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 ثانياً: وصف المقّرر 
يناول هذا المقرر التقييم والتشخيص للطفل التوحدي واالعاقات النمائية، ومسئوليات االخصائي في تشخيص التوحد واالعاقات النمائية، 

وذوي اإلعاقات النمائية، ومعوقات تشخيص التوحد واإلعاقات المحكات التشخيصية للتوحد واالعاقات النمائية، التشخيص الفارق للتوحد 
إكساب الطالب مهارة الكشف عن التوحد واإلعاقات النمائية والتدخل المبكر ، وتدريبهم على بعض األدوات والتكنيكات المستخدمة النمائية. و 

تزويد الطالب بالمعارف األساسية والمهارات الضرورية في مجال القياس التربوي التشخيصي إلىفي تشخيص التوحد واإلعاقات النمائية.اضافة 
 النمائية. لذوي اإلعاقات

 

 ثالثاً: أهداف المقّرر 
 قادراً على أن:من دراسة هذا المقرر أن يصبح الطّالب  يُتوقع بعد انتهاء

 .يستخدم االستراتيجيات المتنوعة في تشخيص التوحد، وذوي اإلعاقات النمائية .1
 .المهارات األساسية في عملية التشخيص يطبق .2
 .والتدخل المبكريكشف عن التوحد واإلعاقات النمائية  .3
السلوك، مقابلة والدي التوحديين وذوي لنمائية: المالحظة المنظمة ووصف أساليب التقييم والتشخيص في مجال اإلعاقات ايستخدم  .4

 .اإلعاقات النمائية. المقاييس واالختبارات التشخيصية
 نفعالية واالجتماعية لذوي التوحد واإلعاقات النمائية.يطبق وسائل التشخيص والكشف عن جوانب القوة والضعف في المهارات المعرفية واال .5

 
 رابعاً: مفردات المقّرر الدراسيّ 

 الجانب النظرّي:       ) الموضوعات التي يغطيها المقرر ( •

تسلسل 
 الموضوعات

 األسبوع

 المحّدد له
 قائمة الموضوعات

 األول 1
أغراض التشخيص، ومبادئه التقييم والتشخيص في مجال التوحد وذوي االعاقات النمائية: 

 وأخالقياته، ومعاييره، وأبعاده

 الثاني 2
، التشخخخخيص على أسخخخاس عوامل متعددة. أنشخخخطة اإلعاقةالتشخخخخيص على أسخخخاس خصخخخائص 
 . التشخيص  والتشخيص التكاملي
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 الثالث 3
فريق التشخخخخخخيص ومسخخخخخئوليات أخصخخخخخائي التوحد في تشخخخخخخيص التوحد وغيره من اإلعاقات 

 ومهاراته األساسية.النمائية 

 الرابع 4
المداخل المرتبطة بالتقييم والتشخخخيص للتوحد واإلعاقات النمائيه: المحكات التشخخخيصخخية 

 .للتوحد واإلعاقات النمائية، نواحي التشخيص السيكولوجي متعدد األوجه

 الخامس 5
واإلعاقات أهم معوقات تشخخخخخخخيص التوحد واإلعاقات النمائية، التشخخخخخخخيص الفارق للتوحد 

 النمائية وغيرها من اإلعاقات األخرى.

 السادس 6

التدخل المبكر لمواجهة التوحد واإلعاقات النمائية في السخخخخخخخخخن المبكرة ودور األسخخخخخخخخخرة في 
 ذلك.

بعض القضخخخخخايا المرتبطة باكتشخخخخخاف التوحد، تشخخخخخخيص التوحد واإلعاقات النمائية في سخخخخخن 
 .ماقبل المدرسة

 األولاإلختبار الدوري  السابع 

 الثامن 7
أسخخخخخخخخخاليب التقييم والتشخخخخخخخخخخيص في مجال اإلعاقات النمائية: المالحظة المنظمة ووصخخخخخخخخف 

 السلوك، مقابلة والدي التوحديين وذوي اإلعاقات النمائية.

 التاسع 8
المقاييس واالختبارات التشخخخخخخخخيصخخخخخخخية، القياس من خالل لخخخخخخخريح الفيديو المقنن، الفحص 

 السمعية والبصرية.امل، القياسات الطبي الك

 العالر 9
 المهارات اإلكلينيكية واالعتبارات العامة في عملية التقييم والتشخيص:

 أ. مهارات القياس.

 الحادي عشر 
 ب. مهارات التفسير.             

 جخ. مهارات معالجة المعلومات.  

 الثاني عشر 10
 اعتبارات عامة في عملية التقييم والتشخيص:

 النتائج والتفسير. -ج        أثناء جلسة االختبار. -ب   قبل جلسة االختبار.     -أ
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 الجانب العملّي ) إن ُوِجد (:    ) الموضوعات التي يغطيها المقرر ( •

 الثالث عشر 11
مسخخخخخخخخئوليات أخصخخخخخخخخائي التوحد في تشخخخخخخخخخيص التوحد وغيره من اإلعاقات النمائية ومهاراته 

 األساسية.

 الرابع عشر 12
المحكات التشخخخيصخخية  المداخل المرتبطة بالتقييم والتشخخخيص للتوحد واإلعاقات النمائيه:

 .للتوحد واإلعاقات النمائية، نواحي التشخيص السيكولوجي متعدد األوجه

 اإلختبار الدوري الثاني الخامس عشر 

 قائمة الموضوعات األسبوع المحّدد له الموضوعات

 األول 1
والتكنيكات المستخدمة في تشخيص التوحد واإلعاقات النمائية األدوات  .أ

 ، ومنها :
 قوائم ومقاييس وصف السلوك: -
 مقياس جيليام لتشخيص التوحدية.   -

 الثاني 2
 جداول المالحظة التشخيصية للتوحد )دى الفور( -

 الثالث 3
 المقابلة التشخيصية المعدلة للتوحد )لورد وآخرون(. -

 الرابع 4
 مقياس سكوبلر لتقدير التوحد في الطفولة.             -

 أدوات قياس التواصل:  .أ الخامس 5
 االختبار غير اللفظي للغة االستقبالية )سبارو وآخرون(         -

 السادس 6
 اختبار المفردات التعبيرية المصور )جاردنر( -

 قياس مهارات المعاني من خالل الموضوعات اليومية )باريت - السابع 7
 وآخرون(.

 الثامن 8
 مقياس بيبودي للمفردات المصورة. -

 جخ. أدوات السلوك التكيفي والمهارات االجتماعية: التاسع 9
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 خالل الفصل الدراسيّ  الجدول الزمنّي لتقييم الطلبة في المقّرر  -سادًسا •

 الدرجة األسبوع المحدد له نوع التقييم التقييم

نسبة الدرجة 
درجة  إلى

التقييم 
 النهائي

%20 20 األسبوع الثاني عشر بحث 1  

%20 20 طوال الفصل المشاركة داخل القاعة 2  

1اختبار تحريري  3 %10 10 األسبوع التاسع   

2اختبار تحريري  4  
 الخامساألسبوع 

 عشر
10 10%  

5 
اختبار نهاية الفصل 

 )النظرية(
األسبوع السادس 

 عشر
40 40%  

 : مصادر التعلُّمدساً سا

 ُتكتب َوْفق ما يلي: )اسم المؤلِّف، سنة النشر، عنوان الكتاب، المحقِّق إن ُوجد، الطبعة، مكان النشر، النالر( •
 خ  الكتاب أو الكتب المقّررة  ) ال تزيد عن اثنين (.1

 وعالجة ، دمشق ، مؤسسة عالء الدين. -تشخيصه  -خصائصه  -أسبابه  -التوحد الطفولي  ، 2004،  ، سوسن لاكرالجلبي  .1
التدخل   -أسبابها  -تشخيصها  -أعراضها  - تصنيفها -سيكولوجية الطفل التوحيدي تعريفها ،  2009، خطاب ، محمد أحمد .2

 مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. ، ،القاهرة العالجي
 خ  المراجخع األسخاسّية في تدريس المقّرر.2

 مقياس فينالند للسلوك التكيفي.                               -
 العالر 10

 مقياس السلوك التكيفي للجمعية االمريكية  -

 الحادي عشر 11
 السلوكمقياس بيركس لتقدير  -

 الثاني عشر 12
 قياس كيت ولفين للكفاية االجتماعية -

 دوات قياس القدرة العقلية :د.أ الثالث عشر 13

 مقياس ستانفورد بنيه للذكاء -
 الرابع عشر 14

 مقياس وكسلر للذكاء -

 الخامس عشر 15
 هاريس للرسم -مقياس جودانف  -
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 ، سمات التوحد خ عمان ، دار المسيرة للطباعة والنشر. 2011مصطفى ، أسامة فاروق ،  .1
 ، ألكاله ، أسبابه ، وتشخيصه )الجزء األول والثاني( ، الرياض: مكتبة العبيكان. خفايا التوحد،    2002،  الشامي، وفاء علي  .2
 عمان، دار الفكر. ،  اضطراباته وتشخيصه وعالجه :التوحد لدى األطفال ، 2001، محمد زياد حمدان  .3

 خ  الكتب والمراجع الموصى بها.3
دراسة تشخيصية وبرامجية ، القاهرة ، الدار المصرية اللبنانية  –، مقياس جيليام التقديري لتشخيص اضطراب التوحد  2006جيمس جيليام ،  .1

. 
 مقياس خاص بفئة التوحد مطور في البيئة العربية ، عمان ، دار الفكر للنشر –، قائمة تقدير السلوك التوحدي  2005الزارع ، نايف بن عابد ،  .2

 والتوزيع. 
 دار السحاب. ، القاهرة ، مقياس جيليام لتشخيص التوحدية ،2004،  محمد السيد عبد الرحمن، منى خليفة علي حسن .3
 ، مقياس الطفل التوحدي ، القاهرة ، دار الرلاد للنشر والتوزيع. 2003محمد ، عادل عبد اهلل ،  .4
 اضطراب التوحد ، القاهرة ، دار الرلاد للنشر والتوزيع.، قائمة تقييم أعراض  1999محمد ، عادل عبد اهلل ،  .5
 التوحد ، الرياض : مكتبة الرلد.  ،  2006،  حمام ، فادية كامل  .6
 .دار الرلاد ، القاهرة ، دراسات تشخيصية وبرامجية  -األطفال التوحديون،   2002،  محمد، عادل عبداهلل  .7
 مكتبة النهضة المصرية. ، القاهرة ، والتشخيص التكاملي لغير العاديين االكتشاف المبكر ،  2005،  زينب محمود ، لقير  .8
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