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  4ط ( ح ث خ،4-3):يةالمكتب الساعات           ( معتمدة3عدد الساعات: )        جهاد العناتي  مدرس المساق: د. 
 ال يوجد. المتطلب السابق: 

 المادة:وصف 
على  تقيىيم رىدرال الفىرد الةقليىش والشواىيش والتكيفيىش والميىول  أساستناول هذه المادة أسس التقييم الفردي وتركز بشكل  

 سواء كان ذلك من حيث كيفيش التطبيق والتاحيح واستوراج الدرجال وتفسيرها وكتابش التقارير.
 

 يهدف هذا المساق إل : أهداف المادة:
 ومبادئ واستراتيجيال التقييم الفردي ألسساب الطالب المةرفش الالزمش تساك .1
 ألغراض التقييم الفردي واألدوالاكتساب المةرفش باألساليب  .2
 التقييم الفردي في المجاالل الموتلفش  دوالأاكتساب المهارال التطبيقيش الستودام وتوظيف وتفسير نتائج تطبيق  .3
 .األغراض الموتلفش لةمليش التقييمودم وبطريقش تنتائج التقييم الفردي  الالزمش لكتابه تقاريراكتساب المةرفش والمهارة  .4

 :يتورع من الطالب بةد دراسته لهذه المادة أن يحقق النتاجال اآلتيش المادة: نتاجات تعلم
 ومبادئ واستراتيجيال التقييم الفردي أسسب التةرف .1
 .ألغراض التقييم الفرديالمستودمش  واألدوالاألساليب  توضيح .2
 المقارنش بين أدوال التقييم الفردي، من حيث أغراضها واستوداماتها. .3
 التقييم الفردي في المجاالل الموتلفش  دوالأتوظيف  .4
 .التقييم الفردي في المجاالل الموتلفش دوالأ تفسير نتائج تطبيقالقدرة عل   .5
 .ودم األغراض الموتلفش لةمليش التقييمريقش توبطنتائج التقييم الفردي  كتابه تقاريرالقدرة عل   .6

 
 محتوى المادة:
  مراجعه لمبادئ القياس والتقويم ومدخل ألساليب التقييم الفرديالوحدة األولى: 

  مفهوم القياس وغاياته وعملياته 
  مفهوم التقويم / التقييم وأنواعه ووطواته 
  الةالرش بين القياس والتقييم 
  ومجاالته  وأغراضهواائص التقييم الفردي 
 رياس وتقويم األطفال بةمليش  االعتبارال الوااش 
 رشادال اوتيار وتقويم االوتبارال  موجهال وا 
 ماادر الحاول عل  االوتبارال والمقاييس ألغراض التقييم الفردي. 
 مةايير تفسير نتائج التقييم الفردي 

Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter(p3-11) 
 (37-23أساليب القياس والتشويص في التربيش الوااش)ص (،2008)الروسان، فاروق، 

  (154-112، 109-106)القياس والتقويم في علم النفس( 1989الكيالني، عبد اهلل زيد؛عدس، عبد الرحمن)
  (128-124، 87، 71-69، 50-44، 28-26)ص(، التقييم في تةليم الطفولش المبكرة،2010فايز، ميرفل محمد،)

 تقييم األداء الةقليلوحدة الثانية: ا
 (هاريس للرسم مكارثي،... -، جودانف، اوتبار تونياوتبار رافن بينيه، اوتبار مقياس وكسلر، ) 

 الاورة األردنيش لمقياس وكسلر لذكاء األطفال 
  والوظائف الةقليش التي تقيسها الفرعيشالمقاييس 
  دارةتةليمال التطبيق  المقياس وا 



 تفسير النتائج 
 الواائص السيكومتريش للمقياس. 
  ،رافن(اوتبار تقييم األداء الةقلي باستودام مقاييس متحررة ثقافيا)اوتبار توني 

Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter(p119-190) 
 (91-53الوااش)ص (،أساليب القياس والتشويص في التربيش 2008الروسان، فاروق، )

 ( 340-286( القياس والتقويم في علم النفس)1989الكيالني، عبد اهلل زيد؛عدس، عبد الرحمن)
 

 تقييم التحصيل األكاديمي والقدرات الخاصةالوحدة الثالثة: 
 أدوال رياس المهارال القرائيش والحسابيش للمرحلش األساسيش الدنيا: (اختباريEGRA( ،)EGMA ) 
  بطاريش اوتبارال Wide Range Achievement Tests 
  اوتبار بوهيم للمفاهيم األساسيش 
  اوتبار الحساب التشوياي Key math Diagnostic Arithmetic Test 
  اوتبار بيبودي للمفردال الماورةPeabody Picture Vocabulary Test   
 اوتبار القراءة الافي / متةدد المستويال 

Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter(p328-358) 
 (386-345)(282-266( القياس والتقويم في علم النفس)1989الكيالني، عبد اهلل زيد؛عدس، عبد الرحمن)

 (218-183، 131-120(،أساليب القياس والتشويص في التربيش الوااش)ص 2008الروسان، فاروق، ) 
 تقييم التآزر العضلي ) الحركي ( البصريالوحدة الرابعة: 

  اوتبار Bender visual motor Test 
 Beer - Buctenica Developmental Test of Visual-Motor Integration. 

Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter(p359-374) 
 قياس وتقييم السلوك التكيفي الوحدة الخامسة: 

 السلوك التكيفي مفهوم 
 النطاق السلوكي للسلوك التكيفي 
  تقييم السلوك التكيفي وأغراضش 
  أداوال ومقاييس السلوك التكيفي 
  مقيىىاس السىىلوك التكيفىىي للمةىىورين AAMR   اجىىراءال التطبيىىق ، التاىىحيح ، وتفسىىير الىىدرجال ، دالالل الاىىدق

 والثبال للمقياس
   مقاييس أورى للسلوك التكيفيABAS اس فاينالند ، رائمش  ، مقيBattle 

Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter(p375-399) 
 (177-142(،أساليب القياس والتشويص في التربيش الوااش)ص 2008الروسان، فاروق، )

 
 قياس وتقييم الكفايات االنفعالية واالجتماعية الوحدة السادسة: 

 النطاق السلوكي 
  أداوال ومقاييس السلوك االنفةالي واالجتماعي 
  رائمش منسوتا االرشاديش 

 (183-178(،أساليب القياس والتشويص في التربيش الوااش)ص 2008الروسان، فاروق، )
 تقييم السلوك الوظيفي ) السلوك المشكل ( الوحدة السابعة: 

  وأنواعهطبيةش السلوك الوظيفي  
  مبادئ واعتبارال في تقييم السلوك الوظيفي 
  دور المالحظش والمقابلش في تقييم السلوك الوظيفي ونماذج من روائم راد السلوك 
      . واسئلش المقابلش 



 (360-269(،أساليب القياس والتشويص في التربيش الوااش)ص 2008الروسان، فاروق، )
 المقابلة  : تقييم السلوك باستخدام طرق الثامنةالوحدة 
  أنواع المقابلش وأغراضها 
  االستقاىىاء والتةمىىق، األسىىئلشمهىىارال المقابلىىش : تكىىوين عالرىىش ايجابيىىش بىىين أطىىراف المقابلىىش، مهىىارة االسىىتماع ، طىىرح ،

 التسجيل والراد، التةامل مىىىىىىىع الموارف الاةبش وغير المتورةه ...
  دارة إجراءأساليب  المقابلش  وا 
  المقابلش للتحقق من ادق بيانال ومةلومال المقابلش  إجراءاعتبارال في 

Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter(p400-472) 
 : تقييم السلوك باستخدام المالحظة التاسعةالوحدة 
 طبيةه المالحظش وواائاها 
  تاميم جداول المالحظش لتقييم السلوك 
  تسجيل وتدوين نتائج المالحظش 
  ماادر األوطاء في المالحظش 
  الادق والثبال لنتائج المالحظش 

Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter(p472-530) 
 الوحدة العاشرة : كتابه التقرير 

  تنظيم وجدولش نتائج التقييم 
  تحديد محتوى التقرير وعناارة 
 ل الفنيش في اياغه عبارال التقرير االعتبارا 
  تطوير استراتيجيال كتابش التقرير 

   Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter(p725-762) 
 

 متطلبات المساق:
 %30  امتحان منتصف الفصل    
 %30   أعمال الفصل    
 %40   امتحان نهائي   

 المراجع : 
 Sattler J. (2002 ) Assessment of Children . Jerome M. Salter Publisher, ine. San Diago 

  ( (تطىوير مقيىاس السىلوك التكيفىي والتضىج االجتمىاعي للمةىورين عقليىا فىي االردن ، رسىالش 1981محمد وليىد الىبط )
 ماجستير غير منشورة ، الجامةش االردنيش 

  ( تطىىوير اىىى1980يوسىىف القريىىىوتي ) ورة أردنيىىش مةربىىىه لمقيىىاس وكسىىىلر علىى  البيئىىىش االرنيىىش ، راسىىىلش ماجسىىتير غيىىىر
 منشورة ، الجامةه االردنيش .

  ( الاىورة االردنيىش المةربىه لمقيىاس الجمةيىش االمريكيىش  1984عبداهلل زيد الكيالني ، فاروق الروسان ، وجالل جىرار )
 ةامش ، الجامةش االردنيش للتولف الةقلي : للسلوك التكيفي : الاورة المدرسيش ال

 
 


