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 اسم المادة ورقمها
 2002/2003الفصل االول 

 تقويم نمو الطفل
(301221) 

 اسم المحاضر: د. جيهان مطر
  24421رقم المكتب: 

 jnmatter@yahoo.com 3 عدد الساعات المعتمدة

 المتطمبات السابقة: 11 عدد االسابيع
 

 وصف المادة:
ر الرسمية ومشاكل تقويم طفل ما تتناول هذه المادة أساليب تقويم نمو الطفل الرسمية وغي 

قبللل المدرسللة وطللرل التيمللب مميتللاو كمللا تتنللاول تاديللد الملشللرات النماميللة الم ر يللة وا  تماميللة 
وا نف اليلللة وال ةلللبية والتكيفيلللة والاركيلللة والميويلللة  لللح كلللل سلللنة ممريلللة ملللن ايلللاة طفلللل ملللا قبلللل 

ل طلللرل  ملللا البيانلللات الللول المدرسلللةا وا نشلللطة المسلللتقدمة  لللح تقلللويم كلللل ملشلللرو كملللا تتنلللاو 
 القةامص النمامية وتفسيرهاو

 
 االهداف:

 يتوقا ان يتقن الطالب ا هداف التالية  ح نتاية المسال:
 الت رف ممى المفاهيم ا ساسية  ح قياس وتقويم نمو الطفلو 

 استقدام التقييم الواق ح كاسموب ل ما بيانات من طفل ما قبل المدرسةو 

 ب اد النمامية المقتمفة با دوات الرسميةواكتساب متارات تقييم ا  

 تطوير مقاييس نمامية لقياس ا ب اد النمامية لمطفلو 

 يم الطفلا تفسير النتامج وكتابة التقارير النماميةوو تق 
 

 ية )المعرفة والفهم ( اساوال : المهارات االكاديمية االس

 معرفة المفاهٌم االساسٌة فً قٌاس وتقوٌم نمو الطفل. -

 ائص النمائٌة المختلفة للطفل واسالٌب تقوٌمها.الخص -

 ثانيا: المهارات التحليلية واالدراكية:

 النمائٌة المختلفة باالسالٌب غٌر الرسمٌة. تقوٌم الطفل فً الجوانب - أ

 تقوٌم الطفل فً الجوانب النمائٌة المختلفة باالسالٌب الرسمٌة. - ب

 من الجوانب النمائٌة. تطوٌر بعض ادوات القٌاس الالزمة لتقوٌم كل جانب -جـ

 ادراك اهمٌة التدخل المبكر فً تقوٌم االطفال. -د

 

 ثالثا: المهارات الخاصة بالموضوع :
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 تقوٌم نمو الطفل المعرفً واالجتماعً والحركً -

 تفسٌر نتائج التقوٌم وكتابة التقارٌر. -

 الوعً باهمٌة اشراك االهل فً عملٌة التقوٌم. -

 رابعا: المهارات التحويلية :

 حدٌد الخصائص النمائٌة فً مرحلة ما قبل المدرسة.ت -

 اسالٌب قٌاس الجوانب النمائٌة المختلفة. -

 تطوٌر المهارة العداد وبناء المقاٌٌس -

تطوٌر المهارة لتطبٌق االختبارات وتقوٌم االطفال سواء بالطرق الرسمٌة او  -

 غٌر الرسمٌة.

 المحتويات :

 ) االسبوع االول (         قضاٌا اساسٌة فً تقوٌم نمو الطفل  -1 

 )االسبوع الثانً والثالث( تطبٌقات أساسٌة للتقوٌم الواقعً الطفال ما قبل المدرسة   -2 

 )االسبوع الرابع والخامس(        استخدام منهجٌة التقوٌم الواقعً  -3 

 )االسبوع السادس(         التقوٌم السلوكً الوظٌفً  -4 

 االسبوع السابع()          تقوٌم النمو المعرفً  -5 

 )االسبوع الثامن(          تقوٌم المفاهٌم االساسٌة -6 

 )االسبوع التاسع(          تقوٌم السلوك التكٌفً  -7 

 )االسبوع العاشر(           تقوٌم النمو اللغوي -8 

 )االسبوع الحادي عشر(    تقوٌم النمو االجتماعً واالنفعالً -9 

 )االسبوع الثانً عشر(    ركات العامة والدقٌقةتقوٌم الح -11 

 )االسبوع الثالث عشر(   تقوٌم االطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة -11 

 

 متطلبات المساق :

اعداد ورقة بحثٌة فً احد مواضٌع المساق ٌشترط فً الورقة اال تكون مترجمة حرفٌا  -1

 %(21)   للقراءات بل ورقة موثقة تتضح فٌها معالم شخصٌة معدها

 %(21)    تطوٌر مقٌاس ٌتناول احد الجوانب النمائٌة  -2

 

 يتوقع من الطالب في هذا المشروع :

 تعرٌف البعد الرئٌسً واالبعاد الفرعٌة تعرٌفات اجرائٌة - أ
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 صٌاغة الفقرات صٌاغات سلٌمة وواضحة. - ب

 تطوٌر تعلٌمات تطبٌق المقٌاس -جـ

 تطوٌر معاٌٌر التصحٌح -د

 س مٌدانٌاتجرٌب المقٌا -هـ

 تحلٌل الفقرات من بٌانات التجرٌب المٌدانً -و

 تعدٌل واختٌار الفقرات -ز

 تطبٌق المقٌاس على عٌنة كبٌرة من االطفال -ح

 كتابة التقرٌر -ط

 %(21)    امتحان نصف فصلً  -3

 %(41)     امتحان نهائً -4
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