وصف مساقات تخصص تربٌة طفل
متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة)  )15ساعة معتمدة
08011101

مدخل إلى التربٌة

( )3ساعات معتمدة

التربٌة :مفهومها ،أهدافها ،أهمٌتها ،األسس التارٌخٌة لها؛ األسس الفلسفٌة للتربٌة :المثالٌة،الواقعٌة ،البرجماتٌة ،الطبٌعٌة،
اإلسالمٌة ؛ األسس النفسٌة والتعلٌمٌة للتربٌة من حٌث :طبٌعة التعلم ونظرٌاته ،والمتعلم وخصائصه ،والتعلٌم واستراتٌجٌاته وأسالٌبه،
والمؤسسات التربوٌة المساهمة فٌه؛ األسس :االجتماعٌة،واالقتصادٌة ،والثقافٌة،والنفسٌة والتعلٌمٌة للتربٌة؛ واقع التربٌة والتعلٌم فً
الوطن العربً بعامة واألردن بخاصة.
08014131

اللغة االنجلٌزٌة ألغراض تربوٌة

(متطلب سابق ) )3(01101112ساعات معتمدة

المجاالت التربوٌة والنفسٌة التً تنتشر باللغة اإلنجلٌزٌة؛ نصوص ومصطلحات تربوٌة باللغة اإلنجلٌزٌة تتصل بكل من
كٌفٌة استعمال
تارٌخ التربٌة ،وعلم النفس التربوي ،والمناهج ،وطرق التدرٌس  ،واإلرشاد ،واإلدارة التربوٌة ،والتقوٌم ؛
المراجع التربوٌةالتً تشمل موضوعات باللغة اإلنجلٌزٌة.

08011202

المناهج التربوٌة الحدٌثة

( )3ساعات معتمدة
؛

المفاهٌم والمصطلحات ذات العالقة بالمنهاج المدرسً ؛ تخطٌط المناهج المدرسٌة وتطوٌرها وصنع القرارات حولها
مفاهٌم المنهاج وتصوراته ؛ عناصر المنهاج المدرسً ؛ أسس المنهاج المدرسً ؛ عملٌات المنهاج المدرسً ؛ تقوٌم المنهاج
المدرسً وتطوٌره ؛ المقارنة بٌن المنهاج الدراسً القدٌم والحدٌث ؛ تحلٌل بعض المناهج والكتب المدرسٌة ودلٌل المعلم ذات
الصلة بمعلم الصف؛ بناء مفهوم حدٌث للمنهاج القائم على األلعاب التعلٌمٌة.
08021212

علم النفس التربوي

( )3ساعات معتمدة

علم النفس التربوي ،مفهومه ،وأهدافه ،وأهمٌته ،ومناهج البحث فٌه ؛ النمو اإلنسانً  :النمو المعرفً ،واللغوي،
والنفسً ،واالجتماعً ،والجندري ،واألخالقً ؛ نظرٌات التعلم :السلوكٌة ،والمعرفٌة ،واإلنسانٌة والمرتبطة بأبحاث الدماغ ؛
الدافعٌة للتعلم :داخلٌة ،وخارجٌة؛ نظرٌاتالدافعٌة واستراتٌجٌات إثارتها ،وقٌاسها؛ العوامل المؤثرة فٌالعملٌة التعلٌمٌة – التعلمٌة:
االستعداد ،والتدرٌب ،واالنتقال واالنتباه ،واإلدراك ،والذكاء واإلبداع ؛ النظرٌات التقلٌدٌة والمعاصرة ؛ أسالٌب التعلم ،ومهارات
التفكٌر وحل المشكالت ،وبرامجتعلٌم التفكٌر ؛ اإلدارة الصفٌة :مفهومها ،وأهدافها ،والعواماللمؤثرة فٌها واستراتٌجٌاتها ؛ التقٌٌم
الصفٌواالختبارات؛ األبحاث والدراسات المتعلقة بمستقبل علم النفسالتربوي.
08022101

التربية والتعليم في األردن

( )3ساعات معتمدة

فلسفة التربٌة والتعلٌم فً األردن :تطورها ،واقعها ،الظروف التً أنتجتها ،التطلعات المستقبلٌة لها؛ الفكر التربوي فً األردن
منذ 1921م حتى اآلن :مدى تأثر هذا الفكر بالظروف السٌاسٌة ،واالقتصادٌة ،واالجتماعٌة؛ التركٌز على واقع التعلٌم ،وفلسفته ،وأهدافه،
ومؤسساته ،وبنٌته؛ المنهاج التربوي؛ التعلٌم العالً؛ اإلنفاق على التعلٌم؛ التجدٌدات التربوٌة التً طرأت حدٌثا ً على النظام التربوي
األردنً فً ضوء االقتصاد المعرفً؛ خطط تطوٌر المناهج؛ النظرة المستقبلٌة للتربٌة والتعلٌم فً األردن فً ضوء مستجدات العصر
اإللكترونٌة.

)متطلبات الكلٌة االختٌارٌة  6ساعات معتمدة )

08021111

( )3ساعات معتمدة

اإلبداع فً الطفولة

مفهوم اإلبداع ،ومكوناته ،وعالقته بالذكاء ،والقدرات األخرى والشخصٌة ؛ اإلبداع فً مراحل النمو المختلفة ؛ دور المدرسة
فً تنمٌة اإلبداع؛ الكشف عن إبداعات األطفال؛ خصائص الطلبة المبدعٌن.

08021141

( )3ساعات معتمدة

األطفال ذوو االحتٌاجات الخاصة

فئة االحتٌاجات الخاصة (فئة اإلعاقات) ،التعرٌف بهم ونسبة انتشارهم؛ أسباب حدوث اإلعاقات وأنوعها :اإلعاقة العقلٌة،
؛
صعوبات التعلم ،التوحد ،اإلعاقة البصرٌة ،اإلعاقة السمعٌة ،اإلعاقة الجسمٌة ،االضطرابات االنفعالٌة ،االضطرابات اللغوٌة
خصائص كل إعاقة وكل فئة ،والمشكالت التً تواجه كل فئة من فئة اإلعاقات ؛ ردود فعل األسرة نحو اإلعاقات والعوامل المؤثرة
؛
فً ردود فعل األسرة  :الوالدان ،واألخوة ؛ دور كال من المرشد النفسً وأخصائً التربٌة الخاصة فً التعامل فئة اإلعاقات
التعرٌف بمعاقٌن تحدوا اإلعاقة.

08023135

( )3ساعات معتمدة

التربٌة الحركٌة

برامج التربٌة الحركٌة المناسبة الحتٌاجات األطفال  :أهمًتها وأسسهاوأهدافها؛ اختٌار وتوظٌف األلعاب المناسبة لحاجات
األطفال فً البرنامج الٌومً بفعالٌة ؛ استخدام الحركات اإلٌقاعٌة واإلبداعٌة فً النشاط الحركً ؛ تشكٌل ألعاب تتالءم واحتٌاجات
وقدرات األطفال لتطوٌر جوانب الحس حركٌة لدٌهم؛االنشطة الحركٌة ودورها فً تنمٌة أجهزة جسم الطفل :العضلً ،العصبً،
الدوري ،الحركً؛ العناٌة بقوام الطفل ما قبل المدرسة.
08012241

تاريخ العرب والمسلمين

( )3ساعات معتمدة

ً
ً
ً
ً
وفكرٌا؛ تارٌخ
واقتصادٌا،
واجتماعٌا،
سٌاسٌا،
تارٌخ العرب والمسلمٌن :المالمح العامة ،التطورات ،األحداث التارٌخٌة الهامة
صدر اإلسالم :الفترات الزمنٌة الرئٌسة؛ الدول اإلسالمٌة المتعاقبة بد ًءا من فترة ما قبل اإلسالم ،وحتى نهاٌة الخالفة األموٌة.

08013108

تصميم التعليم

( )3ساعات معتمدة

ي التدريس ،مثل( :نموذج ديك وكاري ،ونموذج روبرت
ي؛ النماذج التً استخدمت لتصم م
التدريس :مفهومه ،عالقته بتقنيات التعل م
ي الالزمة وصوال ُ إلكساب
ية
ي طرائق التدريس والوسائل التعل م
ي العامة والخاصة ؛ تحد د
ي )؛ تحليل البيئة التعليمة؛ صوغ األهداف التربو ة
جانه
ي ؛ أسس تصمٌم التدرٌس؛ أسس النماذج النظرٌة؛
ي والعربة
ي العالم ة
ي التعل م
ي بٌئات تعلٌمٌة وتدرٌبٌة ،وحسب نماذج تصم م
الطلبة تصم م
خطوات تصمٌم التدرٌس؛ تقوٌم تصمٌم التدرٌس.
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08012271

مناهج التربية المهنية والفنية والرياضية وأساليب تدريسها ( )3ساعات معتمدة08011202

ً
ً
وتطبٌقٌا ،استراتٌجٌات التدرٌس المختلفة لها؛ المفاهٌم الرئٌسة لمادة
نظرٌا
التربٌة المهنٌة مادة دراسٌة :أسالٌب تدرٌسها
التربٌة المهنٌة؛ األسس التً ٌبنى علٌها المنهاج :الخصائص النمائٌة للطلبة؛التحلٌل العملً لمعوقات تنفٌذ المنهاج؛ تطبٌقات نظرٌة
وعملٌة فً تعلٌم المهارات المنتمٌة لمادة التربٌة المهنٌة :تخطٌ ًطا ،وتنفٌ ًذا ،وتقوٌ ًما؛ معالجة الموضوعات المتضمنة معالجة تطبٌقٌة -
حٌثما لزم ذلك -من خالل اعتماد استراتٌجٌات متنوعة تتٌح للطلبة المشاركة الفاعلة ،والنشطة فً أوجه النشاطات المختلفة ،مثل :العمل
فً فرق ،ولعب األدوار.

متطلبات التخصص اإلجبارٌة  78ساعة معتمدة

08012203

الحاسوب التعلٌمً

( )3ساعات معتمدة

يم واالنظرٌات األساسٌة للحاسوب التعلٌمً ،وأهمٌته فً التربٌة ؛ مجاالت استخدام الحاسوب فً التعلٌم ؛ أثر استخدام االنترنت والوسائط المتعددة
تعلٌم ؛ مهارات إنتاج البرمجٌات التعلٌمٌة المحوسبة باستخدام لغة فٌجوال بٌسك  ،وبرمجٌة بوربوٌنت  ،وفرونت بٌج ،والتعرف على أسالٌب تقوٌم
لبرمجٌات ؛ مهارات استخدام موقع  ،EduWaveومفاهٌم دورة Intel؛ خصائص المدرسة والمعلم والمتعلم فً الحاسوب التعلٌمً ،وخصائص
س التعلٌمً المحوسب الجٌد.
08021202

مدخل إلى تربٌة الطفل

( )3ساعات معتمدة

نبذة تارٌخٌة عن تطور تربٌة الطفل فً العالم العربً والغربً ؛ دراسة أثر األعالم المشهورٌن من أمثال منتسوري وفروبل ،وغٌرهما فً
التطور،والمدارس التً اهتمت بتربٌة الطفل؛ تربٌة الطفل فً اإلسالم؛ فلسفةتربٌة الطفل وأهدافها؛ مناهج تربٌة الطفل ،وفلسفتها،
وأهدافها ،وأسسها ،وعناصرها،ومصادرها ،وتخطٌطها ،وتطوٌرها ،وتقوٌمها ؛ استكشاف عالم أطفال ماقبل المدرسة؛ أهداف الطفولة
المبكرة؛ األسالٌب المستخدمة فٌتدرٌس األطفال؛ تخطٌط وتوجٌه أنواع متعددة من نشاطات األطفال؛ خصائص برامج ما قباللمدرسة
النوعٌة؛ خصائص وكفاٌات معلمً الروضة؛ وضع المهنة فً الماضً والحاضروالمستقبل.

08022132

مفاهٌم رٌاضٌة وعلمٌة لألطفال

( )3ساعات معتمدة

المفاهٌم والمهارات الرٌاضٌة والعلمٌة الالزمة لطفل الروضة ؛ تكوٌن الحس الرٌاضً عند األطفال  ،وتنمٌة قدراتهم الرٌاضٌة وأسالٌب
تفكٌرهم فٌها ؛ تعرٌف الطلبة بالمفاهٌم الرٌاضٌة التً ٌتم تناولها فً مرحلة رٌاضاألطفال مثل  :المجموعات ،وتصنٌفها ،واإلعدادوالمقارنة
فٌما بٌنها ،وحقائق الجمع والطرح ضمن العدد (  ،)10واألماكن ومواقع األشٌاءبالنسبة لها ،واألشكال الهندسٌة وتقدٌر قٌاساتها ،والوقت
وكٌفٌة تحدٌده ،وكٌفٌةاستعمالها ؛ تعرٌف الطلبة بالمفاهٌم العلمٌة التً ٌتم تناولها فً مرحلة رٌاضاألطفال  :جسم اإلنسان ،وحواسه،والمادة،
والطاقة ،والفصول األربعة وغٌرها من المفاهٌم.
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08022251

( )3ساعات معتمدة

التنشئة االجتماعٌة لألطفال

قٌم المجتمع وعادات ه؛ تحقٌق التوافق واالنسجام بٌن الفرد والمجتمع عبر مؤسسات التنشئة االجتماعٌة
األسرة ،المدرسة ،الرفاق ،الثقافة والزمن ،إلحداث التغٌرات النوعٌة فً حٌاة الفرد.

08022233

تعلٌم القراءة والكتابة لألطفال

المتمثلة فً :

( )3ساعات معتمدة

مهارات تعلٌم القراءة والكتابة لألطفال من حٌث  :مفهومها ،وأهدافها فً رٌاض األطفال؛ أهمٌة القراءة ،وأنواعها ،ومستوٌاتها،
ومهارات فهم المقروء؛ توعٌة استعداد األطفال ،وتهٌئتهم للقراءة ،وتنمٌة مهاراتها؛ التعرف إلى مهارات القراءة فً رٌاض األطفال وطرق
تعلٌمها؛ تعلٌم الكتابة لألطفال من حٌث :أهدافها ومراحل تعلمها ،وتهٌئتهم للكتابة ،والتركٌز على إجراءات التشخٌص والتقٌٌم والمٌول
القرائٌة.

08022113

علم نفس الطفولة

متطلب سابق( )3ساعات معتمدة

08021212

ماهٌة علم نفس الطفولة ؛ المفاهٌم األساسٌة فً هذا العلم وطرق البحث فٌه ،مثل :النمو ،التطور ،النضج ،مبادئ النمو ،مطالبالنمو
،والمراحل النمائٌة التً ٌمر بها الطفل منذ لحظةاإلخصاب وحتى نهاٌة مرحلة الطفولة ؛ العوامل المؤثرة فٌالنمو ،وجوانب النمو المختلفة
من :جسدٌة ،وحركٌة ،ولغوٌة ،واجتماعٌة ،وانفعالٌة،وأخالقٌة ،المشكالت السلوكٌة الشائعة عند األطفال ،والتعرفعلى أسبابها ،وطرق
معالجتها والوقاٌة منها.

08022102

تصمٌم وإنتاج الوسائل والمواد التعلٌمٌة
لألطفال

( )3ساعات معتمدة

متطلب سابق ()08012203

طرق إنتاج الوسائل والمواد التعلٌمٌة الخاصة برٌاضاألطفال؛ المهارات والمفاهٌم التً ٌسعى برنامج الروضة تنمٌتها فً مجال تصمٌم
وإنتاج المواد والوسائل التعلٌمٌة وتوظٌفها بما ٌنسجم معمنهاج الروضة وخصائصالطفل ؛ شروط ومعاٌٌر اختٌار الوسائل والمواد
؛ إنتاج مواد تعلٌمٌة الزمة لتنمٌة المهارات اللغوٌة واالجتماعٌة
التعلٌمٌةالجاهزةوإجراءات توظٌفها لتنمٌة قدرات التفكٌر عند األطفال
والقدرات الفنٌةوالتعبٌرٌة المختلفة ؛ برامج األطفال وألعابهم العادٌة والمحوسبة من  :تعلٌمٌة ،وترفٌهٌة ،وتثقٌفه ،وبٌانأه مٌتها وكٌفٌة توظٌفها
فً تعلٌم األطفال ،وأثرها فً نمو مهاراتهم المختلفة لتحقٌق النمو الشامل للطفل مع التركٌزعلى التطبٌق العملً لها.

08023115

تنمٌة التفكٌر عند األطفال

( )3ساعات معتمدة

التفكٌر ،واإلدراك ،واالنتباه ،والتفكٌر الناقد ،واإلبداعً واالبتكاري ،والتأملً ،وكٌفٌة تنمٌتها لدى األطفال من خالل رٌاض األطفال ؛ مناهج
وبرامج تعلٌم التفكٌر لدٌهم؛ معوقات تعلٌم التفكٌر.
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08024138

( )3ساعات معتمدة

أدب األطفال

ثقافة األطفال ،اللغة وأدب األطفال ،مدركات األطفال الثقافٌةواألدبٌة ،خٌال األطفال ،تفكٌر األطفال ،التجسٌد الفنً لمضمون أدب األطفال،
مضموناالتصال الثقافً باألطفال ؛ نشأة أدب األطفال ،أدب األطفال العربً ،مكونات أدباألطفال ،تشجٌع أدب األطفال وتنمٌته ،تقٌٌم واقع أدب
األطفال فً األردن ؛ تقٌٌم واقعثقافة األطفال فً األردن ؛ دراسة وتحلٌل نماذج من أدب األطفال ؛ الصعوبات والمعوقاتالتً تواجه أدب األطفال
فً األردن؛ معرض ثقافة الطفل وأدبه.

08022214

النمو االجتماعً واالنفعالً والخلقً للطفل

( )3ساعات معتمدة

متطلب سابق( )08022113

مظاهر نمو الطفل :النمو االجتماعً ،واالنفعالً ،والخلقً ،والجسمً ،والحركً ؛ أبرز النظرٌات النفسٌة والتربوٌة التً تناولت مظاهر نمو
الطفل ،والتطبٌقات التربوٌة لها فً مجاالت تعلم الطفل وتربٌته ؛ إعداد بٌئة تعلم والمشكالت المرتبطة بمظاهر النمو وسبل تشخٌصها،
والتعامل معها وعالجها ،سواء الموجهة منها للطفل مباشرة ،أو الموجهة إلى بٌئة التعلم ،أو البٌئة األسرٌة له ،أو مؤسسات المجتمع المحلً.

08023134

مناهج رٌاض األطفال وطرائق التدرٌس فٌها ( )3ساعات معتمدة

متطلب سابق ()08011202

مناهج الروضة ،مفهومها ،وأسس بنائها ،وعناصرها ،وعملٌاتها ،والخصائصالتً تمٌزها عن المناهج المدرسٌة العادٌة ،وطرائق
تحلٌلها ،وصلتها بخبرات المتعلموالتعلٌم؛ الطرق والنماذج المتبعة فً تنظٌم منهاج الروضة ،وتقوٌمه،وتطوٌره؛ بما ٌلبً االحتٌاجات
والتباٌنات بٌن األطفال ؛ دور الوالدٌنواألسرة فً إعداد منهاج الروضة ،وتنفٌذه؛ طرائق التدرٌس المقترحة لتنفٌذالمنهاج بما ٌتفق
وتوجهات وزارة التربٌة والتعلٌم األردنٌة.

08023121

التقٌٌم النفسً والتربوي فً الطفولة
المبكرة

( )3ساعات معتمدة

متطلب سابق ()08022113

تقٌٌم نمو الطفل وأهمٌتها النظرٌة والتطبٌقٌة ؛مفهوم النمو ،وقوانٌنه ،وأنواع التقٌٌم ،األدوات المستخدمة فً التقٌٌم  ،تقوٌم جوانب
نمو الطفل المختلفة ؛ المهارات األساسٌة لطفل الروضة؛ االختبارات والمقاٌٌس المستخدمة فً التقٌٌم ؛ نماذج من البطاقات والملفات التً
تستخدمها المعلمة لتقٌٌم جوانب النمو.
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08014122

مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ( )3ساعات معتمدة

مفاهٌم أساسٌة فً البحث التربوي :مفهوم البحث التربوي ،وأنواع البحوث التربوٌة ؛ مراحل عملٌة البحث التربوي المرتبطة بكل من:
مشكلة الدراسة ،وكٌفٌة اختٌارها ،وخصائصها ،ومصادرها ،وأسئلة الدراسة وفرضٌاتها :الفرضٌة الصفرٌة والفرضٌة البدٌلة ،ومتغٌرات
؛ تصامٌم البحوث
الدراسة :المتغٌر المستقل ،والتابع ،والمعدل ،والضابط ،والدخٌل ،والتعرٌف المفاهٌم للمتغٌرات ،والتعرٌف اإلجرائً لها
الكمٌة :التجرٌبٌة الحقٌقٌة ،وما قبل التجرٌبٌة ،وشبه التجرٌبٌة ،وإجراءات ضبط المتغٌرات ،والصدق الداخلً والخارجً للبحث ،والعوامل
المؤثرة فٌهما ؛ مجتمع الدراسة ؛ والعٌنات غٌر العشوائٌة ؛ أدوات القٌاس :االختبار ،االستبانة ،المالحظة ،المقابلة ؛ الخصائص السٌكومترٌة
المرتبطة بصدق األداة وثباتها ؛ وطرق فحص الفرضٌات ؛ وإعداد تقرٌر البحث التربوي ؛ تطبٌق المهارات الواردة فً المساق عملٌا ً من خالل
إعداد أبحاث التخرج من قبل الطلبة.

08023236

( )3ساعات معتمدة

فنون األطفال والموسٌقى واألناشٌد

النظرٌات القدٌمة والحدٌثة لفنون األطفال مثل :النظرٌة الفطرٌة ،والتطورٌة ،والتحلٌل النفسً ،والجشتطالت ،والمعرفٌة ،والتأثٌرٌة،
والتفاعلٌة؛ التعرف إلى مفهوم التربٌة الموسٌقٌة واألناشٌد وأسالٌب تعلٌمها لطلبة رٌاض األطفال ؛ التعرف إلى أثر الموسٌقى على تعلم األطفال
وعنصر الموسٌقى ،وأهمٌته وتنمٌة المهارات الموسٌقٌة األساسٌة؛ دراسة التعبٌر عن طرٌق :اإلٌقاع ،واألناشٌد واألغانً الشعبٌة ،والتربوٌة،
؛ التعرف إلى أناشٌد األطفال وأغانٌهم الشعبٌة
والتعرف إلى بعض اآلالت اإلٌقاعٌة ،أو آالت النفخ ال سٌما المتوافرة فً البٌئة المحلٌة
والتربوٌة ،وأسالٌب تدرٌس الموسٌقى واألناشٌد لألطفال.
08022243

( )3ساعات معتمدة

صحة الطفل وتغذٌته

األسرة والتخطٌط لإلنجاب ؛ رعاٌة الطفل خالل مراحل نموه منذ الحمل وحتى ما قبل المدرسة ؛ العناٌة باألم خالل وبعد الحمل ؛ أسالٌب تربٌة
الطفل والتغذٌة المناسبة له خالل مراحل نموه.

08023244

مبادئ التوجٌه واإلرشاد النفسً

( )3ساعات معتمدة

مفهوم اإلرشاد  ،والتوجٌه النفسً والتربوي والفرق بٌنهما ،المفاهٌم الخطأ المتعلقة باإلرشاد والتوجٌه النفسً ؛ الفرق بٌت اإلرشاد
النفسً والعالج النفسً ،وأوجه التشابه بٌنهما ؛ مبادئ التوجٌه واإلرشاد النفسً ؛ نظرٌات اإلرشاد النفسً :نظرٌة التحلٌل النفسً ،النظرٌة
السلوكٌة ،النظرٌة المعرفٌة االنفعالٌة  ،نظرٌة اإلرشاد الممركز حول العمٌل ؛ مجاالت اإلرشاد النفسً  :اإلرشاد المهنً  ،اإلرشاد التربوي،
اإلرشاد االسرس ،اإلرشاد الزاجً ،اإلرشاد لألطفال ،إرشاد المراهقٌن ،إرشاد فً ذوي االحتٌاجات الخاصة ؛ أدوات التوجٌه واإلرشاد النفسً،
وطرق اإلرشاد النفسً؛ العملٌة اإلرشادٌة وإجراءات البرنامج اإلرشادي.
08023216

النمو العقلً والمعرفً واللغوي للطفل

( )3ساعات معتمدة

متطلب سابق( )08022113

االتجاهات النظرٌة المفسرة للنمو اللغوي والمعرفً ،والمظاهر والمتطلبات النمائٌة فًهما؛ مفاهٌم النمو اللغوي والمعرفً للطفل كقدرات
األطفال العقلٌة ،والذكاء ،واإلدراك ،والتفكٌر ،ومعالجة المعلومات ،ومهارات حل المشكالت،ووظٌفة الدماغ ،مع التركٌز على النظرٌة المعرفٌة
من حٌث  :مراحل النمو المعرفً  ،والعوامل المؤثرة فٌها ؛ النمو اللغوي ومهارات التواصل لألطفال الصغار من الوالدة حتى سن الثامنة ؛
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مراحل اكتساب الطفل للغة  ،ومهارات اللغة األساسٌة التً ٌحتاجها كل طفل ،وعالقة اللغة بالتفكٌر ؛ دور المعلم فً تنمٌة المهارات المعرفٌة
واللغوٌة لدى األطفال ،وتوفٌر البٌئة المناسبة للنمو المعرفً واللغوي .
08013221

( )3ساعات معتمدة

أساسٌات القٌاس والتقوٌم

المفاهٌم والمبادئ األساسٌة فً القٌاس والتقوٌم ودورهما فً العملٌة التربوٌة ؛ توظٌف عملٌات القٌاس والتقوٌم فً عملٌات التدرٌس
الصفً؛ أنواع المقاٌٌس ومجاالت استخدامها و أسس تقٌٌمها ؛ كٌفٌة صٌاغة األهداف التدرٌسٌة وتصنٌفها ؛ إعداد االختبارات التحصٌلٌة وفق
جدول المواصفات ،وطرق التحقق من الخصائص السٌكومترٌة لالختبار (الصدق ،والثبات) ،وٌحدد طرق بناء الفقرات االختٌارٌة ،وتفسٌرها:
(الصعوبة ،والتمٌٌز ،وفاعلٌة البدائل) ؛ االختبارات محكٌة المرجع ،ومعٌارٌة المرجع ؛ مقاٌٌس الذكاء والقدرات الخاصة والمقاٌٌس النفسٌة ؛
التقوٌم البدٌل (الواقعً) ،من حٌث استراتٌجٌاته ،وأدواتهوكٌفٌة توظٌفها فً الخطة الدراسٌة

08024145

( )3ساعات معتمدة

تعدٌل السلوك ومشكالت األطفال

تعدٌل السلوك وأخالقٌاته لتغٌٌر سلوكاإلنسان ؛ األسالٌب المستخدمة فً تعدٌل السلوك لدى الطفل بما فٌها تشكٌل السلوك  ،والتعزٌز
بأنواعه ،والتعمٌم ،واألطفاء ،والنمذجة ،والضبط الذاتً ،والتغذٌة الراجعة،والتسلسل ،والعزل ،والعقاب ،والتعاقد السلوكً ،واألسالٌب
السلوكٌة والمعرفٌة؛ المفاهٌم األساسٌة لمشكالت الطفولة ،وتفسٌرها منالجوانب النفسٌة ،واألنماط المختلفة من المشكالت ،مثل :المشكالت
السلوكٌة غٌرالناضجة ،ومشكالت العادات ،والمشكالت االنفعالٌة ،ومشكالت األقران ،والسلوك غٌراالجتماعً ،والمشكالت التربوٌة
وأسبابها  ،وتعدٌلهاومعالجتها بالطرق اإلجرائٌة السلوكٌة ،وبالطرق األخرى.
08024153

حقوق الطفل واألسرة

( )3ساعات معتمدة

مجاالت حقوق الطفل واألسرة والعالقات األسرٌة ؛ دراسة الطفولة من حٌث :المفهوم ،والخصائص ،واالهتمامات ،ومفهوم حقوق الطفل
وأهمٌتها ،ولمحة تارٌخٌة عن حقوق الطفل ومجاالت التطور ؛ حقوق الطفل فً اإلسالم؛ وحقوق الطفل فً المواثٌق الدولٌة؛ وحقوق الطفل
فً األردن.
08023152

قضاٌا واتجاهات معاصرة فً تربٌة الطفل

( )3ساعات معتمدة

قضاٌا الطفل ووسائل االتصال الحدٌثة  ،مشكالت األسرة فً الوقت المعاصر ،وأسباب حدوثها ؛ مشكالت الطفل فً األسرة األردنٌة،
وإساءة معاملة األطفال وأشكال اإلساءة ،والتشرٌعات وحقوق األطفال ؛ عالقة رٌاض األطفال بالنظام التربوي ؛ عمل المرأة وأثرها على تربٌة
الطفل؛ دراسات تتعلق بطفل الروضة وثقافته فً المجتمع ؛ تقوٌم واقع رٌاض األطفال فً األردن مع مقارنته بالدول األخرى العربٌة
والعالمٌة؛ والتعرٌف ببعض الدراسات التطبٌقٌة التً أجرٌت حول اآلثار النفسٌة واالجتماعٌة لها على الطفل ؛ دراسة مدى الوعً واالهتمام
بتربٌة الطفل ،واالهتمامات المعاصرة فً دراسة سٌكولوجٌة المرأة والطفل.
08024161

تطبٌقات عملٌة ()1

( )3ساعات معتمدة

متطلب سابق () 08014122

الكفاٌات والمهارات التدرٌسٌة الواجب توافرها لدى معلم الروضة فً مجاالت( :التخطٌط ،والتنفٌذ ،والتقوٌم) ،وإعداد المواد والوسائل
التعلٌمٌة ،وإدارة األنشطة التعلٌمٌة ،والتعامل مع الوالدٌن وإشراكهم فً األنشطة التً تقوم بها الروضة .ومساعدة الطالب /المعلم على التكٌف
ً
عملٌا من خالل عرض مواقف صفٌة
النفسً واالجتماعً مع بٌئة الروضة ،ومتطلبات األدوار المهنٌة لعمله فٌها ؛ تدرٌب الطلبة المعلمٌن
ٌقدمها الطلبة أنفسهم ،ثم ٌتم مناقشتها بشكل تعاونً ،وتفعٌل التدرٌس المصغر.
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08024262

( )12ساعات معتمدة

تدرٌب مٌدانً

متطلب سابق ()08024161

 ،وإعداد المواد والوسائل
الكفاٌات والمهارات التدرٌسٌة الواجب توافرها لدى معلمالروضة فً مجاالت :التخطٌط ،والتنفٌذ ،والتقوٌم
؛ دور التربٌة العملٌة فً إعداد
التعلٌمٌة،وإدارة األنشطة التعلٌمٌة ،والتعامل مع الوالدٌن وإشراكهم فً األنشطة التً تقوم بهاالروضة
المعلمٌن؛ مفهوم التربٌة العملٌة  ،وأهمٌتها ،وأهدافها ،ومبادئها ،واالتجاهات الحدٌثة فٌها ،ومراحلها وأسالٌبها ،والعالقات بٌنأطرافها ؛ التكٌف
النفسً واالجتماعً مع بٌئة الروضة  ،ومتطلبات األدوار المهنٌة لعمله فٌها ؛ الصعوبات والمشكالتالفنٌة واإلدارٌة التً قد ٌتعرض لها الطالب
ً
عملٌا من خالل عرضمواقف صفٌة وتفعٌاللتدرٌس المصغر.
المعلم فً أثناء التدرٌب المٌدانٌواقتراح حلول لها؛ التدرٌب

متطلبات التخصص االختٌارٌة  9ساعات معتمدة

08021231

( )3ساعات معتمدة

المسرح والدراما فً التعلٌم

المسرح والدراما ،من حٌث مفهوم ونشأة المسرح ،أشكال المسرح ،ومكوناته وعناصر بناء المسرحٌة ؛ أهمٌة مسرح الطفل واإلبداع
فً مسرح الطفل ،وطرق إنتاج عرائس مسرح الطفل؛ مفهوم الدراما ،وأهمٌتها ،وأهمٌة الدراما اإلبداعٌة ،واآلثار اإلٌجابٌة للدراما على
شخصٌة الطفل من جمٌع الجوانب؛ دور وأهمٌة المعلمة فً الدراما اإلبداعٌة.
08023217

( )3ساعات معتمدة

علم نفس اللعب

المفاهٌم األساسٌة فً علم نفس اللعب ،ومنها :اللعب  ،العمل ،اللعبة ،أدوات اللعب ،أهداف اللعب وأهمٌته ،واألسس النفسٌة ،والتربوٌة،
واالجتماعٌة للعب ،وتصنٌفات اللعب( :اللعب البنائً ،البدنً ،التمثٌلً ،الغنائً ،الفنً ،الثقافً) ؛ العوامل المؤثرة فً اللعب(:العوامل الذاتٌة،
العوامل االجتماعٌة) ؛ نظرٌات اللعب الكالسٌكٌة والحدٌثة ؛ مراحل اللعب ونشأة اللعب التعلٌمً وفوائده ؛ استراتٌجٌات التعلٌم واللعب فً
رٌاض األطفال ،واللعب والتعلٌم فً المرحلة االبتدائٌة ،واستخدام اللعب فً اإلرشاد والعالج النفسً.

08023237

إدارة برامج األطفال

( )3ساعات معتمدة

إدارة برامج الطفولة المبكرة على المستوٌٌن العالمً والمحلً ودراستها بتعمق؛ نقد البرامج الختٌار البرنامج

دراسة البرامج المختمفة في مرحمة الروضة،مثل :منتسوري وفرروبموأجاستيوبستالوزي ونماذج معرفية وسموكية وغيرها؛ تحميل

البرامج واستعراض األسس النظرية المرتبطة بها مع التركيز عمى محتواها وتنظيمها؛ مساعدة الطمبة عمى نقد البرامج واختيار
البرامج األفضل.
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08021242

( )3ساعات معتمدة

التكٌف والصحة النفسٌة

أساسٌات الصحة النفسٌة ،ومنها  :معٌار ضبط الخدمات النفسٌة التً تسهل عمل المرشد التربوي ؛ مفهوم الصحة النفسٌة ،وأهدافها،
وتطورها ،وعالقتها ببعض العلوم األخرى ؛ التوافقوتحقٌق الذات ؛ مستوٌات الصحة النفسٌة ،واالنحرافات التً تصٌبها ،األمراض النفسٌة/
االنفعالٌة التً تصٌب الفرد ،وعالقتها ببعض األمراض العصبٌة؛ المقابلة النفسٌة ،شروطها ،واستراتٌجٌات تنفٌذها.

08024146

توجٌه الطفل
وانضباطه

( )3ساعات معتمدة

مرحلة الطفولة( :تعرٌفها ،حاجاتها ،متطلباتها) ؛ المشكالت التً تحدث فً مرحلة الطفولة وطرق التعامل معها ،ودور كال من األسرة والمدرسة
فً صقل شخصٌة الطفل ،والمشكالت التً تحدث فً مرحلة الطفولة؛ االستراتٌجٌات الفعالة فً حل المشكالت والتعامل معها.

08024119

علم نفس األسرة والطفولة

( )3ساعات معتمدة

مقدمة فً أنماط الوالدٌة ،والمهارات الالزمة للوالدٌة الفعالة؛ تمٌٌز العالقة بٌن الطفل والوالدٌن فً مراحل مختلفة من الحٌاة ،التركٌز
علىمهارات التواصل بٌن الطفل واألبوٌن ؛ العوامل المؤثرة فً هذا التفاعل ،واألدواتالمهمة للوالدٌن فً التطور التربوي لألطفال الصغار،
وتضمٌنات لتوجٌه الطفل؛ القضاٌا المعاصرة المرتبطة باألبوة ؛ النماذج النظرٌة للتفاعل بٌن األب والطفل.

08014105

إدارة الصف وتنظٌمه

( )3ساعات معتمدة

دور المعلم الرٌادي فً ضوء التوقعات لمالمحالنظام التعلٌمً الجدٌد ؛ كفاٌات ا لمعلم :القٌادة الصفٌة الفاعلة  ،مهارات
التواصلوالتعلم الذاتً ،القدرة على التفكٌر الناقد ،والتمكن من فهم علوم العصر،وتقنٌاته المتطورة ،واكتساب مهارات تطبٌقها،
والقدرة على تهٌئة بٌئة صفٌة جٌدة تعززتعلم الطلبة ؛ االدارة الصفٌة؛ مهارات استخدام الطرائق الحدٌثة فً اإلدارة الصفٌة
والتفاعل الصفً؛ أسالٌب إدارة الصفوأنماط اإلدارة الصفٌة وفقا ً للنظرٌات والدراسات التربوٌة ذات الصلة باإلدارةالصفٌة؛ تبنً
االتجاهات الحدٌثة فً إدارة الصف طبقا ً الستراتٌجٌةالجودة الشاملة.

08013233

مبادئ لغوٌة فً النحو والصرف

( )3ساعات معتمدة

قضاٌا النحو ،والصرف ،والمعجم من نحو :الجملة االسمٌة والفعلٌة ،وتعدي األفعال ،والمشتقات ،والمٌزان الصرفً،
واستخدام المعاجم وغٌرها؛ قضاٌا عامة وخاصة أخرى فً فروع اللغة ،ومعالجة قصور الطلبة فٌها.

Page 9 of 10

D91_Rev01
Ref: Deans Council ( 20 ) Decision No. ( 210 ) Date20/5/2019
Ref: Quality Assurance Council Session ( 7 ) Decision No. (10) Date: 14/5/2019

D91_Rev01
Ref: Deans Council ( 20 ) Decision No. ( 210 ) Date20/5/2019
Ref: Quality Assurance Council Session ( 7 ) Decision No. (10) Date: 14/5/2019

Page 10 of 10

