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  :الدراسيالتعريف بالمقرر . أ

الساعات  .3

 3:المعتمدة

 

 :المقررنوع  .7
 اختياري   ☐ إجباري   ☒ 

المستوى   يقدم فيه المقرر الذيالمستوى /  السنة. 3

 الثاني

 

 (وجدت إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 ال يوجد

 (وجدت إن)المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 ال يوجد 

 

 (ينطبق اختر كل ما)نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %55 55 المحاضرات التقليدية 3

 %11 11 التعليم المدمج  7

 %15 15  اإللكترونيالتعليم  3

 1 1  عن بعدالتعليم  4

 1 1  أخرى 5
 

 

 (على مستوى الفصل الدراسي) التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 2

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعه  32 محاضرات 1

 4 إستوديوأو معمل  2

 9 حلقات بحث 3

 ساعات  3اختبار نصفي  (تذكر)ى أخر 4

 ساعه  44 اإلجمالي 

 *ساعات التعلم األخرى

  ساعات االستذكار 1

  الواجبات 2

  المكتبة 3

  المشاريع /إعداد البحوث 4

  (تذكر)أخرى  5

  اإلجمالي 
سياعات االسيتذكار، : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: ، ويشيمل للي للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 :المقرر ومخرجاته التعليمية هدف -ب

 :للمقرروصف العام ال. 3

 

 .ـ القياس والتقييم والتقويم والتشخيص، وإجراءات وخطوات ومراحل قياس وتشخيص اضطراب طيف التوحد

 .ـ طبيعة ومهام فريق التشخيص والقياس وأبرز صعوبات تشخيص التوحد وواقع التقييم والتشخيص في برامج التوحد 

والتشخيص النفسي، والتشخيص االجتماعي والتشخيص الفارقي ـ التعرف على أساليب تشخيص التوحد مثل التشخيص الطبي، 

 .بين اضطراب طيف التوحد واالضطرابات األخرى

وأبرز المقاييس المستخدمة بالتوحد ( المالحظة، المقابلة، االختبارات النفسية)ـ التعرف على أدوات وأساليب التقييم بالتوحد مثل 

، إضافة لمقياس بيركس (السلوك التوحدي، وجدول المالحظات التشخيصية للتوحدمقياس مستويات التوحد، وقائمة تقدير )مثل 

 .لتقدير السلوك والصورة العربية لمقياس تقدير التوحد الطفولي

ـ تعريف الطالب بأخالقيات ومهارات القياس لذوي اضطراب طيف التوحد وأبرز المقاييس االلكترونية لتشخيص وقياس 

 بيانات التقييم واالستفادة من نتائج التقييم في التشخيص والتدخلمشكالت التوحد مع تحليل ل

  الهدف الرئيس للمقرر. 7

 

يهدف هذا المقرر الى تعريف طالب الدراسات العليا بفلسفة واهداف التقييم والتشخيص فيي مجيال التربيية الخاصية عموميا وفيي 

تعريف الطالب على المقاييس واالختبيارات المسيتخدمة ميع لوي مجال التوحد على وجه الخصوص، كما يهدف هذا المقرر الى 

 .اضطراب طيف التوحد، وكذل  تعرف الطالب على كيفية تصميم وبناء أدوات لتشخيص التوحد

 :مخرجات التعلم للمقرر. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ع           المعارف 1

الطالييب علييى الحقييائق العلمييية الخاصيية بييالتقييم والتشييخيص لييذوي اضييطراب طيييف أن يتعييرف  1.1

 التوحد

 

1.   

1...   

 م          المهارات 7

  القدرة على التطبيق 2.1

  القدرة على حل مشكالت 2.2

  الفهم واالستيعاب 2.3

2...   

 ك            الكفاءات 3

  .القدرة على التلخيص 3.1

  القدرة على بناء اختبار 3.2

  القدرة على الربط بين الجانب النظري والجانب العملي التطبيقي 3.3

3...   
 

  المقرر موضوعات. ج

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 تعريف بمحتوى المقرر وطبيعته والتكليفات والنشاطات المطلوبة وأساليب التقويم 1

 3 وتعريفه وخصائص لوي اضطراب طيف التوحدمقدمة عامة بالتوحد  2

 6  معايير ومحكات الكشف عن اضطراب طيف التوحد  3

 3 .صعوبات تشخيص التوحد 4

 3 واقع التقييم والتشخيص في برامج التوحد 5

 3 .أساليب تشخيص التوحد، التشخيص الطبي 6

 3 التشخيص النفسي، التشخيص االجتماعي 5

 6 بين التوحد واالضطرابات األخرىالتشخيص الفارقي  4

 3 ياس القدرات الذهنية والمعرفيةق 9
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مقيييياس مسيييتويات التوحيييد، قائمييية تقيييدير السيييلوك التوحيييدي، جيييدول المالحظيييات )مقييياييس التوحيييد 

 (التشخيصية للتوحد
6 

 3 فريق التشخيص متعدد المستويات 11

 3 التوحدالتوجهات المستقبلية في تشخيص اضطراب طيف  12

 3 االختبار النهائي 13

 44 المجموع

 

 :التدريس والتقييم. د
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 3

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 3

1.1 
أن يتعييرف الطالييب علييى الحقييائق العلمييية الخاصيية 

 بالتقييم والتشخيص لذوي اضطراب طيف التوحد
 الحوار والمناقشة

لمشيييياركة فييييي المناقشييييات ا

 والمشاركة داخل المحاضرة

1    

 المهارات 7

 اختبارات موضوعية االستقصاء - القدرة على التطبيق 1.2

 اختبارات تحريرية- العصف الذهني- القدرة على حل مشكالت 2.2

2,3 
 الفهم واالستيعاب

 التعلم الذاتي-  
مهارة اسيتخدام الحاسيب فيي 

 العروض التقديمية

 الكفاءات 3

1.3 

تكليييف الطييالب بالبحييث فييي - .القدرة على التلخيص

ميين مواقييع أجنبييية  واالنترنييت 

 .لل  وعربية وتدريبهم على

 اختبارات

2.3 
تكليف الطيالب بمهيام يتطليب - القدرة على بناء اختبار

 تقديمها الكترونيا

مشروع الطالب وميدى  تقييم

 التوافق مع المعايير

2,3 
القييدرة علييى الييربط بييين الجانييب النظييري والجانييب 

 العملي التطبيقي
 المالحظة المباشرة المحاكاة للبيئة الصفية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 7

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 (باألسبوع)
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %51 السابع اول شفهي اختبار  3

 %51 الثاني عشر  اختبار ثاني تحريري  7

 %51 طوال الفصل  بحث ومشاركة وعروض تقديمية  3

 %61 السادس عشر  االختبار النهائي  4

5    

0    

2    

8    
 (الخ ورقة عملمشروع جماعي،  ،شفهي، عرض تقديمي تحريري، اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 :األكاديمي والدعم الطالبي اإلرشادأنشطة  -هـ 

 استقبال الطالب وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية-

 التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو موقع عضو هيئة التدريس-

 االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي-
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 : مصادر التعلم والمرافق –و 
 :مصادر التعلمقائمة . 3

 للمقرر ةالرئيسجع االمر

دار وائييل للطباعيية، . التوحييد السييمات والعييال (: 2111)الزريقييات، ابييراهيم عبييد   فيير  

 .عمان، االردن

أسيس وضيوابط لتشيخيص وعيال  لوي االحتياجيات ( 2119)العثمان، إبيراهيم بين عبيدا   

 .دار الرشد. الخاصة لرياض

 المساندةالمراجع 

 اضطرابات التوحد االسباب التشخيص العال  دراسات(: 2111)القمش، مصطفى نوري 

. التقييم والتشخيص في التربية الخاصة، دار الفكر عميان األردن( 2114)الروسان، فاروق 

 1ط 

 مكتبة الزهراء، الرياض  . التقييم والتشخيص في التربية الخاصة( 2114)الببالوي، إيهاب

 اإللكترونيةالمصادر 

American Psychiatric Association. (3152). Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders (1th ed). Washington, 

DC: American Psychiatric Association 

 

Volkmar, F.R., & Klin, A. (3155). Issues in the Classification 

of autism And Related Conditions In F.R. Volkmar, R. 

Paul, A. kiln, & D. J., Cohen (Eds.), Handbook of Autism  

   ىأخر

 

 :المطلوبةالتعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .7

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 (إلخ...  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 قاعات دراسية للمحاضرات 

 حجرات مصادر التعلم 

 قاعات تدريب

 التجهيزات التقنية
 (جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات)

 أجهزة حاسوب 

Data show  في جميع قاعات التدريس 

 السبورة الذكية

 مختبرات ومعامل (تبعاً لطبيعة التخصص) ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 :لمقرراجودة  تقويم. ز
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  مباشر الطالب فاعلية تدريس المقرر

التطيييويرات فيييي  أحيييدثاالطيييالع عليييي 

 .األخرىالجامعات 

 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

 االختبارات الدورية والنهائية
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 .اإلنتاجيةلمشروعات ا
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

 .الزيارات الميدانية 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

 مباشر قيادات البرنامج اقتراحات أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 تقييم ملف الطالب 
 أعضاء هيئة التدريس بالقسم 

 الطلبة
 مباشر

التقارير التي يعدها عضو هيئة التدريس 

 عن المقرر 
 مباشر قيادات البرنامج

 (إلخ... مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل فاعلية التدريس. مثل) مجاالت التقويم

 (تم تحديدهاي)أخرى  ،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  الطلبة،) ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 

  اعتماد التوصيف. ح

 قسم التربية الخاصة  جهة االعتماد

 الثانية  رقم الجلسة

 1441\1\21 تاريخ الجلسة

 

 


