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الماجستير في
علوم واضطرابات

التواصل

المقدمة:
الذين يعانون من  المرضى  إلى إعداد أخصائيين قادرين على مساعدة  البرنامج  يهدف 
العالجات  ومعرفة  والتواصل  النطق  اضطرابات  وتشخيص  واللغة  النطق  اضطرابات 
على  والقدرة  وعالجية  تقييمية  خطط  وتنفيذ  وتصميم  اإلضطرابات  لتلك  المناسبة 

التفكير النقدي والبحثي فيما يتعلق بإجراءات التشخيص والعالج.
العمل في مجال  لمواكبة مستجدات سوق  الطالب  تهيئة  إلى  البرنامج  كما ويهدف 

اضطرابات النطق والتواصل على المستوى المحلي واإلقليمي. 

الماجستير في
علوم واضطرابات

التواصل



لغة الدراسة:
 اللغة اإلنجليزية  

رسوم الساعات:
200 دينار/ ساعة لحملة الجنسية األردنية و 
غير  الجنسية  لحملة  ساعة  دينار/   275

األردنية
من يحق له التسجيل: 

في  القبول  أسس  وفق  الطلبة  قبول  يتم 
تصدرها  التي  الخاصة  األردنية  الجامعات 
سنويًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يشترط في المتقدم لبرنامج ماجستير علوم 
واضطرابات التواصل ما يلي:

ما  أو  األردنية  العامة  الثانوية  شهادة 
يعادلها.

البكالوريوس  درجة  على  حاصًال  يكون  أن 
من جامعة معترف بها من وزارة التعليم 
المملكة  في  العلمي  والبحث  العالي 
حصل  بأنه  يثبت  وأن  الهاشمية  األردنية 

على درجة البكالوريوس باإلنتظام.  
البكالوريوس  درجة  على  حاصًال  يكون  أن 
بتقدير ال يقل عن جيد أو ما يعادله ويجوز 
درجة  على  الحاصلين  الطلبة  قبول 
البكالوريوس بتقدير مقبول في حال توفر 
شواغر لم تمأل من متقدمين بتقدير أعلى 
وذلك وفقًا للتعليمات النافذة والصادرة 
عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

بهذا الخصوص.

اإلنجليزية  اللغة  امتحان  في  النجاح   -
(وحسب تعليمات كلية الدراسات العليا).

أن يكون حاصًال على درجة البكالوريوس في 
وفقًا  المرتبة  التخصصات  حقول  أحد 

لألولويات اآلتية:
األولوية األولى: 

أو  السمع  أو  والنطق،  السمع  علوم 
النطق.

علوم  أو  الصحية  او  الطبية  العلوم 
التأهيل. 

األولوية الثانية: 
 بكالوريوس في اللغة أو اللغويات.

أو  التربوية  العلوم  في  بكالوريوس 
النفسية. 

بكالوريوس في العلوم بفروعها.

وذلك  العالقة  ذات  التخصصات  أو 
استنادًا للخطة الدراسية للبرنامج.

الدبلوم  الحاصل على درجة  يجوز للطالب 
أعاله  المذكورة  التخصصات  في  العالي 
بتقدير ال يقل عن جيد جدًا التقدم بطلب 
بغض  الماجستير  برنامج  في  االلتحاق 

النظر عن التقدير في البكالوريوس.
إضافية  لوائح  أو  أية شروط  يستوفي  أن 
مدرجة في تعليمات منح درجة الماجستير 

المعمول بها في جامعة عمان األهلية.

•

•

•

متطلبات اللغة اإلنجليزية (أي من اإلمتحانات اآلتية):

AMIDEAST                               69 / فرع االردن   (iBT) توفل
British Council                              5.5 / فرع االردن  IELTS

االمتحان المكافئ                  65 %                            مراكز اللغات في الجامعات
                                             الرسمية االردنية

الشهادة                    الحد األدنى للعالمة    المصدر

يعفى الطلبة الحاصلين على درجة البكالوريوس من الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية من شرط اللغة اإلنجليزية

 -

 -

 -

 -

-

-

-

•

•

•

•
•



الخطة الدراسية: 
يطرح برنامج الماجستير في علوم واضطرابات التواصل بمسار االمتحان الشامل وتتكون 

الخطة الدراسية من 33 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:

المجاالت المهنية المتاحة لخريجي البرنامج:
• المدارس. • المستشفيات ومراكز التأهي.   

• الكليات والجامعات • المراكز المتخصصة في السمع والنطق.  
• رياض األطفال.

آلية التسجيل:
تقدم الطلبات في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بحسب المواعيد التي تعلن 
على موقع الجامعة االلكتروني واالعالنات الرسمية في الصحف المحلية. ويتم مخاطبة 
الطلبة المقبولين هاتفيًا الستكمال عملية القبــــــول والتسجيـــــــــل في دائـــــــــــــرة القبول 

والتسجيل.  

الوثائق المطلوبة:
صــــورة مصدقــــة حسب األصول عن شهادة الثانوية العامة.

صورة مصدقـــــة عــــــــــــن الشهــــادة الجامعية األولى (مصدقة البكالوريوس).
صورة مصدقة عن شهادة الدبلوم (إن وجد).

كشـــــــف عالمـــــــات السنــــوات الدراسية في البكالوريوس والدبلـــــــــوم مصـــــــدق حســــــب 
األصول.

شهــــــادة الميالد األصليـــة أو صورة مصدقة عنها (للطلبة األردنيين).
ثالث صور شخصية.

صورة مصدقـــــة عن هويـــــة األحوال المدنية مصدقة من دائرة األحوال المدنية (للطلبة 
األردنيين) وصــــورة عــــن جواز السفــر للطلبة غير األردنيين.

صورة عن دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة الذكور من مواليــــــد عـــــــام 1989 فما فوق 
(للطلبة األردنيين).

عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في مؤسســــــات رسميـــــــــة أو حكوميــــــة أو 
القوات المسلحة وأية جهات أخرى تشترط حصول الطالب على الموافـــــــقة المسبــــــقة 

للدراسة (للطلبة األردنيين).
الحصول على معـــادلــــــة الشهــادة الجامعية األولى البكالوريوس لخريجي الجامعات غير 
ومن  األردنيين  للطلبــــــــــة  العلمــــــي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  األردنية معتمدة من 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو من يقوم مقامها في بلد الطالب غير األردني.



 

اسم المادة

اضطرابات األصوات الكالمية

اضطرابات الطالقة الكالمية

التأهيل السمعي

اضطرابات اللغة عند األطفال

االضطرابات اللغوية العصبية

تطبيق عملي-نطق

اضطرابات الصوت

أساليب البحث ومنهجيته في علوم واضطرابات التواصل

3

3

3

3

3

3

3

3

الساعات المعتمدة

ب. متطلبات التخصص االختيارية: (9) ساعة معتمدة

 

اسم المادة
تطور اللغة عند األطفال

اضطرابات الرنين
االضطرابات النطقية العصبية

صعوبات القراءة والكتابة
صعوبات البلع

موضوع خاص في اضطرابات النطق واللغة
وسائل التواصل المساعدة والبديلة

دراسة مستقلة

3
3
3
3
3
3
3
3

الساعات المعتمدة

ج. االمتحان الشامل (0 ساعة) 

 

اسم المادة
اجتياز جميع مواد الخطةاالمتحان الشامل

المتطلب السابق
0

الساعات المعتمدة

أ . متطلبات التخصص االجبارية: (24) ساعة معتمدة وتشمل المواد االتية: 


