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 في
 

  قياس وتشخيص اضطرابات التوحد
 

 1706/2016/2017تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية رقم {
، وتمت الموافقة على 2017/2018( وتطبق اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 33م )الجلسة 30/8/2017تاريخ 

 }(2م )الجلسة رقم )4/10/2017بتاريخ  10/2/2017/2018الدراسية رقم تعديلها بموجب قرار لجنة الخطة 
قياس وتشخيص  تخصص / التربو برنامجاللنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في ة تتكون الخطة الدراسي

  ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:72من ) اضطرابات التوحد
 ساعة معتمدة المتطلب الرقم

 12 مةالمهارات العا .1
 6 التشغيلمهارات  .2
 6 العلوم المساندة .3
 48 المهارات المتخصصة .4

 72 المجموع
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 "قياس وتشخيص اضطرابات التوحد لتخصص "الخطة الدراسية 

===================================================== 
 

 آلتي:( ساعات معتمدة موزعة على النحو ا12أواًل: المهارات العامة، )
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 020000111
  0 3 3 الثقافة اإلسالمية 020000121
  0 2 2 التربية الوطنية 020000131
  0 1 1 العلوم العسكرية 020000181
  0 3 3 مهارات لغوية/ انجليزي 020000101

  0 12 12 مجموع )س.م(ال

 
 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:6ثانيًا: مهارات التشغيل ، )

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
 020000101 0 2 2 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 والبيئة المهنية الصحة والسالمة 020000141

  0 6 6 المجموع )س.م(

 
 ( ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي:6المساندة، ) المهاراتثالثًا: 

 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 مدخل إلى التربية 021700111
  0 3 3 علم النفس التربوي 021700112

  0 6 6 )س.م( المجموع
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 " قياس وتشخيص اضطرابات التوحد لتخصص "الخطة الدراسية 

================================================== 

 ( ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي:48) رابعًا: المهارات المتخصصة،
 المتطلب السابق عملي نظري س.م اسم المادة رقم المادة
  0 3 3 ربيةاالحصاء في الت 021701111
  0 3 3 مدخل إلى التربية الخاصة 021701112
 021701112 0 3 3 مقدمة في اضطرابات التوحد 021703111
 021701111 2 2 3 القياس والتشخيص 021703121
  0 3 3 علم نفس النمو 021703131
  0 3 3 التأهيل المهني وخدمات االنتقال 021703141
  0 3 3 صفيتعديل السلوك ال 021703151
  0 3 3 التدخل المبكر لذوي اضطرابات التوحد 021703112
 021703121 2 2 3 إعداد االختبارات والمقاييس وبنائها 021703221
 021703111 0 3 3 سمات التوحد 021703113
 021703221 2 2 3 أدوات القياس والتشخيص الضطرابات التوحد 021703261
 021703111 2 2 3 عالج التوحد 021703262
 021703131 0 3 3 إعاقات النمو الشاملة 021703271
 021700112 2 2 3 تنمية مهارات التفكير 021703181
 021703131 2 2 3 المشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال  021703182
  * 0 3 تدريب الميداني 021703291

  9 39 48 المجموع )س.م(
 

 ( أسابيع.8لمدة ) تدريب عملي متواصل -*
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 "قياس وتشخيص اضطرابات التوحد"الخطة االسترشادية لتخصص 

========================================== 
 

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 3 020000121 الثقافة االسالمية 3 020000111 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة
 3 020000101 مهارات لغوية/ انجليزي 3 021703151 تعديل السلوك الصفي

 3 021703111 مقدمة في اضطرابات التوحد 3 021701112 مدخل إلى التربية الخاصة
 3 021700111 مدخل إلى التربية 3 021700112 علم النفس التربوي

 3 021703121 القياس والتشخيص 3 021701111 اإلحصاء في التربية
 3 021703181 تنمية مهارات التفكير 3 021703131 علم نفس النمو

      
 18 المجموع 18 المجموع

 
 

 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث
 س.م. رقم المادة اسم المادة س.م. رقم المادة اسم المادة

 3 021703221 اعداد االختبارات والمقاييس وبنائها 2 020000141 مهنيةالصحة والسالمة والبيئة ال
 3 021703261 أدوات القياس والتشخيص للتوحد 2 020000231 ريادة األعمال
 3 021703112 التدخل المبكر لذوي التوحد 2 020000131 تربية وطنية

 3 021703271 اعاقات النمو الشاملة 3 021703262 عالج التوحد
 3 021703182 المشكالت النفسية والسلوكية 3 021703141 لتأهيل المهني وخدمات االنتقالا

 3 021703291 التدريب الميداني 3 021703113 سمات التوحد
    1 020000181 علوم عسكرية

    2 020000122 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية
 18 المجموع 18 المجموع
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 "قياس وتشخيص اضطرابات التوحداد التعليمية لتخصص "الوصف المختصر للمو 
 

 أواًل: الثقافة العامة
 (0-3: 3) 020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

يوضح المساق مفهوم المواطنة ومهارات الحياة وأهميتهما في اكتساب مهارات قيمه، والعمل على استخدام 
حيث ان المساق يراعي بناء افضل ونتائج ايجابيه في العمل،  ذه المهارات في سعيهم للحصول على تعليمه

المعرفه في الموضوعات التي يتضمنها البرنامج كما ويبني المهارة عند الشباب الستخدامها في تطبيق 
ذه المعرفه والمهارة باالضافه الى توفير الدعم المعرفه كما ويبني الثقه في قدرات الشباب على استخدام ه

بيئي لتغيير السلوك من خالل تعزيز قيم المواطنة االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل الشخصي وال
 المجتمعي التطوعي.

 (0-3: 3) 020000121الثقافة اإلسالمية 
 .وأهدافها وظائفها – بها المتعلقة والنظم وموضوعاتها معانيها وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عليها تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات . مصادر2
 .اإلسالمية الثقافة . خصائص3
 واإليمان العلم بين والعالقة والعلم، . اإلسالم4
 .اإلسالمية الثقافة تواجه التي . التحديات5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبهات . رد6
 .اإلسالمية ةالثقاف إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية . األخالق7
 .اإلسالمية . النظم8

 (0-2: 2) 020000131التربية الوطنية 
يعددد مسدداق التربيددة الوطنيددة مددن المتطلبددات اإلجباريددة لجميددج طلبددة كليددات المجتمددج األردنيددة وامتدددادا عضددويا 

ي، وينطلدق مسداق لفلسفة التربية الوطنية والتعليم باعتبارهدا بعددا مدن أبعداد اإلسدتراتيجية الوطنيدة للتعلديم العدال
"التربية الوطنية" من مجموعة الثوابت األردنية وعلى رأسها العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربيدة 

 الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية.
 (0-1: 1) 020000181علوم عسكرية 
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 لمناورة، أسلحة اإلسناد، أسلحة الخدماتالمحور األول: نشأة وتطور القوات المسلحة/ الجيش العربي، أسلحة ا
، حرب 1968، معركة الكرامه 1967، 1948المحور الثاني: الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيلية )حروب 

 الجيش العربي في التنمية الوطنية الشامله -(، دور القوات المسلحة األردنية1973تشرين 
 لمخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدنيالمحور الثالث: األمن العام، ا

 (0-3: 3) 020000101مهارات لغوية/ انجليزي 
The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 ثانيًا: مهارات التشغيل واالستخدام 

 (0-2: 2) 020000122مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (0-2: 2) 020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة األعمال، تأثيرها في اإلقتصاد الوطني ودورها في القضاء على البطالة، وكيفية استحداث 

أفكار ريادية ومبتكرة لتوائم احتياجات املجتمع و مواجهة املخاطر والتحديات التي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من 

الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وتمويلها وإدارة شؤؤونها املالية، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة خالل دراسة 

 القانونية لها وخطة العمل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا املجال.

 (0-2: 2) 020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسددة أهدددم ا خطدددار وأكشرهدددا إن  دددارا فدددي  اهددداا الةدددلة والسدددالمة فدددي وطردددة العمددل وطدددرق حمايدددة املتواجددددين واملتدددأثرين.

مختلددددا مجددددا ت العمددددل ، تمييددددز املخدددداطر الكيماويددددة والبيولوجيددددة والسددددقو  مددددن املرتفعددددات واملخدددداطر الفيزيائيددددة فددددي وطرددددة 

املالئمة، تمييز مصادر املخاطر وتأثيرتها على الةلة وسالمة العمل وطرق  العمل و اللريق والكهرباء واملخاطر الناتجة من

مناق ددة ال سلسددل الهرمددط للسدديطرة  ضددبا املخدداطر لتخفيددا إحتماليددة حدددويها والتخفيددا مددن نتائجهددا فددي حالددة حدددويها.

 ات الب رية.وتطبيق ا سعافات ا ولية في حا ت ا صاوق إختيار معدات اللماية الشخصية على املخاطر وطر 

 التعرا على املتطلبات القانونية ا ردنية  الرئطسية للماية العاملين.
 

 ثالثًا: العلوم المساندة
 (0-3: 3) 021700111مدخل إلى التربية 
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 لسفيةالف وأسسها ومفاهيمها، وأغراضها، ووظيفتها، وأهدافها، المختلفة، وتعريفاتها ، معانيها حيث من التربية المادة هذه تتناول
 أيَضا المادة وستتناول .بالتنمية وعالقتها التربية إلى باإلضافة والبيئية، والتعليمية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية والثقافية

 ستتطرق كما .م التعلي تفريد و المبرمج والتعليم المستمر، التعليم األمية، محو :ل مث نماذجها وبعض التربوية التجديدات
 .تعترضه التي والمشكالت وأهدافه فلسفته حيث من األردن في التربوي النظام إلى المادة

 (0-3: 3) 021700112علم النفس التربوي 
 واتجاهاته، التعلم للتعلم، الدافعية واإلبداع، الذكاء المتعلم، نمو وأنواعها، التدريسية األهداف التربوي، النفس علم في مقدمة
 .التعلم وتقويم قياس علم،الت وانتقال والنسيان التذكر
 

 رابعًا: المهارات المتخصصة
 (0-3: 3) 021701111اإلحصاء في التربية 

تتناول هذه المادة المفاهيم األساسية في اإلحصاء الالزمة ليكون الطالب /الطالبة فهمَا أفضل لألساليب واإلجراءات والمفاهيم 
على المفاهيم المتعلقة بالبيانات وطبيعتها واالنحدار واالرتباط وتطبيقات  في هذا المجال ، وبصورة أكثر تحديدَا تركز المادة

 .SPSSبرامج الحاسوب 
 (0-3: 3) 021701112مدخل إلى التربية الخاصة 

يتضمن المساق مفهوم التربية الخاصة وفئات ذوي االحتياجات الخاصة وخصائص وتصنيفات هذه الفئة واألسباب المؤدية 
باإلضافة إلى كيفية تشخيصهم والبرامج التربوية الخاصة بكل فئة والتوجيهات لكل من الوالدين والمعلمين إلى هذه الحاالت 
 المتعلقين بكل فئة.

 (0-3: 3) 021703111مقدمة في اضطرابات التوحد 
المسببة يتناول هذا المساق مفهوم التوحد ونسبة انتشار التوحد، اساب التوحد ووجهات النظر المتعددة والعوامل 

للتوحد، خصائص األطفال التوحديين العامة والخاصة، عملية تشخيص اضطرابات التوحد محكاتها وأدواتها، طبيعة 
البرامج العالجية المقدمة للطفل التوحدي وأساليب التدريس الفعالة له، عملية الكشف والتدخل المبكر للطفل 

 دمج الطفل التوحدي في المدارس العادية التوحدي، دور األسرة في عالج الطفل التوحدي، عملية
 (2-2: 3) 021703121القياس والتشخيص 

يتضمن المساق مفهوم التربية الخاصة، وفئات ذوي االحتياجات الخاصة وخصائص وتصنيفات هذه الفئات 
من الوالدين واألسباب المؤدية إلى هذه الحاالت باإلضافة إلى البرامج التربوية الخاصة بكل فئة والتوجهات لكل 

 والمعلمين المتعلقين بكل فئة.
 (0-3: 3) 021703131علم نفس النمو 
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يتناول المساق المفاهيم والمبادئ األساسية في النمو اإلنساني، طرق البحث في التطور اإلنساني، العوامل األساسية 
لتطور الحركي، التطور الحسي في التطور والنمو، خصائص الطفل الوليد، أبعاد النمو والتطور كالتطور الجسمي،ا

 واإلدراكي، التطور المعرفي، التطور اللغوي، التطور النفسي واالجتماعي، التطور الخلقي.  
 (0-3: 3) 021703141التأهيل المهني وخدمات االنتقال 

ات يتناول المساق موضوع النمو المهني لذوي االحتياجات الخاصة، وعالقته ببعض المتغيرات، ويستعرض نظري
مكانياتها، الوضج المهني المناسب للفرد المعاق،  النمو المهني، والتقييم المهني وأدواته، عملية إعادة التأهيل وا 

ومهارات البحث عن وظيفة، سياسة التشغيل المدعوم ونماذجه، اإلرشاد المهني للمعاق، ونظريات اإلرشاد المهني، 
ية وعوامل نجاحها، عملية التخطيط المركتز على الفرد وتقرير خدمات االنتقال للفرد المعاق ومقوماتها األساس

 المصير، العيش المستقل ونماذجه المختلفة
 (0-3: 3) 021703151تعديل السلوك الصفي 

يتضمن المساق تعديل السلوك كمفهوم وخطوات تعديل السلوك وأساليبه كنماذج تطبيقية، كما يتضمن طرق قياس 
 تعديل السلوك، وتعديل السلوك المعرفي، وتعميم السلوك المكتسب والمحافظة عليه.السلوك ومنهجية البحث في 

 (0-3: 3) 021703112التدخل المبكر لذوي اضطرابات التوحد 
يتناول المساق أسس التربية الخاصة في الطفولة المبكرة، عملية تقييم األطفال الصغار من ذوي اإلعاقة، منهج 

حتياجات الخاصة، نماذج تقديم خدمات التدخل المبكر، مشاركة الوالدين، خدمات األطفال الصغار من ذوي اال
 التدخل المبكر، االحتواء الشامل في الطفولة المبكرة

 (2-2: 3) 021703221إعداد االختبارات والمقاييس وبنائها 
مفهوم األهداف التعليمية،  يتناول المساق مفهوم القياس والتقويم، خطوات بناء االختبار الجيد وتصميم الفقرات ،

الصدق، الثبات، الموضوعية، مفهوم الثبات وأنواع معامالت الثبات، االختبارات محكية المرجج واالختبارات 
التشخيصية، وخطوات بناؤها، اختبارات الذكاء وطرائق تصميمها ونماذج منها، مقاييس االتجاهات، قياس 

 الشخصية، قياس الميول.
 (0-3:3) 021703113سمات التوحد 

يتناول المساق أهم سمات الطفل التوحدي مثل السمات الجسمية، واللغوية، والسلوكية، واالجتماعية، والمعرفية، 
 والنفسية، والشخصية

 (2-2: 3) 021703261ادوات القياس والتشخيص الضطرابات التوحد 
قويم والتطدور التداريخي لتهتمدام بالتربيدة الخاصدة، يتضمن المساق مفاهيم القياس والتقويم والعالقة بينهما، أغراض الت

متطلبدددات التقدددويم األساسدددية لكدددل فئدددة مدددن فئدددات التربيدددة الخاصدددة، أسددداليب التقدددويم وتصدددميم البدددرامج التربويدددة الفرديدددة 
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 واستخدام االختبارات في تقويم ذوي االحتياجات الخاصة، ومشكالت تقويمهم.
 (2-2: 3) 021703262عالج التوحد 

اول المساق موضوعات متعددة كالتدخالت العالجية وأهميتها، وأهم البرامج التربوية الخاصة بالطفل التوحدي، يتن
العالج بالحمية الغذائية، عالج قصور العمليات المعرفية، المعالجة الحسية والتطورية، العالج بالفن، التدريب على 

 يمية،  المهارات: الحياتية، االجتماعية، التواصلية، األكاد
 (0-3: 3) 021703271إعاقات النمو الشاملة 

يتناول المساق موضوعات متعددة كالمدخل  إلعاقات النمو الشامل، الذاتوية وبعض مظاهر النمو، متالزمة 
سبيرجر خصائصها ومظاهرها وأعراضها، متالزمة ريت ومظاهرها وأعراضها، اضطراب االنتكاس الطفولي، 

ل غير المحدد، التدخل التربوي لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقات النمائية الشاملة، التدخل االضطراب النمائي الشام
 السلوكي لعالج األطفال ذوي إعاقات النمو الشامل،  

 (2-2: 3) 021703181تنمية مهارات التفكير 
كير اإلبداعي مفهومه يتناول المساق موضوعات التفكير وتنميته، التفكير الناقد، واألنشطة التدريبية عليه، التف

وخصائصه، والتدريبات الخاصة بذلك، التفكير عالي الرتبة مفهومه واالتجاهات المفسرة له، والتدريبات الخاصة 
 بذلك، التفكير ما وراء المعرفي، مفهومه ومكوناته والتدريب عليه

 (2-2: 3) 021703182المشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال 
وضوعات تتعلق بتعريف المشكالت السلوكية وتصنيفاتها، أسبابها ومعايير تشخيصها، مشكالت يتناول المساق م

الغضب، السلوك العدواني األسباب والعالج، الخجل األسباب والعالج، الغيرة األسباب والعالج، العناد األسباب 
لعالج، التبول الالإرادي األسباب والعالج، الكذب األسباب والعالج، السرقة األسباب والعالج، الخوف األسباب وا

 والعالج
 أسابيع تدريب متواصل( 8: 3) 021703291التدريب 

يتضمن المساق ترجمة للجوانب النظرية وتطبيقي ما تمت دراسته وممارسته دورة كمعلم واخصائي تربية خاصة من 
 االسري وتعديل السلوك.خالل قيامة بالقياس والتشخيص والتدريس واعداد الوسائل التعليمية واالرشاد 

 


