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ً:وصفًالمقررً:ًأولاً

اضاااطرابات ال اااتم والتواطااا غ وأنواعةااااغ  .فااام التواطااا  معنااام عملياااة التواطااا  ومتطلباتةااااغ وأومياااة الل اااة ووظا  ةاااايتنااااو  
المؤدياة  األسا  الت سايرية الملتل اة ال تسااب الل اة وال اتم غ األساباب .وتطني اتةاغ وتأثير وذه االضطرابات علم ال رد والمجتما 

أساليب التدل  العتجي لةذه االضطراباتغ ودور المعلمين فاي العما  ضامن  .غ اال تشاف المب ر لةالملتلف اضطرابات التواط  
 .ال ريق العتجي علم التقلي  من آثاروا السلبية علم عملية التعلم والتواط  م  اآللرين

 
ً:ًأهدافًالمقرر:ًثانيااً
 :راسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادرين علىيتوقع بعد االنتهاء من د    

 .في التواط  غ وأومية الل ة ووظا  ةاوم ونات عملية التواص وأش ا  التواط التواط  تحديد  .1
 .ال رد والمجتم  اضطرابات ال تم والتواط غ وأنواعةاغ وتطني اتةاغ وتأثير وذه االضطرابات علمب اإللمام .2
علم أوم  األسباب المؤدية الضطرابات  التعرفبينةاغ و الت ام ال تساب الل ة وال تم و األس  الت سيرية الملتل ةبيان  .3

 .أدواروم في اال تشاف المب ر لةا وإدراكالنطق وال تمغ 
دور المعلمين في العم  ضمن ال ريق العتجي علم التقلي  من بيان ف أساليب التدل  العتجي لةذه االضطراباتغ ويوظت .4

 .ة علم عملية التعلم والتواط  م  اآللرينآثاروا السلبي
 

 :مفردات المقرر: ثالثا  
 :م اويم أساسية. 1

 .التواط  و أوميته  -أ          
 .م ونات عملية التواط   -ب          
 .أش ا  التواط  -جـ          
 .اضطرابات التواط  وأش الةا -د          

 .العطبي غ الجةاز التن سي زةزة النطق غ أجةزة الطوت غ أجةزة الرنين غ الجةاأج: أجةزة النطق وال تم وم وناتةا . 2
 :( النطق وال تماضطرابات )التواط  الل ظي اضطرابات . 3

 .(االجتماعية –الشلطية  -الموضوعية)الدالة عليةا مؤشراتالغ ومدل  تعري ي: الل ة وال تم  اضطرابات -أ          
 (.االستقبالية والتعبيرية)تألر ال تمغ اضطرابات الل ة : ل ةال اضطرابات -ب          
 .الحذفغ اإلبدا غ التحريفغ التقديمغ اإلضافة: اضطرابات النطق -جـ          
بات نوعية الطوتغ اضطرابات طبقة الطوتغ اضطرابات ارت اع الطوتغ اضطرا: اضطرابات الطوت -د           

 .تورنين الطو  اضطرابات ن مة
 .اللجلجة والتلعثم: اضطرابات طتقة ال تم -وـ 
غ فقدان (األبرا  سيا)شل  عضتت النطقغ لل  تتاب  ال تم : اضطرابات ال تم الناجمة عن اإلطابة العطبية -و  

 (.األفيزيــا) النطق
 :التواط  اضطرابل  ت سير امد. 4

 .المدل  المعرفي -ب         .                                  المدل  السلو ي -أ
 .المدل  البنا ي -د.                                         المدل  العضوي -جـ

 :ل   اضطراب من اضطرابات التواط  سباب اضطراب التواط أ.  5
 .اإلعاقة السمعية والعقلية -ب.                                            العوام  البي ية -أ

 .أسباب عضوية لاطة بالجةاز التن سي والطوتي وجةاز النطق -جـ          
 .الشل  الدماغي -د           

 :التدل  العتجي لعتج اضطرابات التواط . 6
 .نماذج عتجية الضطرابات النطق -أ
 .نماذج من األساليب والبرامج العتجية الضطرابات ال تم -ب
 .طوتنماذج عتجية الضطرابات ال. ج
 .نماذج عتجية للجلجة في ال تم. د
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