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اضى انًادج  برامج األطفال المحوسبة .1 

 2. رقى انًادج 0802317

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

 (نظرية، عممية)الساعات الفعمية  اسبوع/ 3

ال يوجد   4. انًرطهثاذانًرسايُح/انًرطهّثاخ انطاتقح

اضى انثرَايح   معمم صف +تربية طفل .5 

 6. رقى انثرَايح 

 7. اضى اندايؼح األردنية

 8. انكهٛح العموم التربوية

 9. انقطى المناهج والتدريس

 10. يطرٕٖ انًادج ال يوجد تحديد

 انفصم انذراضٙ/ انؼاو اندايؼٙ 2015/2016 الثاني
.11 

 12. انذرخح انؼهًٛح نهثرَايح بكالوريوس

 13. األقطاو األخرٖ انًػرركح فٙ ذذرٚص انًادج ال يوجد

 14. نغح انرذرٚص العربية

ذارٚخ / ذارٚخ اضرحذاز يخطظ انًادج انذراضٛح 28/1/2016

 يراخؼح يخطظ انًادج انذراضٛح
.15 

 
 منّسق المادة .16

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

 

 انذكرٕر ػثذانًٓذ٘ اندراذ:   يذرش انًادج.17
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 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
                              305يكرة رقى / انطاتق انثاَٙ/ قطى انًُاْح ٔانرذرٚص

2015/2016انفصم انثاَٙ يٍ انؼاو انذراضٙ ////   حذ، ثم، خًص 10-11  

ػٍ طرٚق انثرٚذ االنكررَٔٙ/ أ تًٕػذ يطثق  

aljarrah@ju.edu.jo   

 

  ٔصف انًادج.18

 .كما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
تتناول هذه المادة البرامج التعميمية والترفيهية والتثقيفية وأهميتها لألطفال وأثرها في نمو مهاراتهم المختمفة 

نتاج  وتحميل  واالستراتيجيات المختمفة لتوظيف هذه البرامج ألغراض تعميمية ومعايير تقويمها ، وأسس تصميم وا 
 .البرامج التعميمية وتطبيقات عممية

 

  أْذاف ذذرٚص انًادج َٔرائدٓا19.

األهداف - أ
:رٓذف ْزِ انًبدح إنٗ  

. رؼشٚف انطبنت ثذٔس انحبعٕة ٔأًْٛزّ كٕعٛهخ رؼهًٛٛخ ٔرشفٛٓٛخ ٔرثمٛفٛخ نألطفبل .1

.  إكغبة انطبنت ثؼض انكفبٚبد انزكُٕنٕخٛخ انًزؼهمخ ثًٕضٕع انًبدح .2

 .انزؼشف ػهٗ ثؼض انًؼبٚٛش انزٙ ًٚكٍ إرجبػٓب فٙ اخزٛبس ٔرمٕٚى ثشيدٛبد حبعٕثٛخ خبْضح يُبعجخ نألطفبل .3

إكغبة انطبنت يٓبساد رطجٛمٛخ نجشيدٛبد حبعٕثٛخ خبْضح رُبعت األطفبل فٙ أػًبس يخزهفخ ٔكٛفٛخ اعزخذايبرٓب فٙ رؼهًٛٓى  .4

 

: انزؼهىَزبخبد-  ة  

 

:يٓبساد انًؼشفخ ٔانفٓى.  1  

يفبْٛى يزؼهمخ ثبنثمبفخ انحبعٕثٛخ -    

.يفبْٛى يزؼهمخ ثكٛفٛخ اعزخذاو انحبعٕة كٕعٛهخ رؼهًٛٛخ ٔرشفٛٓٛخ يغبػذح نألطفبل-    

 

:يٓبساد إدساكٛخ رحهٛهٛخ.  2  

.اعزخذاو انحبعٕة فٙ رطجٛك انؼبة رؼهًٛٛخ ٔرشفٛٓٛخ-   

.اخزٛبس انجشيدٛخ انزؼهًٛٛخ اندبْضح ٔانًُبعجخ نألػًبس انًخزهفخ ثبنُغجخ نألطفبل-   

 

:يٓبساد خبصخ ثبنًٕضٕع.  3  

 .رصًٛى ٔرُفٛز دسٔط رؼهًٛٛخ نألطفبل ثبعزخذاو انحبعٕة -

 .رمٛٛى ثؼض انجشايح انزؼهًٛٛخ اندبْضح ٔانًٕالغ انزؼهًٛٛخ انًُبعجخ نألطفبل -

 

: يٓبساد اَزمبنٛخ.  4  

 اعزخذاو ثشيدٛبد يثم ثشيدٛخ رؼهى انحشٔف انؼشثٛخ يغ انُطك، ثشيدٛخ صٕس رؼهًٛٛخ نألطفبل، ثشيدٛخ نغخ اَدهٛضٚخ نهًشحهخ       - 

.             األعبعٛخ، ثشيدٛخ رؼهى ثؼض انؼجبداد نألطفبل ٔ ثشيدٛخ نٕلٕ ٔثشيدٛخ اَغجشٚشٍ  نألطفبل ٔغٛشْب  

.اعزخذاو االَزشَذ كًصذس ٔأداح ثحث ػٍ يٕالغ ٔثشيدٛبد خبْضح ٔيدبَٛخ يُبعجخ نألطفبل     -     
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يحرٕٖ انًادج انذراضٛح ٔاندذٔل انسيُٙ نٓا .20

 انًراخغ
أضانٛة 

 انرقٛٛى
 انًحرٕٖ األضثٕع انًذّرش َراخاخ انرؼهّى انًرحققح

اَظر رقى 

25 

اَظر 

رقى

22 

أًْٛخ اعزخذاو : انفصم األٔل 2+1 اندراذ. د 19اَظر رقى 

 انحبعٕة نطفم انشٔضخ

يجبدئ رمذٚى انخجشاد  .1

 انًحٕعجخ نألطفبل

يجبدئ رصًٛى ػُبصش  .2

ػًهٛخ انزؼهٛى ثبعزخذاو 

انجشايح انزؼهًٛٛخ 

 انًحٕعجخ نألطفبل
كفبٚبد يُٓٛخ نذٖ  .3

 انًؼهى

كفايات تكنولوجية لدى  .4
 المعمم

اَظر رقى 

25 

اَظر 

رقى

22 

انًشحهخ انؼًشٚخ :انفصم انثبَٙ 3+4 اندراذ. د 19اَظر رقى 

 خصبئصٓب ٔحبخبرٓب )نهطفم

 نهجشايح انًحٕعجخ

انًُٕ اندغًٙ ٔانحشكٙ . 1     

 نهطفم

        2 .

   انًُٕ االَفؼبنٙ نهطفم 

انًُٕ االخزًبػٙ نهطفم.  3       

انًُٕ انهغٕ٘ نهطفم. 4       

انًُٕ انؼمهٙ نهطفم. 5       
 

اَظر رقى 

25 

اَظر 

رقى

22 

اعزؼذاداد : انفصم انثبنث 5+6 اندراذ. د 19اَظر رقى 

 األطفبل ٔرمًٕٚٓب

 (لذساد)اعزؼذاداد. 1     

...ثصشٚخ– عًؼٛخ : حغٛخ  

 (اعزدبثبد)اعزؼذاداد. 2     

- صيٍ انشخغ- دلخ انزحكى: حشكٛخ

 يٓبسح اإلصجغ

: اعزؼذاداد اخزًبػٛخ. 3     

يٓبساد - ركبء اخزًبػٙ

 اخزًبػٛخ

: اعزؼذاداد أكبدًٚٛخ. 4     

سٚبضٛبرٙ- نغٕ٘-ػهًٙ  

: استعدادات مهنية. 5    
 تكنولوجية– فنية - موسيقية
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اَظر رقى 

25 

اَظر 

رقى

22 

 رصُٛفبد ثشايح :انفصم انشاثغ 7+8 اندراذ. د 19اَظر رقى 

 األطفبل انًحٕعجخ

- خٛبنٛخ- سٚبضٛخ- رشفٛٓٛخ> 

- ػُف خٛبنٙ- ػُف ٔالؼٙ

—إعزشارٛدٛخ- يؼًبسٚخ ثُبئٛخ

يٕخٓخ ثٛئٛب- اثشائٛخ- رثمٛفٛخ  

لصص ٔكزت - سعى ٔرهٍٕٚ- 

<انؼبة رفكٛش- انكزشَٔٛخ  

    أٔ رصُٛفٓب كٕعبئم يغبػذح 

رذسٚظ - رذسٚت ٔيًبسعخ> 

حم - حٕاس ٔرخبطت- خصٕصٙ

-يحبكبح- انًشكالد  

<        انؼبة رؼهًٛٛخ  

  أٔ رصُٛف انجشايح ٔفك 

- انغهٕكٛخ> َظشٚبد انزؼهى 

<انزؼهى االعزكشبفٙ- انجُبئٛخ  
 

اَظر رقى 

25 

اَظر 

رقى

22 

يؼبٚٛش نزمٕٚى : انفصم انخبيظ 9+10 اندراذ. د 19اَظر رقى 

 نجشايح األطفبل انًحٕعجخ

األعظ > يؼبٚٛش رشثٕٚخ . 1      

أْذاف - انُفغٛخ ٔانفهغفٛخ

<يحزٕٖ انجشَبيح- انجشَبيح  

رشغٛم > يؼبٚٛش فُٛخ. 2      

ٔاخٓخ - انًغبػذ- انجشَبيح

رمٕٚى – انزصًٛى انؼبو - االعزخذاو

<انجشَبيح  

إسشبداد رٕظٛف . 3      

يجبدئ رمذٚى انخجشاد > انجشَبيح

أعظ رصًٛى ٔإَزبج - انًحٕعجخ

<انجشايح انًحٕعجخ  

خطٕاد ثُبء انجشايح . 4      

يشحهخ >انًحٕعجخ نألطفبل

يشحهخ رصًٛى -انذساعخ ٔانزحهٛم

<يشحهخ اإلَزبج-انغُٛبسٕٚ  

 

اَظر رقى 

25 

اَظر 

رقى

22 

  11يٍ اندراذ. د 19اَظر رقى 

 15انٗ

: انفصم انغبدط

 ثبعزخذاو (يشبسٚغ)رطجٛمبد

  اندبْضحٚبد انزؼهًٛٛخانجشيح

:اٜرٛخ  

 

ثشيدٛخ رؼهى انحشٔف انؼشثٛخ يغ 

 انُطك

 ثشيدٛخ صٕس رؼهًٛٛخ نألطفبل
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 انُػاطاخ ٔاالضرراذٛدٛاخ انرذرٚطٛح.21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
. انًحاضرج ٔيا ٚرافقٓا يٍ حٕار َٔقاظ ٔيٕاد ذؼهًٛٛح .1

 . ذكهٛف انطهثح تإػذاد يػارٚغ ذؼكص يذٖ فًٓٓى نؼًهٛح ذصًٛى ٔإَراج انًٕاد انرؼهًٛٛح ٔاضرخذاو األخٓسج انرقُٛح .2

 
 
 أضانٛة انرقٛٛى ٔيرطهثاخ انًادج.22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستهدفةمن خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 

% 20ايرحاٌ يُرصف انفصم    .1

 %30 (يػرٔع+ ٔاخثاخ )اػًال انفصم  .2

 %50االيرحاٌ انُٓائٙ   .3

 
 

 انطٛاضاخ انًرثؼح تانًادج ضٛرى االنرساو ترؼهًٛاخ ٔقٕاٍَٛ اندايؼح االردَٛح فٙ كافح االيٕر ايذرخح ادَاِ.23

ضٛاضح انحضٕر ٔانغٛاب - أ

انغٛاب ػٍ االيرحاَاخ ٔذطهٛى انٕاخثاخ فٙ انٕقد انًحذد - ب

إخراءاخ انطاليح ٔانصحح - ج

انغع ٔانخرٔج ػٍ انُظاو انصفٙ - د

إػطاء انذرخاخ - ِ

انخذياخ انًرٕفرجتاندايؼح ٔانرٙ ذطٓى فٙ دراضح انًادج - ٔ

ثشيدٛخ نغخ اَدهٛضٚخ نهًشحهخ 

 األعبعٛخ

  ثشيدٛخ رؼهى ثؼض انؼجبداد 

 نألطفبل 
 ثشيدٛخ

Windows Movie Maker 
kidspirationثشيدٛخ 

MS-Logo ثشيدٛخ   

( (Internetشجكخ انًؼهٕيبد 

 

 االيرحاٌ انُٓائٙ 16    
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  انًؼذاخ ٔاألخٓسج انًطهٕتح.24

 فرقر نكثٛر يٍ االغٛاء انالزيح نهًادجاخ فٙ انكهٛح حطة االصٕل ػهًا تاَّيخرثراخ انحاضٕب ذدٓٛس 

 

  انًراخغ.25

 

 

 ثشايح األطفبل.(2010)ذيشصٔق، عًبذ ػجذ انفزب- 

 األسدٌ-      انًحٕعجخ، داس انًغٛشح، ػًبٌ

 

 ثشايح األطفبل. (2009)يحًذ، يصطفٗ ػجذانغًٛغ ٔآخشٌٔ - 

 األسدٌ-      انًحٕعجخ، داس انفكش، ػًبٌ

 

ثشكم يغزًش  (Internet)انشخٕع إنٗ شجكخ انًؼهٕيبد انذٔنٛخ -

.   ٔانجحث ػٍ يٕالغ ٔانؼبة رؼهًٛٛخ يُبعجخ نألطفبل
 

  يؼهٕياخ إضافٛح.26

 

 . اضافٛح راخ ػالقح تانًادج انذراضٛح ذطاػذ فٙ ذحقٛق اْذاف انًادجاٚح يٕاد ٔيُافػح  تريدٛاخ خاْسج اخرٖ، ٔذؼهًٓاانًدال يفرٕذ نقثٕل

 

 

 


