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 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  منهجية ومشروع البحث

 رمز املقرر  421 سمع

 الكلية علوم التأهيلالصحة و 

 القسم / البرنامج علوم االتصال الصحي / السمع و التوازن 

 السنة / املستوى  املستوى الثامن /السنة الرابعة

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات4

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق 116صحة   

 املقرر املتزامن  ال يوجد

 نوع املقرر  متطلب قسم

To introduce students to the methodologies and practical procedures 

employed in the conduct and evaluation of research work in 

communication disorders  
 وصف مختصر للمقرر 
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 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  (2) اإلكلينيكية السمعية املمارسة

 رمز املقرر  422 سمع

 الكلية التأهيل علومو  الصحة

 القسم / البرنامج التوازن  و السمع/  الصحي االتصال علوم

 السنة / املستوى  الثامن املستوى  /الرابعة السنة

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات3

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق 411 سمع

 املقرر املتزامن  يوجد ال

 نوع املقرر  متطلب قسم

Students will be able to gain clinical exposure in advanced audiology 

procedures on patients of selected training hospitals/clinic. Advanced 

procedures such as Auditory evoked potentials, Otoacoustic emission, 

and vestibular assessment will be practiced by the students under the 

supervision of the assigned supervisor 

 

 مختصر للمقرر  وصف
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 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  السمع لفقدان املصاحبة واالجتماعية النفسية الجوانب

 رمز املقرر  423 سمع

 الكلية التأهيل علومو  الصحة

 البرنامجالقسم /  التوازن  و السمع/  الصحي االتصال علوم

 السنة / املستوى  الثامن املستوى  /الرابعة السنة

 عدد الوحدات املعتمدة ساعتين 

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق 223 سمع

 املقرر املتزامن  يوجد ال

 نوع املقرر  متطلب قسم

This course focuses on studying the different negative consequences of 

hearing impairment. Specifically, this course focuses on psychological 

and social negative effects accompany hearing loss. In addition, this 

course teaches different coping mechanisms that hearing impaired use 

 مختصر للمقرر  وصف



 

 

 اإلصدار األول

 هـ1440 حمرم 

 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  السمعي  واإلرشاد التقارير كتابة

 رمز املقرر  424 سمع

 الكلية التأهيل علومو  الصحة

 القسم / البرنامج التوازن  و السمع/  الصحي االتصال علوم

 السنة / املستوى  الثامن املستوى  /الرابعة السنة

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات3

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق 411 سمع

 املقرر املتزامن  422 سمع

 نوع املقرر  متطلب قسم

Integrate a variety of theoretical frameworks for the application of 

counselling to all professional work in Audiology . 

•Develop a greater understanding of the emotional impact of a 

communication disorder for the patient and his/her significant others . 

•Develop an understanding of those circumstances under which it is 

appropriate for an audiologist to engage in intensive counselling with a 

patient and significant others . 

•Develop a personal counselling – oriented “set”, which incorporates 

recognized approaches to counselling techniques in the context of 

 مختصر للمقرر  وصف
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appropriate hearing/balance assessment /treatment practice in a 

variety of patient contact venues . 

•Integrate a cultural sensitivity aspect to counselling patients with a 

variety of backgrounds; describe patient demographics, cultural 

differences, medical conditions and how these impact patient 

counselling . 

•Create an understanding of the role of stress reduction in auditory 

rehabilitation  

•Adequately document and report the audiological results and use it in 

patient counselling  

•Collaborate with other health care providers as needed to use the 

results in maximizing the patient’s functional outcome in rehabilitation 
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 نموذج وصف مختصر ملقرر 

 اسم املقرر  الزراعة القابلة  األجهزة

 رمز املقرر  425 سمع

 الكلية التأهيل علومو  الصحة

 القسم / البرنامج التوازن  و السمع/  الصحي االتصال علوم

 السنة / املستوى  الثامن املستوى  /الرابعة السنة

 عدد الوحدات املعتمدة ساعات3

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

 لغة املقرر  انجليزي 

 املتطلب السابق يوجد ال

 املقرر املتزامن  يوجد ال

 نوع املقرر  متطلب قسم

Throughout this course, the student will: 

•Understand the concept of cochlear implant. 

•Be able to identify patients who are candidate for cochlear implant. 

•Learn about implantation options available for each patient.  

•Learn about cochlear implants components 

•Be able to program and/ or map cochlear implant devices  

•Be able to troubleshoot simple cochlear implants problems 

 مختصر للمقرر  وصف


