جامعة اإلسراء اخلاصة

كلية العلوم الرتبوية
_______________________________________________________________
وصف مساقات ختصص تربية طفل
)يتطهجبد انكهٍخ اإلخجبرٌخ  15صبعخ)
صبعبد يعتًذح 3
يذخم إنى انتزثٍخ 801104
ٌٙذف ٘زا اٌّساق إٌى تؼشٌف اٌطٍثح تاٌتشتٍح ِٓ حٍج ِؼٕا٘ا ٚظشٚستٙا ٚأ٘ذافٙا ٚأٍّ٘تٙاٚ ،األسس اٌتاسٌخٍح ٌٙاٌٚ .ؼاٌج
األسس اٌفٍسفٍح ٌٍتشتٍح ِٓ حٍج ِف َٛٙاٌفٍسفح ٚػاللتٙا تاٌتشتٍحٚ ،اٌفٍسفاخ اٌشئٍسح فً اٌؼٍٍّح اٌتشتٌٛح (اٌّخاٌٍح ،اٌٛالؼٍح،
اٌثشجّاتٍح  ،اٌطثٍؼٍح ،اإلسالٍِح ٚاٌفٍسفاخ اٌحذٌخح ٚاٌّؼاصشج) ٌٚتطشق تئٌجاص إٌى األسس إٌفسٍح ٚاٌتؼٍٍٍّح ٌٍتشتٍح ِٚا
ٌتؼٍك تٙا ِٓ حٍج غثٍؼح اٌتؼٍُ ٔٚظشٌاتٗٚ ،اٌّتؼٍُ ٚخصائصٗٚ ،اٌتؼٍٍُ ٚاستشاتٍجٍاتٗ ٚأساٌٍثٗٚ ،اٌّؤسساخ اٌتشتٌٛح
اٌّساّ٘ح فٌٍٗٚ .تطشق تاختصاس إٌى األسس االجتّاػٍحٚ ،األسس االلتصادٌحٚ ،األسس اٌخمافٍحٚ ،األسس إٌفسٍح ٚاٌتؼٍٍٍّح
ٌٍتشتٍحٌٚ .ؼشف اٌّساق تٛالغ اٌتشتٍح ٚاٌتؼٍٍُ فً اٌٛغٓ اٌؼشتً تؼاِح ٚاألسدْ تخاصح
نظىص تزثىٌخ ثبنهغخ
االندهٍزٌخ
تٙذف ٘زٖ اٌّادج تٍّٕح حصٍٍح اٌطاٌة اٌٍغٌٛح فً اٌّجاالخ اٌتشتٌٛح ٚإٌفسٍحٚ ،لذستٗ ػٍى استؼّاي اٌّشاجغ اٌتشتٌٛح اٌتً تٕشش
تاٌٍغح االٔجٍٍضٌح ً٘ٚ ،تتٕاٚي ٔصٛصا ِ ٚستصٍحاخ تشتٌٛح تاٌٍغح االٔجٍٍضٌح تتؼٍك تىً ِٓ :تاسٌخ اٌتشتٍحٚ ،ػٍُ إٌفس
اٌتشتٛيٚ ،إٌّا٘جٚ ،غشق اٌتذسٌس ٚ ،اإلسشادٚ ،اإلداسج اٌتشتٌٛحٚ ،اٌتمٌُٛ
صبعبد يعتًذح 3
انًنبهح انتزثىٌخ انحذٌثخ 801208
ٌؼاٌج ٘زا اٌّساق اٌّفاٍُ٘ اٌّتؼٍمح تإٌّا٘ج اٌتشتٌٛح ِٓ حٍج :أٔٛاػٙا ٚػٕاصش٘اٚ ،أسسٙاٚ ،ػٍٍّاتٙاٌٛٚ ،اصْ تٍٓ إٌّا٘ج
اٌمذٌّح ٚإٌّا٘ج اٌحذٌخحٌٚ ،ؼاٌج أٌعا ًا اٌىتة اٌّذسسٍح ِٚؼاٌٍش٘اٌٚ ،حًٍ تؼط إٌّا٘ج ٚاٌىتة اٌّذسسٍح راخ اٌؼاللح تّؼٍُ
اٌصف
802412

صبعبد يعتًذح 3

صبعبد يعتًذح 3
عهى نفش انطفىنخ 802204
ٌٙذف ٘زا اٌّساق إٌى تؼشٌف اٌطٍثح تّاٍ٘ح ػٍُ ٔفس اٌطفٌٛحٚ ،غشق اٌثحج فٍٗٚ ،اٌّفاٍُ٘ األساسٍح فً ٘زا اٌؼٍُ ِخً :إٌّ،ٛ
اٌتطٛس ،إٌعجِ ،ثادا إٌِّ ،ٛطاٌة إٌّ ،ٛإظافح إٌى تؼشٌف اٌطٍثح تاٌّشاحً إٌّائٍح اٌتً ٌّش تٙا اٌطفً ِٕز ٌحظح
اإلخصاب ٚحتى ٔٙاٌح ِشحٍح اٌطفٌٛح .وزٌه ٌتؼشف اٌطٍثح إٌى اٌؼٛاًِ اٌّؤحشج فً إٌّٚ ،ٛجٛأة إٌّ ٛاٌّختٍفح ِٓ جسذٌح
ٚحشوٍح ٌٚغٌٛح ٚاجتّاػٍح ٚأفؼاٌٍح ٚأخاللٍح .وّا ٌتٕاٚي اٌّساق تؼط اٌّشىالخ اٌسٍٛوٍح اٌشائؼح ػٕذ األغفاي ٚاٌتؼشف
ػٍى أسثاتٙا ٚغشق ِؼاٌجتٙا ٚاٌٛلاٌح ِٕٙا
صبعبد يعتًذح 3
عهى اننفش انتزثىي 802206
ٌتٕاٚي ٘زا اٌّساق ِٛظٛػاخ راخ ػاللح تاٌؼٍٍّح اٌتؼٍٍٍّح – اٌتؼٍٍّح ِٓ حٍج ِفٚ ،ِٗٛٙأ٘ذافٗٚ ،أٍّ٘تِٕٗٚ ،ا٘ج اٌثحج
فٍٗ ،حُ ٌتؼشض ٌٍّٕ ٛاإلٔسأً ِٓ خالي إٌظشٌاخ اٌّشتثطح تٗ (إٌّ ٛاٌّؼشفًٚ ،اٌٍغٛيٚ ،إٌفسًٚ ،االجتّاػًٚ ،اٌجٕذسي،
اٌّشتثطح تأتحاث اٌذِاؽ،
ٚاألخاللً )ٌٚ ،ؼشض ٌٕظشٌاخ اٌتؼٍُ اٌسٍٛوٍح ٚاٌّؼشفٍح ٚاإلٔسأٍح ،تاإلظافح إٌى إٌظشٌاخ
ٌٚتٕاٚي اٌذافؼٍح ٌٍتؼٍُ :داخٍٍحٚ ،خاسجٍحٔٚ ،ظشٌاخ اٌذافؼٍحٚ ،استشاتٍجٍاخ إحاستٙاٚ ،لٍاسٙا ،تاإلظافح إٌى تؼشظٗ ٌٍؼٛاًِ
اٌّؤحشج فً اٌؼٍٍّح اٌتؼٍٍٍّح – اٌتؼٍٍّح :االستؼذادٚ ،اٌتذسٌةٚ ،االٔتمايٚ ،االٔتثاٖٚ ،اإلدسانٌٚ .شوض ٘زا اٌّساق ػٍى اٌزواء
ٚاإلتذاع ٚإٌظشٌاخ اٌتمٍٍذٌح ٚاٌّؼاصشج اٌتً تٕاٌٚتٙا ،إظافح إٌى أساٌٍة اٌتؼٍُِٙٚ ،اساخ اٌتفىٍش ٚحً اٌّشىالخٚ ،تشاِج
تؼٍٍُ اٌتفىٍش ،تاإلظافح إٌى تؼشظٗ ٌإلداسج اٌصفٍحِ :فِٙٛٙاٚ ،أ٘ذافٙاٚ ،اٌؼٛاًِ اٌّؤحشج فٍٙاٚ ،استشاتٍجٍاتٙإٌٚ ،ت ًٙتطشح
ٌمعاٌا تتؼٍك تاٌتمٍٍُ اٌصفً ٚاالختثاساخٚ ،إغالٌح ػٍى ٔٛاتج األتحاث ٚاٌذساساخ اٌّتؼٍمح تّستمثً ػٍُ إٌفس اٌتشتٛي

صبعبد يعتًذح )يتطهجبد انكهٍخ االختٍبرٌخ ) 6
صبعبد يعتًذح 3

إدارح انظف وتنظًٍه 801310

يبحث ىذا المساق في الدور الجديد لممعمم باعتباره مصدر الحل لكثير من المشكالت التربوية الصفية باإلضافة إلى الدور
الريادي الذي يؤديو في ضوء التوقعات لمالمح النظام التعميمي الجديد الذي يفترض في المعمم امتالكو حصيمة كبيرة من
الكفايات التي تؤىمو القيام بأدواره المتعددة كالقيادة الصفية الفاعمة واتقان ميارات التواصل والتعمم الذاتي ،وامتالك القدرة
عمى التفكير الناقد ،والتمكن من فيم عموم العصر وتقنياتو المتطورة واكتساب ميارات تطبيقيا والقدرة عمى تييئة بيئة صفية
تعمم التالميذ

جيدة تعزز

.

ويسعى ىذا المساق إلى توضيح مفيوم إدارة الصف باعتباره فناً لو عمم ولو أصول ينبغي عمى المعمم أن يكون ممماً بو

كي يكون معمماً ناجحاً ،بحيث يتمكن

الطالب المعمم من امتالك ميارات استخدام الطرائق الحديثة في اإلدارة الصفية،

وتشجيع عممية التفاعل الصفي بين الطالب أنفسيم وبينيم وبين المعمم ،وفيم أساليب إدارة الصف وأنماط اإلدارة الصفية
وفقاً لمنظريات والدراسات التربوية ذات الصمة باإلدارة الصفية باإلضافة إلى تبني االتجاىات الحديثة في إدارة الصف طبقاً

إلستراتيجية الجودة الشاممة في رفة الصف التي أصبح بموجبيا المعمم ميس اًر وموجياً ومدرباً
لممعرفة

انًضزذ وانذرايب فً انتعهٍى

802421

لمتالميذ ال ممقناً وناقالً

صبعبد يعتًذح 3

تيدف ىذه المادة إلى تمكين الطالب من توظيف النشاط التمثيمي التمقائي لمساعدتيم في التعمم والنمو من

خالل لعب األدوار

في المواقف الحياتية والخيالية المنوعة ،و رس القيم الدينية والوطنية واألخالقية فييم ،وتنمية شخصياتيم وابداعاتيم ىي تتضمن
فيم كل من الدراما التعميمية ،وأىدافيا ،وعناصرىا .والمسرح وتاريخو والمسرحية ،وتقنيات العمل المسرحي كاإلضاءة والماكيا ج

والديكور والمناظر والصوت والموسيقى واإلخراج وخصائص مسرح

األطفال وأنواعو :المسرح الصفي ،والمسرح المدرسي في

الطف. .كما يتناول مراحل توظيف النشاط الدرامي في مرحمة الطفولة  ،ويقدم المساق تطبيقاً عممياً إلستراتيجيات
ل
التعميم ومسرح
الدراما التعميمية المختمفة في المواقف الصفية  ،مثل اإليقاع والحركة

اإلبداعية والصوت واإللقاء ولعب األدواء ودور الخبير،

والتأطير والصور الثابتة  ،واإليماء ورواية القصة وتمثيميا ،ومسرح العرائس ومسرح الظل.
تذرٌجبد نغىٌخ فً اننحى وانظزف 801314

صبعبد يعتًذح 3

يعرف ىذا المساق بأساسيات الصرف من حيث صيا ة األبنية العربية وأحواليا وأساسيات النحو والتفريق بين مفيوم النظام
الصرفي والنظام النحوي وتبين العالقة بينيما ،ويفرق بين أقسام الكالم كالمبني والمعرب والجامد والمشتق ونظام الجممة العمية

األصمي والفرعية في األسماء والفعل المضارع
ة
والجممة االسمية وعالمات اإلعراب

ِتطٍثاخ اٌتخصص – تشتٍح غفً  81-ساػح ِؼتّذج
يتطهجبد انتخظض اإلخجبرٌخ ( )75صبعخ يعتًذح
أصبصٍبد انقٍبس وانتقىٌى

802441

صبعبد يعتًذح 3

يتناول هذا المساق المفاهيم والمبادئ األساسية في القياس والتقويم ودورهما في العملية التربوية ،وتوظيف عمليات القياس
والتقويم في عمليات التدريس الصفي ،كما يتناول أنواع المقاييس ،ومجاالت استخدامها ،باإلضافة إلى أسس تقييمها ،ويعالج
األهداف التدريسية وكيفية صياغتها وتصنيفها ،وإعداد االختبارات التحصيلية وفق جدول المواصفات ،وطرق التحقق من
الخصائص السيكومترية لالختبار (الصدق والثبات) ،ويحدد طرق بناء الفقرات االختيارية وتفسيرها (الصعوبة ،والتمييز،
وفاعلية البدائل) ،ويتطرق إلى االختبارات محكية المرجع ،ومعيارية المرجع ،والتقويم بغير االختبارات ،ومقاييس الذكاء
والقدرات الخاصة والمقاييس النفسية ،باإلضافة إلى الرؤيا الجديدة للتقويم من خالل التقويم البديل (الواقعي) ،من حيث
استراتيجياته ،وأدواته :قوائم الشطب ،ساللم التقدير ،ملف الطالب ،السجل القصصي ،سجل سير التعلم ،وكيفية توظيفها في
الخطة الدراسية.
ينبهح انجحث فً انتزثٍخ وعهى اننفش 802324

صبعبد يعتًذح 3

يتناول ىذا المساق المفاىيم األساسية في البحث التربوي والمتعمقة بكل من :مفيوم البحث التربوي ،وأنواع البحوث التربوية ،ومراحل عممية البحث
التربوي المرتبطة بكل من :مشكمة الدراسة ،وكيفية اختيارىا ،وخصائصيا ،ومصادرىا ،وأسئمة الدراسة وفرضياتيا :الفرضية الصفرية والفرضية
البديمة ،ومتغيرات الدراسة :المتغير المستقل ،والتابع ،والمعدل ،والضابط ،والدخيل ،والتعريف المفاىيم لممتغيرات ،والتعريف اإلجرائي ليا ،باإلضافة
إلى تصاميم البحوث الكمية :التجريبية الحقيقية ،وما قبل التجريبية ،وشبو التجريبية ،واجراءات ضبط المتغيرات ،والصدق الداخمي والخارجي

لمبحث ،والعوامل المؤثرة فييما .كما يتناول ىذا المساق تعريفاً بمجتمع الدراسة ،والعينات ير العشوائية ،باإلضافة إلى أدوات القياس :االختبار،

االستبانة ،المالحظة ،المقابمة والخصائص السيكومترية المرتبطة بصدق األداة وثباتيا ،وطرق فحص الفرضيات ،واعداد تقرير البحث التربوي ،ويتم

تطبيق الميارات الواردة في المساق عممياً من خالل إعداد أبحاث التخرج من قبل الطمبة.

يفبهٍى رٌبضٍخ وعهًٍخ نألطفبل

802132

صبعبد يعتًذح 3

ييدف ىذا المساق إلى تعريف الطمبة بالمفاىيم والميارات الالزمة ليكون بمقدورىم تكوين الحس الرياضي عند األطفال ،وتنمية
قدراتيم الرياضية وأساليب تفكيرىم فييا ،كما ييدف إلى تعريف الطمبة بالمفاىيم العممية التي يتم تناوليا في مرحمة رياض
األطفال ،ويتناول المساق المفاىيم المتعمقة بالمجموعات وتصنيفيا ،واإلعداد والمقارنة فيما بينيا ،وحقائق الجمع والطرح ضمن
العدد ( )10واألماكن ومواقع األشياء بالنسبة ليا ،واألشكال اليندسية وتقدير قياساتيا ،والوقت وكيفية تحديده ،وكيفية استعماليا،
كما ويتناول أيضا المفاىيم والموضوعات المتعمقة بجسم اإلنسان وحواسو والمادة والطاقة والفصول األربعة و يرىا من المفاىيم

يذخم إنى تزثٍخ انطفم

802144

صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة نبذة تاريخية عن تطور تربية الطفل في العالم العربي والغربي،
منتسوري وفروبل ،و يرىما في التطور،

ودراسة أثر األعالم المشيورين من أمثال

والمدارس التي اىتمت بتربية الطفل ،واعطاء لمحة عن تربية الطفل في اإلسالم.

وفمسفة تربية الطفل وأىدافيا ،ومناىج تربية الطفل وفمسفتيا وأىدافيا وأسسيا وعناصرىا
وتقويميا ،واعطاء فرصة لمطمبة الستكشاف عالم أطفال ما

ومصادرىا وتخطيطيا وتطويرىا

قبل المدرسة ،وأىداف الطفولة المبكرة ،والتعرف عمى األطفال،

واألساليب المستخدمة في تدريسيم ،وتخطيط وتوجيو أنواع متعددة من نشاطات األطفال ،وخصائص برامج ما قبل

المدرسة

النوعية ،وخصائص وكفايات معممي الروضة ووضع المينة في الماضي والحضر والمستقبل

____________________________________________________________________________________________

انتنشئخ االختًبعٍخ نألطفبل

802216

صبعبد يعتًذح 3

يولد اإلنسان عمى الفطرة كائناً بيولوجيا بحيث ال يقوي عمى العيش دون مساعدة من يره ،وىو مييأ ليصبح كائناً
اجتماعياً من خالل تنمية القدرات األساسية التي تكون قاصرة عند الوالدة وتكوين آليات الحياة األساسية التي تتفاوت من
مجتمع آلخر من خالل مساعدة الفرد عمى اكتساب أنماطاً سموكية وتعمم قيم المجتمع وعاداتيا وجعميا جزءاً من شخصيتو
وكيانو مما تسيل عميو اندماجو في المجتمع وتحقيق التوافق واالنسجام بين الفرد والمجتمع ،ويكون ذلك عبر مؤسسات
التنشئة االجتماعية التي يقذف بيا الفرد منذ لحظة والدتو وىذه المؤسسات متمثمة في األسرة ،المدرسة ،الرفاق ،الثقافة
والزمن ،كل يؤدي وظيفة في إحداث التغيرات النوعية عبر سنوات حياة الفرد ،وذلك من خالل ما عرف بالتنشئة
االجتماعية التي يؤمل منيا أن توجو طبيعة اإلنسان المحايدة إلى الخير في مقابل الشر ،والى األلفة في مقابل العزلة،
والى اإلنتاج في مقابل الخمول ،والى تكامل األنا في مقابل اإلحساس باليأس ،والى السعادة في مقابل التعاسة.
الحبصىة انتعهًًٍ

801416

صبعبد يعتًذح 3

ييدف ىذا المساق إلى إكساب الطمبة المفاىيم والنظريات األساسية لمحاسوب التعميمي ،وأىميتو في التربية ،ويركز عمى
مجاالت استخدام الحاسوب في التعميم ،وأثر استخدام االنترنت والوسائط المتعددة في التعميم .كما ييدف المساق إلى إكساب
الطمبة ميارات إنتاج البرمجيات التعميمية المحوسبة باستخدام لغة فيجوال بيسك وبرمجية بوربوينت وفرونت بيج ،والتعرف

عمى أساليب تقويم ىذه البرمجيات ،ويكسب الطالب ميارات استخدام موقع  ،EduWaveومفاىيم دورة  ،Intelكما يوضح
خصائص المدرسة والمعمم والمتعمم في الحاسوب التعميمي ،وخصائص الدرس التعميمي المحوسب الجيد.

فنىٌ االطفبل وانىصٍقب واالنبشٍذ 802220

صبعبد يعتًذح 3

يتناول ىذا المساق نبذة تاريخية عن الدراسات األولى لفنون األطفال  ،وأبرز النظريات القديمة والحديثة فييا كالنظرية
الفطرية والتطورية ،والتحميل النفسي والجشتطالت والمعرفية والتأثيرية والتفاعمية ،كما ويعرف بمفيوم التربية الموسيقية
واألناشيد وأساليب تعميميا لتالميذ رياض األطفال ،ويتناول أثر الموسيقا عمى تعمم األطفال وعنصر الموسيقا وأىميتو وتنمية

الميارات الموسيقية األساسية  ،ويتناول أيضا دراسة التعبير عن طريق اإليقاع ،واألناشيد واأل اني الشعبية والتربوية والتعرف
إلى بعض اآلالت اإليقاعية أو آالت النفخ ال سيما المتوافرة في البيئة المحمية ويعرض المساق إلى أناشيد األطفال وأ انييم

الشعبية والتربوية ثم يتطرق إلى أساليب تدريس لموسيقا واألناشيد لألطفال .

اننًى االختًبعً واالنفعبنً وانخهقً األطفبل

 802248صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة مظاىر ميمة من مظاىر نمو الطفل ىي :النمو االجتماع ي واالنفعالي والخمقي والجسمي والحركي،
وأبرز النظريات النفسية والتربوية التي تناولت ىذه المظاىر ،والتطبيقات التربوية ليا في مجاالت تعمم الطفل وتربيتو،

واعداد بيئة تعمم الطفل ،وبرامج تنميتيا في إطار األسرة والروضة والمجتمع المحمي ،والعوامل المؤثرة إيجابيا عمى مسير
النمو ومداه ،والمشكالت المرتبطة بمظاىر النمو وسبل تشخيصيا ،والتعامل معيا وعالجيا ،سواء الموجية منيا لمطفل
مباشرة أو الموجية إلى بيئة التعمم ،أو البيئة األسرية لو أو مؤسسات المجتمع المحمي.
اننًى انعقهً وانًعزفً وانهغىي نهطفم

 802249صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة االتجاىات النظرية المفسرة لمنمو المغوي والمعرفي ،والمظاىر والمتطمبات النمائية في الجانبين
المعرفي والمغوي ،ومفاىيم النمو المغوي والمعرفي لمطفل كقدرات األطفال العقمية ،والذكاء ،واإلدراك ،والتفكير ،ومعالجة

المعمومات ،وميارات حل المشكالت،ووظيفة الدماغ ،مع التركيز عمى النظرية المعرفية من حيث مراحل النمو المعرفي

والعوامل المؤثرة فييا والنمو المغوي وميارات التواصل لألطفال الصغار من الوالدة حتى سن الثامنة ،ومراحل اكتساب
الطفل لمغة  ،وميارات المغة األساسية التي يحتاجيا كل طفل ،وعالقة المغة بالتفكير ،ودور المعمم والمربي في تنمية
الميارات المعرفية والمغوية لدى األطفال وتوفير البيئة المناسبة لمنمو المعرفي والمغوي .
تظًٍى وإنتبج انىصبئم وانًىاد انتعهًٍٍخ
نألطفبل

802253

صبعبد يعتًذح 3

يتناول ىذا المساق الطرق المختمفة إلنتاج الوسائل والمواد التعميمية الخاصة برياض األطفال (المحوسبة أو ير المحوسبة
والبصرية) حيث تزود ىذه المادة المتعمم بميارة

تصميم وانتاج المواد والوسائل التعميمية الخاصة بتعمم طفل الروضة بما

ينسجم مع منياج الروضة  ،والميارات والمفاىيم التي يسعى برنامج الروضة لتنميتيا لدى الطفل ،وتسيم ىذه المادة في ألفة
الطفل بالمدى الواسع من الوسائل والمواد التعميمية المتاحة لو ببيئة التعميم والتي يمكن إنتاجيا أو توظيفيا بشكل ينسجم مع
خصائص الطفل .كما ويتطرق المساق إلى شروط ومعايير اختيار الوسائل والمواد التعميمية

الجاىزة واجراءات توظيفيا في

الموقف التعميمية التعممية ،وأساليب تصميم وانتاج الوسائل والمواد التعميمية ،الالزمة لتنمية قدرات التفكير عند األطفال مثل
التصنيف ،العالقات  ،األرقام ،والعالقات الف ار ية ،والقياس  ،والوقت،والسببية....،الخ

.وانتاج مواد تعميمية الزمة لتنمية

الميارات المغوية واالجتماعية والقدرات الفنية والتعبيرية المختمفة ،ويعالج المساق برامج األطفال وألعابيم العادية والمحوسبة

من تعميمية وترفييية وتثقيفو ،والتي يتم نشرىا بالوسائل اإللكترونية المختمفة وبيان أميتيا وكيفية توظيفيا في تعميم األطفال.
وأثرىا في نمو مياراتيم المختمفة وطرق واجراءات استخدام المواد التعميمية والبرامج لتحقيق النمو الشامل لمطفل مع التركيز
عمى التطبيق العممي ليا

أدة االطفبل

802313

صبعبد يعتًذح 3

يبحث ىذا المساق في ثقافة األطفال ،المغة وأدب األطفال ،مدركات األطفال الثقافية واألدبية ،خيال األطفال ،تفكير األطفال،
التجسيد الفني لمضمون أدب األطفال ،مضمون

االتصال الثقافي باألطفال ،نشأة أدب األطفال ،أدب األطفال العربي،

مكونات أدب األطفال ،تشجيع أدب األطفال وتنميتو ،تقييم واقع أدب األطفال في األردن ،تقييم واقع

ثقافة األطفال في

األردن ،دراسة وتحميل نماذج من أدب األطفال ،الصعوبات والمعوقات التي تواجو أدب األطفال في األردن ،معرض ثقافة

الطفل وأدبو

ينبهح رٌبع األطفبل وطزائق انتذرٌش
فٍهب

802314

صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة مفيوم مناىج الروضة وأسس بنائيا وعناصرىا وعممياتيا والخصائص
العادية ،وطرائق تحميميا وصمتيا بخبرات المتعمم

التي تميزىا عن المناىج المدرسية

والتعميم ،باإلضافة إلى الطرق والنماذج المتبعة في تنظيم منياج الروضة

وتقويمو وتطويره بما يمبي االحتياجات والتباينات بين األطفال .وتتناول أيضا دور الوالدين

واألسرة في إعداد منياج الروضة

وتنفيذه إضافة إلى طرائق التدريس المقترحة لتنفيذ المنياج بما يتفق وتوجيات و ازرة التربية والتعميم األردنية

تطجٍقبد عًهٍخ ()1

801493

صبعبد يعتًذح 3

ييدف ىذا المساق إلى تييئة الطالب /المعمم لممارسة دوره في التدريس في رياض األطفال بكفاءة عن طريق التدرب عمى عدد
من الميارات .ويحدد المساق الكفايات والميارات التدريسية الواجب توافرىا لدى معمم الروضة في مجاالت (التخطيط ،والتنفيذ،
والتقويم) ،واعداد المواد والوسائل التعميمية ،وادارة األنشطة التعميمية ،والتعامل مع الوالدين واشراكيم في األنشطة التي تقوم بيا
الروضة .ومساعدة الطالب /المعمم عمى التكيف النفسي واالجتماعي مع بيئة الروضة ومتطمبات األدوار المينية لعممو فييا.

كما ويتناول المساق تدريب الطمبة المعممين عمميا من خالل عرض مواقف صفية يقدميا الطمبة أنفسيم ،ثم يتم مناقشتيا بشكل

تعاوني ،وتفعيل لمتدريس المصغر

تعهٍى انقزاءح وانكتبثخ نألطفبل

802335

صبعبد يعتًذح 3

ييدف ىذا المساق إلى تزويد الطمبة بميارات تعميم القراءة والكتابة لألطفال من حيث

مفيوميا وأىدافيا في رياض األطفال،

وأىمية القراءة وأنواعيا ومستوياتيا وميارات فيم المقروء .وييدف إلى توعية استعداد األطفال وتييئتيم لمقراءة وتنمية مياراتيا،

ويعرض إلى ميارات القراءة في رياض األطفال وطرق تعميميا ،وييدف أيضا إلى تعريف الطمبة

بتعميم الكتابة لألطفال من

حيث أىدافيا ومراحل تعميا ،وتييئتيم لمكتابة ،والتركيز عمى إجراءات التشخيص والتفريد التقييم والميول القرائية

اإلبداع في الطفولة

802346

صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة مفيوم اإلبداع ،ومكوناتو وعالقتو بالذكاء والقدرات األخرى والشخصية ،واإلبداع في مراحل النمو
المختمفة ،والمدرسة واإلبداع ،ودورىا في تنمية اإلبداع ،وأساليب الكشف عن إبداعات األطفال ،وخصائص الطمبة
المبدعين.
قضايا واتجاهات معاصرة في تربية الطفل

802347

صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة أىم التطورات والدراسات واألبحاث في مجال الطفولة ،مثل قضايا الطفل ووسائل االتصال الحديثة

وأىم مشكالت األسرة في الوقت المعاصر ،وأسباب حدوثيا مع االىتمام بمعرفة مشكالت الطفل في األسرة األردنية،
وتربية الطفل في مجتمع متغير ،واساءة معاممة األطفال وأشكال اإلساءة  ،والتشريعات وحقوق األطفال ،وتوجيات

حديثة تربية الطفل ،وعالقة رياض األطفال بالنظام التربوي ،والتعمم في الروضة :أكاديمي أم نمائي؟ وعمل المرأة وأثرىا
عمى تربية الطفل ،ودراسات تتعمق بطفل الروضة وثقافتو في المجتمع ،وتقويم واقع رياض األطفال في األردن مع
مقارنتو بالدول األخرى العربية والعالمية ،والتعريف ببعض الدراسات التطبيقية التي أجريت حول اآلثار النفسية

واالجتماعية ليا عمى الطفل ،ودراسة مدى الوعي واالىتمام بتربية الطفل ،واالىتماما ت المعاصرة في دراسة سيكولوجية
المرأة والطفل.
تنمية التفكير عند االطفال

802350

صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة التفكير واإلدراك واالنتباه ،والتفكير الناقد واإلبداعي واالبتكاري و التأممي ،وكيفية تنميتيا لدى األطفال
من خالل رياض األطفال ،ومناىج وبرامج تعميم التفكير لدييم ،إضافة إلى لعب الدور في تنمية تفكير الطفل ومعوقات

تعميم التفكير.
طحخ انطفم وتغذٌته

802415

صبعبد يعتًذح 3

ييدف ىذا المساق إلكساب الطمبة معمومات حول األسرة والتخطيط لإلنجاب ،ورعاية الطفل خالل مراحل نموه منذ الحمل
وحتى ما قبل المدرسة ،وكذلك العناية باألم خالل وبعد الحمل ،ويتناول المساق أساليب تربية الطفل والتغذية المناسبة لو

خالل مراحل نموه.

تذرٌت نظزي(يٍذانً)

802436

صبعبد يعتًذح 3

تيدف ىذه المادة إلى تييئة الطالب المعمم لممارسة دوره في التدريس في رياض األطفال بكفاءة عالية عن طريق التدرب عمى
عدد من الميارات الالزمة لمقيام بيذه الدور .وىي تعرف بمكانة التربية العممية في مناىج إعداد المعممين ،ومفيوم ىذه التربية

وأىميتيا وأىدافيا ومبادئيا واالتجاىات الحديثة فييا ،ومراحميا وأساليبيا ،والعالقات بين
والميارات التدريسية الواجب توافرىا لدى معمم

أطرافيا .وتحدد المادة الكفايات

الروضة في مجاالت (التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويم) واعداد المواد والوسائل

التعميمية ،وادارة األنشطة التعميمية ،والتعامل مع الوالدين واشراكيم في األنشطة التي تقوم بيا الروضة ،ومساعدة الطالب المعمم
عمى التكيف النفسي واالجتماعي مع بيئة الروضة ومتطمبات األدوار المينية لعممو فييا .وتتعرض المادة إلى بعض الصعوبات

والمشكالت الفنية واإلدارية التي قد يتعرض ليا الطالب المعمم في اثناء التدريب الميداني واقتراح حمول ليا .كما وتتناول المادة
تدريب الطمبة المعممين عمميا من خالل عرض مواقف صفية مصورة أو يقدميا الطمبة أنفسيم ،ثم يتم مناقشتيا بشكل تعاوني،
وتفعيل التدريس المصغر

انىانذٌخ واألة واألو وانطفم (عهى نفش
)األصزح

802445

صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة مقدمة إلى أنماط الوالدية ،والميارات الالزمة لموالدية الفعالة ،وتمييز العالقة بين الطفل والوالدين في مراحل
مختمفة من الحياة ،مع التركيز عمى ميارات التواصل بين الطفل واألبوين ،والعوامل المؤثرة في ىذا التفاعل ،واألدوات الميمة
لموالدين في التطور التربوي لألطفال الصغار ،وتضمينات لتوجيو الطفل ،والقضايا المعاصرة المرتبطة باألبوة ،والنماذج النظرية
لمتفاعل بين األب والطفل.

تعذٌم انضهىك ويشكالد األطفبل

802451

صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة مفيوم تعديل السموك وأخالقياتو ،تعديل السموك كطريقة لتغيير سموك
تعديل السموك لدى الطفل بما فييا تشكيل السموك،

اإلنسان ،واألساليب المستخدمة في

والتعزيز بأنواعو والتعميم ،واألطفاء ،والنمذجة ،والضبط الذاتي ،والتغذية

الراجعة ،والتسمسل ،والعزل ،والعقاب ،والتعاقد السموكي ،واألساليب السموكية والمعرفية وأية أساليب أخرى حديثة .ويتناول أيضا
المفاىيم األساسية لمشكالت الطفولة وتفسيرىا من الجوانب النفسية ،واالنماط المختمفة من المشكالت ،مثل المشكالت السموكية

ير الناضجة ،ومشكالت العادات  ،والمشكالت االنفعالية ومشكالت األقران ،والسموك ير االجتماعي ،والمشكالت التربوية

مع التركيز عمى أسباب ىذه المشكالت ،وتعديميا ومعالجتيا بالطرق اإلجرائية السموكية ،وبالطرق األخرى

يجبدئ انتىخٍه واالرشبد اننفضً

802309

صبعبد يعتًذح 3

تيدف ىذه المادة إلى تعريف الطمبة بمفيوم اإلرشاد التربوي والنفسي وتمكينيم من حل المشكالت التربوية واالجتماعية والنفسية
التي تواجييم في مينتو م المستقبمية كمعممين .وىي تتناول مفيوم اإلرشاد وتطوره ،ومبادئ العمل اإلرشادي ،وصفات المرشد

التربوي النفسي وأخالقياتو ،واحتياجات المسترشد (التمميذ) لتربوية والنفسية في المراحل العمرية المختمفة ،إضافة إلى نظريات
اإلرشاد وأساليبو المختمفة ،وميادينو التطبيقية المتمثمة في األسرة والروضة المدرسة والعمل ،والمؤسسات االجتماعية األخرى،
والقيام ببعض التدريبات العممية والزيارات الميدانية التي تساعد الطمبة عمى القيام بعمميم التعميمي في المدرسة أو الروضة

بطريق مناسبة.

*يتطهجبد انتخظض االختٍبرٌخ ( )6صبعخ يعتًذح
التكيف والصحة النفسية

802377

صبعبد يعتًذح 3

تتضمن هذه المادة موضوعات تعرف الطمبة عمى أساسيات الصحة النفسية كمعيار لضبط الخدمات النفسية التي تسهل

عمل المرشد التربوي ،من حيث جودة الخدمة التي يقدمها لممسترشدين ،ومساعدتهم عمى التكيف واحداث التوازن في

حياتهم  0وتتضمن مواضيع المساق تعريفات لمفهوم الصحة النفسية ،وأهدافها وتطورها وعالقتها ببعض العموم األخرى،
ومواضيع عن التوافق وتحقيق الذات ،والتعرف عمى مستويات الصحة النفسية ،واالنحرافات التي تصيبها ،إضافة إلى

األمراض النفسية  /االنفعالية التي تصيب الفرد وعالقتها ببعض األمراض العصبية ،وكذلك المقابمة النفسية ،شروطها،
واستراتيجيات تنفيذها 0
األطفال ذو الحاجات الخاصة

802331

صبعبد يعتًذح 3

تتناول ىذه المادة التركيز عمى األطفال الذين يعانون من مشكالت نمائية كالمشكالت
والكالم ،وصعوبات التعمم ،واالضطرابات

الجسمية والحسية ،واضطرابات المغة

االنفعالية ،وطرق وأدوات تشخيص األطفال العاديين واألطفال ذوي االحتياجات

الخاصة في الجوانب المعرفية ،والمغوية واالجتماعية واإلدراكية والحركية

