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 ثانياً: وصف المقّرر 
واضطراب اللغة الشفوية ، واضطرابات يتناول معنى عملية التواصل وأشكالها ، مركزاً على اللغة واضطرابات التواصل اللفظي بدءاً من تأخر الكالم ، 

الخصائص  مركزاً في ذلك على –احتباس الكالم ، والخرس االختياري ، كما يتناول اضطراب التواصل غير اللفظي إلىالنطق والصوت ، واللجلجة ، 
 .اإلعاقةأشكال اضطرابات التواصل لدى بعض فئات على شخيص والتدخل العالجي ، ومطبقاً المميزة ، والت

 

 ثالثاً: أهداف المقّرر
 يتوقع بعد اإلنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن : 

 يحدد معنى عملية التواصل ومكوناتها ، وأشكال التواصل ، وأهمية اللغة ووظائفها في التواصل.  .1
 يشرح اضطرابات اللغة والتواصل ، وأنواعها ، وتصنيفاتها ، وتأثير كل منها على الفرد والمجتمع. .2
 لكالم. ة إلكتساب اللغة واييعرف األسس التفسير  .3
 ت اللغة والكالم.  يعدد أهم األسباب المؤدية إلضطرابا .4
 .يحلل المحكات التشخيصية لكل اضطراب من اضطرابات التواصل .5
يعدد أساليب التدخل العالجي لهذه االضطرابات ، وبيان دور المعلمين في العمل ضمن الفريق العالجي في التقليل من آثارها السلبية  .6

 على عملية التعلم والتواصل مع اآلخرين.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 
 الجانب النظرّي:

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 األول 1
، وأشااااكالها ، وتصاااانيف مفاهيم أساااااسااااية : معنى التواصاااال وأهميته ، مكونات عملية التواصاااال 

 اضطرابات التواصل.

 اللفظي : تطور نمو اللغة في الطفولة ، وجهاز النطق والكالم.اللغة واضطرابات التواصل  الثاني 2

 تأخر الكالم : مظاهره ، العوامل المرتبطة به ، تشخيصه ، التدخل العالجي. الثالث 3

 الرابع 4
صعوبات اللغة الشفوية : صعوبات اللغة االستقبالية ، صعوبات اللغة التعبيرية ، صعوبات اللغة 

 اللغة المختلط. تشخيص ، وعالج اضطرابات اللغة الشفوية.التكاملية ، صعوبات 
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الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ  :ًساخام  

 الخامس 5
اضااااااطرابات النطق : مفهومها ، مظاهرها : اإلبدال ، الحذف ، اإلضااااااافة ، التحريف . العوامل 

 السببية ، تشخيصها ، التدخالت العالجية.

 السادس 6
اضااااااطرابات نوعية الصااااااوت ، اضااااااطرابات الصااااااوت : تعريفها ، المالمح االكلينيكية المميزة : 

اضطرابات طبقة الصوت ، اضطرابات ارتفاع الصوت. العوامل المسببة الضطرابات الصوت ، 
 تشخيصها ، وعالجها.

 االختبار الدوري األول السابع 7

 الثامن 8
اللجلجة في الكالم : تعريفها ، خصائصها ، أشكالها ، النظريات المفسرة لحدوث اللجلجة ، 

 التشخيص ، التوجهات العالجية للجلجة في الكالم.أساليب 

 التاسع 9
األفيزيا  ) إحتباس الكالم( : تعريفها ، المالمح اإلكلينيكية ألشكال األفريزيا ، اسبابها ، التقييم 

 والتشخيص ، التدخل العالجي.

 العاشر 10
االضااااطراب ، المسااااار اضااااطراب الخرس االختياري : الظاهرة المرضااااية ، أساااابابها ، تشااااخيص 

 والتنبؤ باحتماالت االضطراب ، عالج الخرس االختياري.

 الحادي عشر 11
اضطراب مهارات التواصل غير اللفظي ، مظاهر قصور مهارات التواصل االجتماعي ، التدريب 

 على مهارات التواصل االجتماعي غير اللفظية.

 عقلياً ، مظاهرها ، وفنيات تحسين مهارات التواصل لديهم.اضطرابات التواصل لدى المعاقين  الثاني عشر 12

 الثالث عشر 13
السااامعية واضاااطرابات التواصااال : مظاهر اضاااطرابات التواصااال لدى المعاقين سااامعياً ،  اإلعاقة

 أساليب التواصل مع المعاقين سمعياً.

 الرابع عشر 14
التوحدي ، أهم برامج تنمية التوحد واضااطرابات التواصاال : مظاهر قصااور التواصاال لدى الطفل 

 التواصل اللفظي وغير اللفظي للتوحديين.

 االختبار الدوري الثاني الخامس عشر 15
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 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
نسبة الدرجة إلى درجة 

 التقييم النهائي
%20 20 األسبوع الثاني عشر بحث 1  
%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  
1اختبار تحريري  3 السابع األسبوع   10 10%  
2اختبار تحريري  4 عشر خامساألسبوع ال   10 10%  

%40 40 األسبوع السادس عشر اختبار هناية الفصل )النظرية( 5  
 

 : مصادر التعلُّماً سادس
 

 أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.ا  الكتاب 1
 

 دار الفكر للنشر والتوزيع.  ،عمان ،  مقدمة في اضطرابات التواصل ،  2012، عمايرة ، موسى محمد ؛ الناطور ، ياسر سعد  .1
 .للنشر والتوزيع الرشد مكتبة ، الرياض  ،  اضطرابات التواصل ،  2005، عبدالعزيز يهاب الببالوى،إ .2

 المراجاع األسااسّية في تدريس المقّرر.ا  2
 

 دار الفكر للنشر والتوزيع. ،، عمان  2ط  ، اضطرابات النطق واللغة والكالم ، 2012،  الزريقات ، إبراهيم  .1
 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. ،  الرياض ، اضطرابات التواصل ، 2012، السوالمة ،سامر؛الزعارير ، حمزة  .2

 الموصي بها.ا  الكتب والمراجع 3
 

 مكتبة زهراء الشرق. ، ، القاهرة 2ط  ، األسباب ، التشخيص ، العالج -اضطرابات التواصل  ، 2014، شاش ، سهير محمد  .1
 دار الزهراء. ،  ، الرياض 2ط ،  اضطرابات اللغة والتواصل ، 2011، شقير ، زينب محمود  .2
 أكاديمية التربية الخاصة .  ،الرياض  ، اضطرابات اللغة والكالم  ، 2000، السرطاوي ، عبد العزيز ، أبو جودة، وائل موسى . .3
مكتبة الصفحات ، الرياض،  عالجها -أنواعها -تشخيصها -اضطرابات النطق والكالم: خلفيتها ، 1997، الشخص ، عبد العزيز السيد  .4

 الذهبية.
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