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 1. اسم المادة تقويم نمو الطفل

 2. رقم المادة (0831441)

 عممية( الساعات المعتمدة )نظرية، ( 3) 
.3 

 الساعات الفعمية )نظرية، عممية( - 

 4. المتطّمبات السابقة/المتطمبات المتزامنة ال يوجد.

طفل، معمم صف، اإلرشاد والصحة النفسية، تربية خاصة،   بكالوريوس:  تربية
 5. اسم البرنامج عمم المكتبات

 6. رقم البرنامج - 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم عمم النفس التربوي

 10. مستوى المادة سنة ثانية/ بكالوريوس -سنة أولى

 11. لجامعي/ الفصل الدراسيالعام ا 2014/2015

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوحد

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/ تاريخ  2014/2015العام الجامعي الحالي 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 نّسق المادةم .61

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني
 / شعبة واحدة فقط.ال يوجد      

 

 

 مدرسو المادة .61

 .الرجاء إدراج ما يمي: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني
 (24421رقم المكتب: )

 األحد، والثالثاء( 12-11)لمكتبية: الساعات ا
 ( االثنين، واألربعاء11-12,30)                  

 7861861/077هاتف: 
 j.mattar@ju.edu.joاإليميل: 

 
 

mailto:j.mattar@ju.edu.jo


 وصف المادة .61

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
ئص النمائية لمطفل ما قبل المدرسة في جوانب النمو المختمفة المعرفية واالنفعاليةة واالجتماعيةة والحركيةة يتناول المساق مراجعة لمخصا 

 . والعصبية، كما يتناول أساليب تقويمها الرسمية وغير الرسمية
 

 
 أهداف تدريس المادة ونتائجها 19.

 األهداف -أ
 أواًل: الفهم واالستيعاب 

 
 

  ساسية في قياس وتقويم نمو الطفل.أن يتعرف عمى المفاهيم األ 
  .أن عمى الخصائص النمائية المختمفة لمطفل 
  .)أن يتعرف عمى أساليب التقويم المختمفة )رسمية وغير رسمية 

 
 

  المهارات الفكرية والمعرفية والتحميمية ثانيًا: 
 

  .أن يقيم الطفل في الجوانب المختمفة باألساليب غير الرسمية 
   في الجوانب النمائية المختمفة باألساليب الرسمية.أن يقيم الطفل 
  .أن يميز طريقة تطوير بعض أدوات القياس 
  .أن يربط ما بين جانب النمو وطرق التقييم المناسبة 

 
 المهارات الخاصة / التطبيقية ثالثًا: 

 

  .أن يتدرب عمى تطبيق االختبارات 
  .أن يميز طريقة أخذ المالحظات السموكية 
   قادرًا عمى تفسير نتائج التقويم.أن يكون 
  .أن يكون قادرًا عمى كتابة التوصيات 
  .أن يكون قادرًا عمى تحديد طريقة القياس المناسبة وفقًا لكل جانب 
  .أن يكون قادرًا عمى تحديد طريقة القياس المناسبة وفقًا لكل مرحمة 

 

 ن قادرًا عمى...نتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكو  -ب
 

 : المهارات اإلبداعية / القابمة لمتحول
 

 أن يكون قادرًا عمى اختيار األداة التي تتناسب مع المرحمة العمرية.  -
 أن يكون قادرًا عمى اختيار طريقة التقييم.   -
 أن يكون قادرًا عمى تحميل وتركيب نتائج التقييم لمخروج باستنتاجات. -
 األدوات المستخدمة. أن يكون قادرًا عمى تقييم   -

 

 
 



 المادة الدراسية والجدول الزمني لها محتوى .20

  
 

 

 المراجع  نتاجات التعّمم أساليب التقييم 
 المحتوى  األسبوع  المدّرس  المتحققة  

     الكتاب المقرر في المادة   
 -       امتحان فصمي      -                      
 -  ورقة بحثية -  
 - لامتحان نهاية الفص 

   
  

    
 دة. جيهان مطةةةر 

 األول  مفاهيم أساسية في القياس واإلحصاء 
 الثاني  بناء االختبارات( الصدق والثبات وعمميات القياس ( 
 الثالث  قضايا في قياس نمو طفل ما قبل المدرسة 
 الرابع  .جراءات التقويم  اإلعداد والتحضير لمموقف االختباري وا 
 الخامس 
  

 بالمالحظة القياس 

 السادس  قياس المجال المعرفي 
  السابع 

  

 قياس تطور المغة واالتصال 

 الثامن
  

  قياس السموك التكيفي 

 التاسع   قياس المجال الحسي الحركي 
         العاشر  قياس المجال االنفعالي واالجتماعي 
         الحادي عشر  تقويم أداء الطفل وكتابة التقارير 
         اني عشرالث  مناقشة مشاريع الطمبة 



 . النشاطات واالستراتيجيات التدريسية21

 يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية:
 المحاضرة والمناقشة -

 تطبيق اختبار وكتابة تقرير -

 تطبيق حاالت فردية أمام الطمبة -

 الطمبةمشاريع  -

 
 

 ليب التقييم ومتطلبات المادة. أسا22

 يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية:
 %52أوراق عمل                            -

 %52             امتحان منتصف الفصل -

  %25            امتحان نهاية الفصل -

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 )وفق تعميمات الجامعة(. اسة الحضور والغيابسي -أ

 )وفق تعميمات الجامعة(. الغياب عن االمتحانات وتسميم الواجبات في الوقت المحدد -ب

 )وفق تعميمات الجامعة(. إجراءات السالمة والصحة -ج

 )وفق تعميمات الجامعة(. الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 لجامعة(.)وفق تعميمات ا إعطاء الدرجات -ه

 )وفق تعميمات الجامعة(. الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسهم في دراسة المادة -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .22

 ال يوجد أي تجهيزات داخل القاعة الصفية يمكن استخدامها

 

 المراجع .22

 
 :رئيسيةذالمراجع ال   -

1. Goodwin, W,L. and Driscoll, L.A. (1995) Handbook of Measurement and 

evaluation in Early Childhood Education. San Francisco, Jossery-Bass.  

2. John son, O, G and Bommarito (1991) Tests and Measurement in Child 

Development. San Francisco, Jossery-Bass. 

 سية، جامعة اليرموك.( القياس والتقويم في العممية التدري3993عوده احمد، ) -3

 



 

 / مرفق مع الخطة الكتب المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة. -أ
 
 الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد التعميمية.   -ب
 

 

 معمومات إضافية .22

 
 وجدال يــ    

 
 

 
 

 
 

-----التاريخ:  - ------------------------توقيع: ال -------------------اسم منسق المادة: 

 -------- ---------- التوقيع ---------- ---------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: 

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

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

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

  
 

    :نسخة إلى                                                                                 
 رئيس القسم                                                                                                   

 مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                             
 ممف المادة                                                                                

 


