)the field

 متابعة أحدث المستجدات المتعلقة باضطرابات التواصل من خالل متابعة األبحاث الحديثة في هذا المجال والتصفحالمستمر لالنترنت.
 سيتم إدخال مواد ومراجع محدثة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات و شبكة االنترنت.. سيتم تحديث التغييرات في محتوى المقرر أوال بأول بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في مجال التربية الخاصة بوجهعام ومجال اضطرابات التواصل بوجه خاص.
 سيتم العمل على تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس في الكلية مع الجامعات العربية والعالمية في هذا المجال سواء تمذلك عبر شبكة االنترنت أو عن طريق المؤتمرات التي سيحضرها اعضاء هيئة التدريس ،أو عن طريق اتفاقية التعاون مع
الجامعات االجنبية والتي يقوم القسم حاليا ً بعقدها مع جامعة أيوا.
)C. Course Description (Note: General description in the form used in Bulletin or handbook
Course Description:
يهدف المقرر إلى تزويد الطلبة بمعلومات حول المفاهيم المتعلقة باضطرابات التواصل ,األسس البيولوجية للكالم واللةة,
.النظريات المفسرة الضطرابات التواصل ,ررق التخخي والعال ,,اضطرابات اللةة والنط والصوت ,اضطرابات الطالةة الكالمية
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Contact Hours

No. o Weeks

1. Topics to be Covered
List of Topics :

3

1

-

مفهوم عملية التواصل/اضطرابات التواصل

3

1

-

تطور الكالم واللغة والسمع والتدخل المبكر

3

1

-

أنواع اضطرابات التواصل.

3

1

-

أسباب اضطرابات التواصل.

3

1

-

النظريات المفسرة الضطرابات التواصل .

3

1

-

الخصائص اللغوية لذوي اضطرابات التواصل .

3

1

-

التدخل المبكر لذوى اضطرابات التواصل

6

2

-

أساليب تقييم وتشخيص ذوى اضطرابات التواصل.

3

1

-

االثار السلوكية والنفسية واالجتماعية الناتجة عن اضطرابات التواصل.

3

1

-

التواصل الداعم والبديل لذوى اضطرابات التواصل.

6

2

-

البرامج العالجية وطرق اعدادها لذوى اضطرابات التواصل.

39

13

-

المجموع الكلي

Other:

Total
39

39

2. Course components (total contact hours and credits per semester):
Lecture
Tutorial
Laboratory
Practical
or Studio
Contact
33
6
Hours
6

no

33

Credit
ا

3. Additional private study/learning hours expected for students per week.

4. Course Learning Outcomes in NQF Domains of Learning and Alignment with Assessment Methods
and Teaching Strategy :
Course Assessment
Methods

Course Teaching
Strategies

االختبارات التحصلية
(الشفهية /الفصلية /النهائية)

المحاضرة -المناقشة والحوار
العروض التوضيحية  -التعلم
التعاوني

NQF Learning Domains
And Course Learning Outcomes

1.0 Knowledge
1.1
أن يتعرف الطالب على المفاهيم المرتبطة باضطرابات التواصل .
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تكليفات بحثية /ورقة عمل/
قياس نواتج تعلم البرنامج
االختبارات التحصلية
(الشفهية /الفصلية /النهائية)
تكليفات بحثية /ورقة عمل
قياس نواتج تعلم البرنامج
االختبارات التحصلية
(الشفهية /الفصلية /النهائية)
تكليفات بحثية /ورقة عمل
قياس نواتج تعلم البرنامج
االختبارات التحصلية
(الشفهية /الفصلية /النهائية)
تكليفات بحثية /ورقة عمل/
قياس نواتج تعلم البرنامج
االختبارات التحصلية
(الشفهية /الفصلية /النهائية)
تكليفات بحثية /ورقة عمل/
قياس نواتج تعلم البرنامج
االختبارات التحصلية
(الشفهية /الفصلية /النهائية)
تكليفات بحثية /ورقة عمل/
قياس نواتج تعلم البرنامج

ال المحاضرة -المناقشة
والحوار
العروض التوضيحية  -التعلم
التعاوني

أن تعرف الطالب على النظريات المفسرة الضطرابات التواصل.

1.2

المحاضرة -المناقشة والحوار
العروض التوضيحية  -التعلم
التعاوني

يعدد انواع اضطرابات التواصل

1.3

المحاضرة -المناقشة والحوار
العروض التوضيحية  -التعلم
التعاوني

أن يتعرف الطالب علىى أنىواع التىدخالت العالجيىة لىذوى اضىطرابات 1.3

المحاضرة -المناقشة والحوار
العروض التوضيحية  -التعلم
التعاوني
ال المحاضرة -المناقشة
والحوار
العروض التوضيحية  -التعلم
التعاوني

التواصل.
2.0 Cognitive Skills:
2.1
أن يتعرف الطالب على طرق تقييم وتشخيص اضطرابات التواصل.

 .القدرة على إدراك بعض التطبيقات العملية في مجال تعليم ورعاية
حاالت تعاني من اضطرابات التواصل .

2.2

)5. Map course LOs with the program LOs. (Place course LO #s in the left column and program LO #s across the top.

Program Learning Outcomes
Course
LOs #

))(Use Program LO Code #s provided in the Program Specifications

4.1

يطبق 2.2

يطبق 2.1

المبادئ

االختبارات

والنظريات

التشخيصية

تقديم

الخاصة

الخدمات

على أسس

التربوية في

في التربية

التربوية

علمية

والتعليمية

صحيحة

يناةش 1.4
االتجاهات
والقضايا
المعاصرة
في التربية
الخاصة

يعدد 1.3
أسس
ومراحل
القياس
والتخخي
في مجال
التربية
الخاصة

يفسر 1.2
النظريات
والقوانين
والتخريعات
في مجال
التربية
الخاصة

يُعِّرف 1.1
المفاهيم
والمبادئ ذات
العالةة بمجال
التربية
الخاصة

والعالجية
*
*

أن يتعرف الطالب 1.1
على المفاهيم المرتبطة
 .باضطرابات التواصل
أن تعرف الطالب 1.2

على النظريات المفسرة
.الضطرابات التواصل
يعدد انواع 1.3

*

اضطرابات التواصل

*

أن يتعرف الطالب 1.4

T6._Course Specifications_1 Feb 2015
Page 5

S

على أنواع التدخالت

العالجية لذوى

*

*

اضطرابات التواصل
ان يتعرررررف الطالررررب2-1
علررررررررى ررررررررررق تقيرررررررريم
وتخررررخي اضررررطرابات
التواصل.

*

2-2القدرة على إدراك

*

بعضضضضضضضي الت بيقضضضضضضضا
ضضضضضضا

العمليضضضضضضة يف

تعلضضيم عرعايضضة ضضاال
تعضضانم مضضط اض ض رابا
التواصل

6. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semes
Proportion of Total
Assessment

Week Due

20%
20%
5%

الخامس
التاسع
طوال الفصل
الدراسي
طوال الفصل
الدراسي
السادس عشر

5%
50%
100%

Assessment task (e.g. essay, test, group project, examination, speech,
)oral presentation, etc.

االختبار الفصلي األول
االختبار الفصلي الثاني
الواجبات والتكليفات واألبحاث

1
2
3

التفاعل والمشاركة

4

االختبار النهائي
Total

5

اD. Student Academic Counseling and Support :
1. Arrangements for availability of faculty and teaching staff for individual student consultations and
)academic advice. (include amount of time teaching staff are expected to be available each week

E. Learning Resources :
1. List Required Textbooks

-

ايهاب الببالوي ( . )5005اضطرابات التواصل .دار الزهراء للنشر والتوزيع  ،الرياض.

-

عبد العزيز الشخص ( . )0101اضطرابات النطق والكالم .دار الزهراء للنشر والتوزيع ،الرياض.

الزريقات،عبد هللا فرج .)5002(.اضطرابات الكالم واللغة والتشخيص والعالج .دار الفكر ،عمان.

T6._Course Specifications_1 Feb 2015
Page 6

S

2. List Essential References Materials (Journals, Reports, etc.)
 دار المريخ: الرياض.اللغة واضطرابات النطق والكالم.)0331( فيصل خير، الزاد إبراهيم
 القاهرة:  مكتبة دار المهندس.استراتيجيات التشخيص والعالج النفسي والكالم،  التلعثم في الكالم.)5005( إيناس، عبد الفتاح.
دار وائل: عمان. االضطرابات النطقية والفونولوجية.)5003(. بانكسون، جون،بيرثينال
3. List Recommended Textbooks and Reference Material (Journals, Reports, etc)
. مصر، جامعة الزقازيق، مجلة التربية الخاصة
. والتى تصدر عن االكاديمية العربية للتربية الخاصة.المجلة العربية للترببية الخاصة
- The Journal of Special Education.
- International Journal of Language & Communication Disorders.
Journal of Speech and Hearing Disorders.
-Australasian Journal of Special Education.
4. List Electronic Materials (eg. Web Sites, Social Media, Blackboard, etc.)
Http// www.arabnet.ws/vbindex.php

-

http//www.pscdr.org.sa
http//www.drbaanderalotaibi.com

5. Other learning material such as computer-based programs/CD, professional standards or regulations and
software.
. البرامج االلكترونية لتعلم لغة االشارة والتخاطب كاحد طرق التواصل البديل. األجهزة االلكترونية المنتجة للصوتF. Facilities Required :
Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (i.e. number of seats in
classrooms and laboratories, extent of computer access etc.)
1. Accommodation (Classrooms, laboratories, demonstration rooms/labs, etc.)
. قاعات دراسية مجهزة بالداتاشو والكمبيوتر. معمل التربية الخاصة2. Computing resources (AV, data show, Smart Board, software, etc.)
. الكمبوتر. الداتاشو3. Other resources (specify, e.g. if specific laboratory equipment is required, list requirements or attach
list)
. أفالم فيديو لعينات من االطفال ذوى اضطرابات التواصلG Course Evaluation and Improvement Processes :

S

T6._Course Specifications_1 Feb 2015
Page 7

يتم ذلك عن طريق تقييم الطالب 1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching

للمقرر الدراسي و العضاء هيئة التدريس من خالل بوابة النظام االكاديمي للطالب.
Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Program/Department Instructor

تقديم تغذية راجعة للطالب من القسم العلمي بشأن تقييم أدائهم ونتائجهم في المقررات من حيث تحديد نقاط القوة والضعف.
تحليل معدالت تقدم الطالب في األداء فيما يتعلق بالمقررات الدراسية المختلفة.
إعداد تقرير دوري للمقرر يتناول نقاط القوة والضعف وتوصيات التحسين في المقرر وخطط التحسين في الفصل التالي.
مناقشة نتائج تقارير المقررات في المجلس العلمي وتقديم التوصيات الالزمة بشأنها.
( Processes for Improvement of Teaching
 حضور دورات تدريبية في استخدام التكنولوجيا في التدريس . حضور دورات تدريبية بخصوص استخدام أساليب التدريس الفعالة. توظيف نتائج البحوث العلمية لعضو هيئة التدريس في تحسين عمليات التدريس. تقييم القسم لألداء التعليمي لعضو هيئة التدريس وتحديد نقاط القوة والضعف واقتراح توصيات التحسين في ضوئها.4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (e.g. check marking by an independent
member teaching staff of a sample of student work, periodic exchange and remarking of tests or a sample
ا )of assignments with staff at another institution
 رصد مؤشرات أداء نواتج تعلم الطالب .عمل مقارنات مرجعية داخلية بين المقررات المناظرة داخل الجامعة.تشكيل لجنة لعمل فحص لعينة عشوائية من أوراق إجابة الطالب.
 تقييم أعمال الطالب أو عينة من أعمالهم بواسطة عضو هيئة تدريس أخر)....5 Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for
improvement.
 رصد مؤشرات أداء نواتج تعلم الطالب . التقييم من قبل الطالب من خالل بوابة النظام االكاديمي للطالب. نتائج الطالب الخاصة بالمقرر الدراسي. تحسين المقرر في ضوء نتائج تقييم مؤشرات االداء وتقييم الطالب.______________________________________________________د|جمعة فاروق حلمى_ Name of Instructor:
___________Date Report Completed: _0191|9|59

____________________جمعة______ Signature:

_________________________________د جمعة فاروق____ Name of Course Instructor
_____________________________________________________Program Coordinator:
___________________ Date Received:

__________________________ Signature:
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