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 1. اسم المادة اإلرشادالتقييم والتشخيص في 

 2. رقم المادة 0835333

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 3

 4. ةالمتطمبات المتزامن/ةالسابق اتالمتطّمب ال يوجد

 5. اسم البرنامج والتربية الخاصة  اإلرشاد

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية 

 9. القسم والتربية الخاصة  اإلرشاد

 10. مستوى المادة بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015-2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 ال يوجد

 مدرسو المادة.61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 o.alhwayan@ju.edu.jo:، انبزيذ االنكتزوني،انثالثاء،انخميساألحذ 10-9، انساعاث انمكتبيت: 24529رقم انهاتف: ،561رقم انمكتب 

 
 

 وصف المادة .61

 
 .كما هى مذكىر في انخطت انذراسيت انمعتمذة 

ااريباد واالعتمباد عهيبط فبي انعمهيبت  انتقيبيم وانتخبخيل نهعمهيبت ااريباديت، مبه كىنبط يبزتب  أيبىرة عميقبت فبيتعزيف انطانبب أههميبـت  إنىتهذف هـذه انمـادة  

ممب  اارياديت تعطي أهميت كبيزة مه خالل انبط يبىفز انىحبىل نهمخبكهت انبى تىامبط انمستزيبذ ومبا يمبي  أهبا مبه .بزوف وخيبالل  وانتعبزف عهبى وسبالم 

الخ  ، السسخا ل المفرةٌخة  ...جل القصصـً البطاقـة التراكمٌة الحالة، االختبارات، السٌرة الشخصٌة ، الس مؤتمر ،انمعهىماث : انمقاأهت، انمالحظت، دراست انمانت
، سالخصخا ص االيعفالٌخة ةتقٌٌم المٌخسل المنيٌخة سالي خل المنيخً، سمقخاٌٌخ الشخصٌخـ أدساتالسلسكٌة ةً التقٌٌم  سالتشخٌص ، تطبٌقات ستدرٌبات على استخدام 

 .سالتشخٌص أدساتسقسا م مسح الحاجات سالمشكالت ، تدرٌبات ةً بياء  سالمنارات االجتماعٌة سمنارات التعكٌر،



الجامعة األردنيةالدراسية ةمخطط المادمركز االعتماد وضمان الجودة  

 

2 
 

 
 :المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

   :األهداف - أ
 تفرٌف الطلبة بمفيى التقٌٌم سالتشخٌص سدسره ةً الفملٌة اإلرشادٌة -
 أسلسبتفرٌف الطلبة بأسالٌب التقٌٌم سالتشخٌص المختلعة سجسايب القسه سجسايب ال فف لكل  -
 سالمقابلة سغٌرهالمسح سقسا م الجرد سالمالحظة تدرٌب الطلبة على استخدام أدسات تقٌٌم مختلعة كاالختبارات سقسا م ا -
 تدرٌب الطلبة على كتابة التقارٌر حسل يتا ل التقٌٌم سالتشخٌص التً ٌجرسينا  -
 تدرٌب الطلبة على بياء أدسات للقٌاخ سالتشخٌص بصسرة مبسطة -

 
 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  - ب
 الفهم واالستيعاب: .1

 المعرفة بأهمية القياس والتقييم في اإلرشاد  1-1
 معنى التقييم والقياس والفروق بينهمامعرفة وفهم  1-2

 واالختبارات النفسية.المقاييسبناء  كيفيةمعرفة وفهم  1-3
 اإلحصاء والقياس والتقييم واالختباراتالعالقة بين معرفة وفهم  1-4

 .التي تواجهنا في عممية التقييم والتشخيصمعرفة وفهم مشكالت  1-5

 المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية: .2

 بعض االختبارات الموضوعة لمقياس النفسي تحميل ونقد   2-1

 إرشادية فعالة تبعا لنتائج القياس .التخطيط لبرامج  2-2

 .اإلرشادالقياس والتقييم في  أنواعبين المقارنة  2-3
 االختبارات النفسيةتصنيف أنواع  -
 .الختباراتاتقييم  -

 المهارات الخاصة التطبيقية: .3
 المقاييساكتساب المهارات الخاصة ببناء  3-1

 لتقييم المسترشديناكتساب المهارات الخاصة  3-2

 .لحالة المسترشدالختيار االختبار المناسب اكتساب المهارات الخاصة  3-4
 المهارات اإلبداعية / القابمة لمتحول: .4

 مهارة القراءة وتمخيص الموضوعات ذات عالقة في المقرر / الجديد في المجال. 4-1

 مهارة تقديم العروض ومخاطبة اآلخرين. 4-2

 تطبيق االختبارات وتصحيحها وتفسير نتائجها.مهارة  4-3
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20

 المراجع
 أساليب
 التقييم

نتاجات 
التعّمم 

 المتحققة

 المحتوى األسبوع المدّرس

1 

 
 

توضيح أهمية التقييم  األول د. عال الحويان  
والقياس في خدمة المرشد 

 والمسترشد

القياس النفسي تطور حركة  لثانيا د. عال الحويان  
 والتربوي 

 

توضيح مفهوم القياس  الثالث د. عال الحويان  
 وخصائص القياس

 وأنواع القياس 
 أنواع المقاييس

أغراض القياس النفسي 
 والتربوي

 

 التقييم وأهميته الرابع د. عال الحويان  
 مفهوم التقييم
 أنواع التقييم
 االختبارات

 االختبارات لخامسا د. عال الحويان  
 مفهوم االختبارات

 اغراض االختبارات
 انواع االختبارات 

 مواصفات االختبار الجيد
 بناء االختبارات

 وسائل جمع المعمومات السادس د. عال الحويان  
 المالحظة
 المقابمة

 دراسة الحالة
 السجل التراكمي

 
امتحان 
منتصف 

   السادس  

 العالقة بين القياس والتقييم
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العالقة بين االختبارات  الفصل 
 والتقييم

اإلحصاء وكل العالقة بين 
من القياس والتقييم 

 واالختبارات
 الفروق الفردية السابع د. عال الحويان  

 تعريف الفروق الفردية

 خصائص الفروق الفردية 

 أبعاد الفروق الفردية

العوامل المؤثرة في الفروق 
 الفردية

الفروق في االتجاهات 
والسمات والميول والذكاء 

 والقدرات واالستعداد
 األساليب االختيارية الثامن والتاسع الحويان د. عال  

 االختبارات  والمقاييس
 االساليب االسقاطية

 مقاييس التقدير
 االختبارات التحصمية

اختبارات الذكاء العام 
 الفردية والجماعية

اختبارات االستعدادات 
 الحاصة المتعددة
 مقاييس الميول

 مقاييس االتجاهات
 مقاييس القيم

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

العاشر والحادي  
 عشر

ميدان التقييم في اإلرشاد 
 النفسي والتربوي ومجاالته

 تقييم االستعداد
 تقييم التحصيل

التقييم لموضع في المكان 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 
 
 

 
 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 عالمة 30امتحان منتصف الفصل: 

 عالمة )نشاط/ تقديم عرض أمام الطمبة(:  20االمتحان الثاني: 
  مقياس او اختبار نفسي وتطبيقه عمى الطالب وشرح كيفية تصحيح المقياس. إختيار

 صفحات.  3كل نشاط تقدم فيه ورقة مطبوعة موثقة حد أعمى فيها 
 دقائق.  10 – 7متوسط العرض من 

 
 
 

 المناسب 
 التقييم التشخيصي
 التقييم التكويني

التقويم الختامي التقييم 
 إلغراض التوجيه واإلرشاد

 
 
 
 
 
 

كيفية بناء المقاييس  الثاني عشر د. عال الحويان 
 وتطويرها 

االمتحان 
الثاني تقديم 

 عروض

  الثالث عشر د. عال الحويان 
عرض المقاييس من قبل 
الطالب وتطبيق عمى 
حاالت وتصحيحها داخل 

 الغرفة الصفية
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 السياسات المتبعة بالمادة.22

 : أخذ الحضور والغياب في بداية المحاضرة والغياب سياسة الحضور -أ

: الواجبات تسمم في الوقت المحدد، وال يتم إعادة االمتحان لمطالب الغائب إال الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 بعذر موقع من مكتب مساعد العميد لشؤون الطمبة. 

 : متوفرة في القاعةوالصحة إجراءات السالمة -ج

 يوجد: ال الغش والخروج عن النظام الصفي -د

عطاء اإلجابات الصحيحة إعطاء الدرجات -ه : يتم إعادة أوراق االمتحان لمطالب ليطمع عمى عالمته، تتم مراجعة األسئمة لمطمبة في القاعة وا 
 ومن ثم يتم استعادة أوراق االمتحان من قبل المدرس. 

 لخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير وسكرتاريا القسمة: القاعة والسبورة اتسهم في دراسة المادالتي و الجامعة ب المتوفرةالخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .22

 القاعة والسبورة الخضراء والسبورة البيضاء وأقالم السبورة والطباشير و

 

 المراجع.22

 

 
  -ملحم ، سامً محمد،)2114(التقسٌم ةً اإلرشاد اليعسً سالتربسي،الر سان لليشر سالتسزٌع، عمان، األردن

( ، القٌاخ سالتقسٌم ةً علم اليعخ سالتربٌة ،ترجمة الكٌاليً سعدخ ، مركز الكتب األرديً 1191ثسريداٌك سهٌجن ) - - 

 
 -محمد عبد السالم احمد ، القٌاخ اليعسً سالتربسي، مكتبة االيجلس مصرٌه ، القاهرة -

 
األردن -اليعسً سالتربسي ، جمفٌة عمال المطابع التفاسيٌة ، عمان ( مبادئ القٌاخ 2113أبس لبده ، سبع )-   

-1( القٌاخ اليعسً ، دار العكر الفربً ، القاهرة1195جالل ، سفد )   
 Merrell, K. W. (2003) Behavioral, Social, and Emotional Assessment of Children and 

Adolescent. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

 

 

 معمومات إضافية .22
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 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

  
 

 :نسخة إلى
 قسمالرئيس 

 مساعد العميد لضمان الجودة
 المادةممف 


