
 جامعة جدارا

 

Jadara University 

 ref# FR/P1/P1/1/v1 

 

 وصف المقرر

 

 العلوم التربوية الكلية

  NQF level التربية الخاصة القسم

 متطلب سابق 206353 الرمز  اضطراب طيف التوحد اسم المقرر

مدخل إلى 
تربية ذوي 

االحتياجات 
 الخاصة
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25-10-
2021 

 

 وصف المقرر المختصر

اضطراب طيف ووسائل وأساليب تشخيص  ،اضطراب طيف التوحدبيتناول محتوى هذا المساق المفاهيم األساسية المرتبطة 
، اضطراب طيف التوحدالتعرف على خصائص األشخاص الذين يعانون من كيفية ، واألجهزة المستخدمة في التشخيص، و التوحد

 واستعراض البرامج العالجية الخاصة المقدمة لهم، باإلضافة إلى استعراض بعض الدراسات التي أجريت في هذا المضمار.
 

 اهداف المقرر
المستخدمة في ساليب األوسائل و الو  ،اضطراب طيف التوحدتعريف طالب التربية الخاصة بمفهوم يهدف هذا المقرر إلى 

التعرف على خصائص التي تساعد في األجهزة المستخدمة في التشخيص، و ما هي ، و اضطراب طيف التوحدتشخيص 
 ؤالء األشخاص.استعراض البرامج العالجية الخاصة المقدمة لهمن ثم ، و اضطراب طيف التوحداألشخاص الذين يعانون من 

 

 

 CILOs مخرجات التعلم

A. النظري  الفهم- المعرفة 
 :الخريج منكمال متطلبات المقرر، سيتمكن إعند 

a1 :اضطراب طيف التوحدمفهوم المجاالت المعرفية المتضمنة في  وشرح تبيان (K1) 
a2: وتصنيفها على نحو علمي اضطراب طيف التوحدبكافة المفاهيم والنظريات األساسية المتعلقة  تعريف (K2) 

B. العملي التطبيق- المعرفة 

 :كمال متطلبات المقرر، سيتمكن الخريج منإعند 

mailto:yasserk@jadara.edu.jo


a3 :عن طريق المنهج العلمياضطراب طيف التوحدبالمعلومات النظرية والنظريات األساسية المتعلقة  اختبار (K4) 
C. التحليلية والمهارات للمشكالت العام الحل- مهارات 

 :كمال متطلبات المقرر، سيتمكن الخريج منإعند 

: b1 المعلومات التي يجمعها من خالل عملية التقييم وبالتالي تحديد التشخيص النهائي للمشكالت التي تواجه األشخاص  تحليل
 (S1)اضطراب طيف التوحدذوي 

D. والحسابات واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت- مهارات 
 :كمال متطلبات المقرر، سيتمكن الخريج منإعند 

: b2 اضطراب طيف التوحداألشخاص الذين يعانون من  المستخدمة في تشخيص تكنولوجيا المعلوماتوسائل  اختيار 
   (S3واستخدامها على النحو األمثل )

Eوالسياق والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات ـ 
 :كمال متطلبات المقرر، سيتمكن الخريج منإعند        

c1 :األشخاص الذين يعانون عن حلول للمشكالت التي تواجه  المسؤولية والبحث ذاتيا  مهارات االتصال والتواصل وتحمل  تطوير
 (C1) هموأسر  اضطراب طيف التوحدمن 

 والتعليم التعلم طرق 

 إعطاء المحاضرات الدراسية .1
 المناقشات المتبادلة بين األستاذ والطلبة من جهة والطلبة مع بعضهم من جهة أخرى لموضوعات المقرر. .2
 العمل الصغيرة.مجموعات  .3
 العروض الفردية والجماعية. .4
 المشاريع الفردية أو التشاركية. .5
 استخدام التقنيات الحديثة في البحث عن المادة العلمية المتخصصة. .6
 استخدام البريد اإللكتروني في التواصل العلمي.  .7
 استخدام التقنيات الحديثة في عرض المحاضرات الصفية.  .8
 كتابة التقارير. .9

 اإلنجاز حسب األسس التي تم تدريسها في المقرر. تقديم ملف .10
 استضافة اختصاصيين في التربية الخاصة إلفادة الطلبة من خبراتهم. .11

 الزيارات العلمية والميدانية لمراكز أو لمؤسسات في أنحاء المملكة تحت إشراف مشرفي التدريب الميداني. .12

 التقييم طرق 

 االمتحانات الفصلية والنهائية. .1
 اإلنجاز والمقاالت الطويلة والقصيرة.ملفات  .2
 عمليات تقويم األقران من خالل اختبارات معيارية المرجع. .3
 عمليات تقويم الذات. .4
التقويم المستمر أثناء المحاضرات باستخدام استراتيجيات التقويم الفعلي وأدواته: ملف الطالب، والتقويم المعتمد على  .5

 األداء، والمالحظة.
 لميدانية الخاصة بالطلبة.تقارير الزيارات ا .6
 تقارير الزيارات الميدانية الخاصة بالمراكز والمؤسسات.  .7
 النماذج التي يقدمها الطالب لتقيم أداء مدرس المادة. .8

 

 محتوى المقرر



 طرق التقييم طرق التعلم والتعليم المواضيع مخرجاتال ساعات أسبوع

1.  

3 a1 + a2 اضطراب طيف التوحد تعريف    احلوار واملناقشة
 طرح األسئلةو 

  جمموعات العمل
 الصغرية

 التعلم الذايت 
 طالع على اال

 كتب إضافية.

  االختبارات
الشفهية 

هبدف تقييم 
املشاركة 
والتفاعل 
 الصفي.

2.  

3 a1 + a2 اضطراب طيف التوحد تعريف   احلوار واملناقشة
 طرح األسئلةو 

  جمموعات العمل
 الصغرية

 التعلم الذايت 
 على طالع اال

 كتب إضافية.

  االختبارات
الشفهية 

هبدف تقييم 
املشاركة 
والتفاعل 
 الصفي.

  طرح قضااي
افرتاضية 

ومالحظة 
طريقة تعامل 

الطالب 
  معها.

3.  

3 a1 + a2 أسباب اضطراب طيف التوحد    احلوار واملناقشة
 طرح األسئلةو 

  جمموعات العمل
 الصغرية

 التعلم الذايت 
 طالع على اال

 كتب إضافية.

 اختبار نصفي 
  اختبار هنائي 
  متابعة

الطالب أثناء 
أتدية األعمال 

 املكلفني هبا.

4.  

3 a1 + a2  أسباب اضطراب طيف التوحد   احلوار واملناقشة
 طرح األسئلةو 

  جمموعات العمل
 الصغرية

 التعلم الذايت 
 طالع على اال

 كتب إضافية.

 اختبار نصفي 
  اختبار هنائي 
  متابعة

الطالب أثناء 
األعمال أتدية 

 املكلفني هبا.

5.  

3 a1 + a2  أسباب اضطراب طيف التوحد   احلوار واملناقشة
 طرح األسئلةو 

  جمموعات العمل
 الصغرية

 التعلم الذايت 
 طالع على اال

 كتب إضافية.

 اختبار نصفي 
  اختبار هنائي 
  متابعة

الطالب أثناء 
أتدية األعمال 

 املكلفني هبا.

6.  
3 a1 + a2  اضطراب طيف التوحدعالمات الطفل ذي   احلوار واملناقشة

 طرح األسئلةو 
  اختبار نصفي 
  اختبار هنائي 



  جمموعات العمل
 الصغرية

 التعلم الذايت 
 طالع على اال

 كتب إضافية.
 املنزلية واجباتال 
  التعلم الذايت

بتكليف كل 
طالب بعرض 

 حزئية من املقرر

  االختبارات
الشفهية 

هبدف تقييم 
املشاركة 
والتفاعل 
  الصفي.

7.  
   امتحان منتصف الفصل  

8.  

3 a3  +b1 عالمات الطفل ذي اضطراب طيف التوحد    التدريب العملي 
  احلوار واملناقشة

 طرح األسئلةو 
  عمل حلقات

نقاش بني 
األستاذ 

 والطالب 
 املشاريع 

 التشاركية.
  جمموعات العمل

 الصغرية
 التعلم الذايت 
  التعلم التعاوين 

 

  مالحظة
تفاعل 

يف الطالب 
مواقف خمتلفة 

ابستخدام 
بطاقات 
 املالحظة.

  تكليف
الطالب 

بتقدمي عروض 
صفية 

ابستخدام 
الربامج 

احلاسوبية 
وتزويدهم 
ابلتغذية   

 .الراجعة
  عمليات تقومي

 األقران
  عمليات

التقومي 
  .الذايت

9.  

3 a3  +b1 عالمات الطفل ذي اضطراب طيف التوحد   احملاضرة 
 التدريب العملي 
  احلوار واملناقشة

 طرح األسئلةو 
 العصف الذهين 
  التكليفات

 املنزلية
  التعلم الذايت

بتكليف كل 

  االختبار
 النهائي 

  عمليات تقومي
 األقران

  عمليات
 التقومي الذايت



طالب بعرض 
 حزئية من املقرر

10.  

3 a3  +b1 تشخيص وتقييم الطفل ذي اضطراب طيف التوحد  التدريب العملي 
  احلوار واملناقشة

 طرح األسئلةو 
  عمل حلقات

نقاش بني 
األستاذ 

 والطالب 
 املشاريع 

 التشاركية.
  جمموعات العمل

 الصغرية
 التعلم الذايت 
  التعلم التعاوين 
  اإلطالع على

 مراجع إضافية.
 التدريب العملي 

  اختبار نصفي
 بنسبة  

  االختبار
النهائي 

اإلختبارات 
 الشفوية.

  متابعة
 الطالب أثناء

أتدية األعمال 
 املكلفني هبا.

11.  

3 a3  +b1 تشخيص وتقييم الطفل ذي اضطراب طيف التوحد  التدريب العملي 
  احلوار واملناقشة

 طرح األسئلةو 
  عمل حلقات

نقاش بني 
األستاذ 

 والطالب 
 املشاريع 

 التشاركية.
  جمموعات العمل

 الصغرية
 التعلم الذايت 
  التعلم التعاوين 
  اإلطالع على

 إضافية.مراجع 
 التدريب العملي 

  اختبار نصفي
 بنسبة  

  االختبار
النهائي 

اإلختبارات 
 الشفوية.

  متابعة
الطالب أثناء 
أتدية األعمال 

 املكلفني هبا.

12.  

3 a3  +b1 تشخيص وتقييم الطفل ذي اضطراب طيف التوحد  التدريب العملي 
  احلوار واملناقشة

 طرح األسئلةو 
  عمل حلقات

نقاش بني 
األستاذ 

 والطالب 
 املشاريع 

 التشاركية.

  اختبار نصفي
 بنسبة  

  االختبار
النهائي 

اإلختبارات 
 الشفوية.

  متابعة
الطالب أثناء 



  جمموعات العمل
 الصغرية

 التعلم الذايت 
  التعلم التعاوين 
  اإلطالع على

 مراجع إضافية.
 التدريب العملي 

أتدية األعمال 
 املكلفني هبا.

13.  

3 a3  +b1  التدخل العالجي لألطفال ذوي اضطراب طيف
  التوحد

 التدريب العملي 
  احلوار واملناقشة

 طرح األسئلةو 
  عمل حلقات

نقاش بني 
األستاذ 

 والطالب 
 املشاريع 

 التشاركية.
  جمموعات العمل

 الصغرية
 التعلم الذايت 
  التعلم التعاوين 
 طالع على اال

 مراجع إضافية.
 التدريب العملي 

  االختبار
 النهائي 

  اإلختبارات
  الشفوية.

  متابعة
الطالب أثناء 
أتدية األعمال 

 املكلفني هبا.
  عمليات تقومي

 األقران
  عمليات

 .التقومي الذايت

14.  

3 a3  +b1  التدخل العالجي لألطفال ذوي اضطراب طيف
  التوحد

 التدريب العملي 
  احلوار واملناقشة

 طرح األسئلةو 
  عمل حلقات

نقاش بني 
األستاذ 

 والطالب 
 املشاريع 

 التشاركية.
  جمموعات العمل

 الصغرية
 التعلم الذايت 
  التعلم التعاوين 
 طالع على اال

 مراجع إضافية.
 التدريب العملي 

  االختبار
 النهائي 

  اإلختبارات
  الشفوية.

  متابعة
الطالب أثناء 
أتدية األعمال 

 املكلفني هبا.
  عمليات تقومي

 األقران
  عمليات

 .التقومي الذايت

15.  
   االمتحاانت النهائية  

16.  
   االمتحاانت النهائية  

 



 المكونات

 الكتاب
 ( اضطراب طيف التوحد ، الطبعة األوىل ،  دار وائل ، عمان ، األردن.2021السعد ، مخيس حسني ) 

 

 المراجع

  للموضوعات املختلفة للمادة:الكتب املقررة، والقراءات اليت جيب على الطالب تغطيتها 
 ( التوحد : التعريف، األسباب، التشخيص و العالج، الطبعة األوىل ،  دار اإلعصار 2015سهيل ، اتمر فرح )

 العلمي ، عمان ، األردن.
 ( قياس و تشخيص اضطراابت طيف التوحد، الطبعة األوىل ، دار املسرية، 2015اجلالمدة، فوزية بنت عبد هللا )

 األردن.عمان، 
موصى به 

 للقراءة

 ( اضطراب التوحد: املفاهيم األساسية و طرق التدخل2012الزارع، انيف ) .عمان ، األردن ، 
 

مادة 

 الكترونية
https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Pages/Disability.aspx 

 مواقع اخرى

 العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه والدراسات العلمية.المكتبة الرقمية  لالطالع  على المجالت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة تقييم المقرر  

 الدرجة طرق التقييم
 المخرجات

a1 a2 a3 b1 b2 c1 

 4 3 5 4 6 8 30 االمتحان األول )المنتصف(

 - - - - - - - االمتحان الثاني )اذا توفر(

 7 6 7 10 10 10 50 االمتحان النهائي

   اعمال الفصل

ية
صل

لف
 ا
ل
ما

ع
ال
 ا
ت

ما
يي

تق
 

 1 1 3 1 2 2 10 الوظائف

 - - - - - - - حاالت للدراسة

 - 1 1 1 1 1 5 المناقشة والتفاعل

 1 1 1 1 1 - 5 أنشطة جماعية

 - - - - - - - امتحانات مختبرات ووظائف

 - - - - - - - عروض تقديمية

 - - - - - - - امتحانات قصيرة

       100 المجموع

 

 

 

 

 



 

 االنتحال
 بشأن صارمة سياسةيوجد في الجامعة . ما عمال لشخص اخر ويدعي انه عمله شخصيأخذ هو ان  األدبية السرقةاو االنتحال 
ا تنطبق العقوبات. السياسة هذه تطبيق سيتم بالفعل، االنتحال اكتشاف تم وإذا االنتحال،  آخر ا  شخص يساعد شخص أي على أيض 

 .(علم عن بك الخاصة البرمجية التعليمات بنسخ ما لشخص السماح طريق عن المثال سبيل على) االنتحال ارتكاب على
 على بشدة نشجعك. الدراسية لمقرراتا تنفيذ كيفية حول األفكار األفراد من عدد يشارك حيث الجماعي العمل عن االنتحال يختلف
 المهم. عمل مشروع او انجاز وظيفة في معا   العمل يمكنك أنه يعني هذا. ذلك على معاقبتك تتم لن وبالتأكيد مجموعات، في العمل

 بمتطلبات بدقة االلتزام عليك يجب الصحيح بالتقييم السماح أجل من. المكمل البرنامج جوانب لجميع كامل فهم لديك يكون  أن هو
 وتسهيل الفردي،الفهم العمل الجماعي، و  لتشجيع موجودة المتطلبات هذه. ومفصل أعاله موضح هو كما المشروع او الوظيفة عمل

 .االنتحال منعو  الفردي، التقييم

 


