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 رابط الموقع االلكتروني جامعة طيبة رابط الموقع االلكتروني جامعة بنــهـا

 أواًل: التعريف بالمقّرر الدراسّي ومعلومات عاّمة عنه
 المتطلّب

 المصاحب

 

 المتطلّب

 السابق

 

المستوى 

 الدراسيّ 

 

 طبيعة الوحدات
الوحدات 

 المعتَمدة
 المقّرراسم 

رقم المقّرر 

 ورمزه
 نظريّ  عمليّ 

 101 خصص  -

 الثاني

 104خصص التقييم والتشخيص في التربية الخاصة 2 1 2

- SPED101 2 1 2 
Assessment  and 

Diagnosis in Special 
Education 

SPED 104 

 الدراسيّ  المقّررالبرنامج الذي يُقّدم ضمنه  لغة تدريس المقّرر مكان تدريس المقّرر

 بكالوريوس التربية الخاصة اللغة العربية داخل الجامعة

 

 ثانياً: وصف المقّرر 
تعريف الدارسين بمفاهيم القياس والتشخيص في التربية الخاصة ) القياس ، التقييم ، التقدير ، التشخيص ( واستخدام هذه ى  إليهدف المقرر 

كما   ،ترويحية لهم  أواجتماعية  أكاديميةأوي خدمات أاالحتياجات الخاصة قبل تقديم  يذو األفرادتشخيص  وأهميةالمفاهيم ، والعالقة بينها ،
و االجتماعي والمقاييس أو الطبي أالقياس والتشخيص لفئات التربية الخاصة المختلفة سواء التقييم النفسي  بأساليبتعريف الدارسين إلىيهدف المقرر 

 .هم المقاييس المقننة وتطبيقهاأتحديد قدراتهم ، والتعرف على جل أالمناسبة لكل فئة من 
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 ثالثاً: أهداف المقّرر
 :يتوقع بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطالب قادراً على أن

 مفاهيم التقييم والتشخيص المستخدمة )التقييم ، القياس ، التقدير ، التشخيص ( في التربية الخاصة. يطبق .1
 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة . أهميةيعدد  .2
 التقييم والتشخيص في التربية الخاصة . أساليبيعرف  .3
 يقارن بين التقييم الرسمي وغير الرسمي . .4
 يستخدم مهارات التقييم والتشخيص في التربية الخاصة  . .5
 (.، الفردية ، الجماعية  األدائيةاالختبارات المستخدمة في التربية الخاصة  ) اللفظية ،  أنواعبين  يميز .6
 ئات التربية الخاصة .فالتشخيص ل أساليبيقارن بين  .7
 على االختبارات المقننة والمستخدمة مع فئات التربية الخاصة . يتعرف .8
 ( ......االختبارات المستخدمة في التربية الخاصة )السلوك التكيفي ،رسم الرجل ،  يطبق .9

 غير رسمي حسب التخصص وتطبيقه . اً اختبار  دع  ي   .10
 .)مقاييس النزعة المركزية ( اإلحصائيةبعض المفاهيم  يحلل .11
 مفاهيم )الصدق ، الثبات ، التقنين ( يستخدم .12

 

 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

 ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (الجانب النظرّي:        •

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 الموضوعات قائمة

 مناقشة المقرر ومتطلباته األول 1

 مفاهيم التقييم والقياس والتشخيص في التربية الخاصة الثاني 2

 اس ، التقييم ، التقدير ، التشخيصمفاهيم القي الثالث 3

 هداف التشخيص ، الخصائصأ الرابع 4

 مجاالت التقييم والتشخيص في التربية الخاصة الخامس 5

 تقنين االختبارات  ومراحل التطبيق السادس 6

 االختبار وكيفية التطبيق ) الصدق خصائص السابع 7

http://www.bu.edu.eg/staff/drsolaiman8
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د (:     •  ) الموضوعات التي يغطيها المقرر (الجانب العملّي ) إن و ج 

 الثبات ، االستخدام ، التقنين ( الثامن 8

 ) النزعة المركزية ، اإلحصائيةالمفاهيم  التاسع 9

 بعض مقاييس التشتت ( العاشر 10

 االختبارات المستخدمة أنواع الحادي عشر 11

 اختبارات التشخيص المستخدمة مع بعض فئات التربية الخاصة عشرالثاني  12

 العقلية ، السمعية ، صعوبات التعلم ، التوحد اإلعاقة الثالث عشر 13

 التعرف على بعض االختبارات الرسمية والتي تستخدم من قيل االخصائيين الرابع عشر 14

 مراجعة –نية، وكسلر يمقياس ب الخامس عشر 15

 الموضوعات
األسبوع المحّدد 

 له
 قائمة الموضوعات

 مدخل تعريفي األول 1

 (1) و سلم تقدير حسب التخصصأاعداد اختبار  الثاني 2

 (2) و سلم تقدير حسب التخصصأاعداد اختبار  الثالث 3

 سيجان وتقدير مستوى الذكاء عليهاتطبيق لوحة  الرابع  4

 تطبيق اختبار رسم الرجل المقنن للبيئة السعودية الخامس 5

 تطبيق اختبار رسم الرجل المقنن للبيئة السعودية السادس 6

 تطبيق اختبار رسم الرجل المقنن للبيئة السعودية السابع 7
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 الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر خالل الفصل الدراسيّ   :ًساخام
 

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم
إلىنسبة الدرجة   

درجة التقييم 
 النهائي

%20 20 األسبوع الثاني عشر تدريبات تطبيقية 1  
%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  
1اختبار تحريري  3 %10 10 األسبوع السابع   
2اختبار تحريري  4 %10 10 األسبوع الخامس عشر   
)النظرية( اختبار نهاية الفصل 5 %40 40 األسبوع السادس عشر   

 
 : مصادر التعلُّمسابًعا

 ت كتب َوْفق ما يلي:)اسم المؤلِّف، سنة النشر، عنوان الكتاب، المحقِّق إن و جد، الطبعة، مكان النشر، الناشر(
 

 ـ  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1
دار ،  الرياضالتقييم والتشخيص في التربية الخاصة ، ، 2011عبد الحميد ، أشرف؛ الببالوي ، إيهاب عبد العزيز ؛ سليمان ، عبد الرحمن 

.الزهراء  

 السعوديةتطبيق اختبار السلوك التكيفي المقنن للبيئة  التاسع 8

 تطبيق اختبار السلوك التكيفي المقنن للبيئة السعودية العاشر 9

 تطبيق اختبار السلوك التكيفي المقنن للبيئة السعودية الحادي عشر 10

 تطبيق اختبار استانفورد بينيه للذكاء الثاني عشر 11

 كيفية تقدير معامل الذكاء على االستجابات لإلختبار الثاني عشر 12

 تقدير معامل الذكاء طبقاً لمعايير االختبار الثالث عشر 13

 تطبيق اختبار وكسلر لذكاء األطفال  الرابع عشر 14

 تقدير معامالت الذكاء طبقاً لمعايير اإلختبار  الخامس عشر 15
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 ـ  المراجـع األسـاسّية في تدريس المقّرر.2
 دار الفكر.، عمان ،  6طأساليب القياسوالتشخيص في التربية الخاصة ،،  2013، الروسان ، فاروق  .1
 والنشر. دار المسيرة للطباعة ، . عمان القياس والتقييم وأساليب القياس والتشخيص في التربية الخاصة،  2005،  كوافحة ، تيسير مفلح  .2

 ـ  الكتب والمراجع الموصى بها.3
 ، عمان دار اليازوري 3، القياس والتقييم  في التربية الخاصة ،ط 2013عصام ، النمر ،  .1
 ، القاهرة : دار النشر للجامعات. 2،مقاييس التقدير التشخيصي ، ط 2009فتحي الزيات ،  .2
 .دار الكتاب الحديث  ، القياس النفسي واالجتماعي ،القاهرة  ،  2009، ايمان فؤاد الكاشف ،   .3

 الّتعلم اإللكترونية ومواقع الشبكة العنكبوتّية )اإلنترنت(... إلخ.ـ  مواد 4
 منتدى اإلدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم .1

http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=14852 

 أطفال الخليج ذوي ... -، التعليم الخاص << التربية الخاصةال الخليج <<أطف .2
  www.gulfkids.com/ar/books-15.htm 
 التقييم والتشخيص - التربية الخاصةمركز التميز االردني في  .3

www.josece.com/index.php?option=com_content&task=view... 
 اإلعاقةمركز األمير سلمان ألبحاث  - التربية الخاصةبرنامج إعداد مشرفي  .4

www.pscdr.org.sa/ar/academic-affairs/2013/Pages/3101.aspx 
 نّية(.ـ  مواد تعلُّم أ خرى)مثل: البرامج التي تعتمد على الحاسب اآللي أو األقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو اللوائح التنظيمية الف5

 األقراص المدمجة المتضمنة مقاييس الذكاء. .1
 حقائب إختبارات بينيه للذكاء. .2
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http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&cad=rja&ved=0CCgQFjAAOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.josece.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D32%26Itemid%3D53&ei=hTXpUpH3EMTxhQf3yoH4CA&usg=AFQjCNEaDfPAn08c6_um9Kt0pWTVBVYqjQ&sig2=qY9LHqWRDH8p9tQ7c-Oxag
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