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 1. اسم المادة قضايا معاصرة في تربية الطفل

 2. رقم المادة ٣٠٣٢٠٨٠

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري -

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج تربية طفل

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية العموم التربوية

 9. القسم قسم المناهج والتدريس

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل الدراسي األول 2012\2012

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة اليوجد

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  22-9-2012
 15. المادة الدراسيةمراجعة مخطط 

 
 منّسق المادة .12

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

 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
 أحذ ، حالحاء، خًُس(. 01-9انساػاث انًكتبُت: )

 70512رقى انًكتب انفزػٍ:

Sahar.helu@ju.edu.jo.com 
 
 

 

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما وصف المادة .01
 قضاَا .انطفىنت يجال فٍ انحذَخت وانذراساث واألبحاث انتطىراث أهى انًادة هذِ تتُاول

 يجتًغ فٍ انطفم تزبُت انطفم، حًاَت فٍ وانفُىٌ اإلػالو ووسائم واالتصال انطفم يخم
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 تزبُت فٍ حذَخت تىجهاث انطفم، وحقىق انتشزَؼاث األطفال، يؼايهت إساءة يتغُز،

 ًَائٍ؟، أو أكادًٍَ :انزوضت فٍ انتؼهى انتزبىٌ، بانُظاو األطفال رَاض ػالقت انطفم،

 وقىاػذ انذورَاث إنً انزجىع .وغُزها انجُذرَت، انطفم، تزبُت ػهً وأحزِ األو ػًم

 .ويُاقشتها انًىاضُغ بهذِ انًتؼهقت انًؼهىياث

 
 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ
انقضاَا انتٍ تؤحز فٍ حُاة األطفال يخم انتكُىنىجُا وانتغُزاث االجتًاػُت  ػهً أهىانطهبت  تؼزف .1

 واالقتصادَت وانتشزَؼاث انًختهفت انخاصت بًزحهت انطفىنت انًبكزة.
انتؼزف ػهً إَجابُاث وسهبُاث اَتشار انىسائم انتقُُت فٍ انًجتًغ انًؼاصز ويا هٍ إَجابُاث وسهبُاث  .2

 ل انشايم.هذِ انتقُُاث ػهً ًَى األطفا
 انتؼزف ػهً تأحُز انتغُز االجتًاػٍ واالقتصادٌ وًَظ انحُاة انًؼاصزة ػهً حُاة األطفال. .3
انتؼزف ػهً إَجابُاث وسهبُاث انًًارساث انحانُت فٍ رَاض األطفال أو انصفىف انخالحت األونً فٍ  .4

 حُاة هؤالء األطفال.  
 اسبتها نهى.انتؼزف ػهً أهى انتشزَؼاث انًتؼهقت باألطفال ويذي يُ .5
 انتؼزف ػهً حقىق انطفم. .6

 
 عمى... اً يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 

 

 .  يهاراث أكادًَُت ) انًؼزفت وانفهى (:1

 .أٌ َتؼزف انطانب ػهً أهى انقضاَا انتٍ تؤحز فٍ حُاة األطفال 

 األطفال. أٌ َتؼزف انطانب ػهً تأحُز هذِ انقضاَا فٍ حُاة 

 .أٌ َفهى انطانب طبُؼت انقضاَا انًؼاصزة وطبُؼت تأحُزها فٍ حُاة األطفال 
 .  يهاراث إدراكُت تحهُهُت:2

  .انتًكٍ يٍ انبحج فٍ انًصادر انًختهفت نذراست انقضاَا انًؼاصزة انتٍ تؤحز فٍ حُاة األطفال 

 ًؼاث يختهفت. انقذرة ػهً انبحج فٍ تأحُز هذِ انقضاَا فٍ حُاة األطفال يٍ يجت 

 يهاراث خاصت بانًىضىع:.  3

 فٍ تزبُت انطفم رَاض األطفال. يؼاصزة انًصطهحاث انخاصت فٍ يادة قضاَا فهى 

 .انتؼزف ػهً انًصطهحاث بانهغت اإلَجهُزَت 

 يهاراث اَتقانُت تحىَهُت:  .4

 ٍتزبُت انطفم. انقذرة ػهً تحهُم انؼىايم انًؤحزة فٍ تؼايم انًجتًغ األردٍَ بانقضاَا انخاصت ف 

 .ٍَانقذرة ػهً وضغ خطت ػًم نهتؼايم يغ انقضاَا انًؤحزة فٍ تزبُت انطفم األرد  

 
 
 
 

 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02
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 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع

مدخل الى تربية رافدة الحريري:
 .2102الفكر، الطفل.دار 

 
 

اختبارات وأعمال 
 فصمية

 

  الجوانببببببببب النما يببببببببة
لألطفبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال 
والخصا ص التابعبة 
لكل جانب وأساليب 

 االرتقاء بها.

 

 (أسبوع2) دة.سحر أبوحمو
 الموضوع األول:

 مرحمة الطفولة المبكرة
 و أهميتها 

كبببببببببارول كوببببببببببل وسبببببببببو بريبببببببببديكامب 
الممارساااااااااة الم  مااااااااة (. 2111)

الطفولااة المبكاارة  تطورياااف  ااي باارام  
رعاية األطفال وتعمايمهم مان الماي د 

. ترجمببة مكتبب التربيببة وحتاى الاامنااة
 العربي، لدول الخميج.

 

اختبارات وأعمال 
 فصمية

  الممارسات المال مة تطوريًا في
 (DAP)برامج الطفولة المبكرة 

 تعريف.

 .خصا ص المعممين المتميزين 

 

 

 الثاني:الموضوع  (أسبوع 2)  دة.سحر أبوحمو
 الطفل والتعميم

المجمس العربي لمطفولة والتنمية.  
 مجمة خطوة. أعداد مختمفة. 

 

اختبارات وأعمال 
 فصمية

  التمفزيون ونمووثقافة
 الطفل.

  دور التمفزيون في
 تعميم األطفال

  اآلثار الجسمية
والعقمية لمتمفزيون 

 عمى الطفل 

  اآلثار النفسية
واالجتماعية 

لمتمفزيون عمى 
 الطفل. 

  التمفزيون والثقافة
 الجمالية لمطفل.

 
 

 (أسبوع2) دة.سحر أبوحمو
 الموضوع الثالث:

الطفل ووسا ل 
 اإلعالم

.comnaeychttp://www. 

زيارات ميدانية 
 لرياض األطفال

و تحميل 
 لمشاهدات صفية

 ت
أثير االنترنت عمى 

 األطفال 
  التكنولوجيا في تعميم

الطفل هل هي وسيمة 
 أم غاية؟

        .  

 

 ( أسبوع2) دة.سحر أبوحمو
 الموضوع الرابع:

 التكنولوجيا والطفل
 

المجمس العربي لمطفولة والتنمية.  
 مجمة خطوة. أعداد مختمفة. 

 

زيارات ميدانية 
 لرياض األطفال

و تحميل 

  أثر العولمة عمى لغة
 الطفل 

  كيف يتم تدريس منهج
 ( أسبوع2) دة.سحر أبوحمو

 الموضوع الخامس:
العولمة و أثرها عمى 

 الطفل

http://www.marthastewart.com/
http://www.marthastewart.com/
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 النشاطاة واالستراتيجياة التدريسية .02

 التالية: التدريسيةالنشاطات واالستراتيجيات تطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم
 المحاضرة و المناقشة، والحوار، والمشاهدات الصفية، وعروض الطمبة

 تحميل مشاهدات صفية و نقدها، استعراض بعض المقاالت المنشورة و نقدها
 

 
 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
  20      أعمال الفصل و الواجبات

 22        امتحان منتصف الفصل
 2المشاركة و الحضور          

 20االمتحان النها ي               
 100المجموع                     

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

المغة في رياض األطفال  لمشاهدات صفية
و الصفوف الثالثة 

ا\تحميل\األولى؟)مشاهدة
 قتراحات(

 

المجمس العربي لمطفولة والتنمية.  
 مجمة خطوة. أعداد مختمفة. 

 

اختبارات وأعمال 
 فصمية

 . األسرة المفككة 
 . العنف والطفولة 

 . العمالة والطفل 

 عمل المرأة وانتشار الخادمات

 ( أسبوع3) دة.سحر أبوحمو
 الموضوع السادس:

أثر التغير االجتماعي 
 عمى الطفل

اختبارات وأعمال  العالميإعالن حقوق الطفل 
 فصمية

 التشريعات العالمية 
 التشريعات االسالمية 
 التشريعات المحمية 

 ( أسبوع2) دة.سحر أبوحمو
 الموضوع السابع:

التشريعات و حقوق 
 الطفل
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 تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعداة واألجهزة المطموبة .02

 الوسائلتنفذ المحاضرات في القاعة الدراسية ومشغل 

 

 المراجع .22

 
 

 المجمس العربي لمطفولة والتنمية.  مجمة خطوة. أعداد مختمفة. 
 إعالن حقوق الطفل العالمي.

 .2102مدخل الى تربية الطفل.دار الفكر، رافدة الحريري:
سنوات ، مترجم  6و  3، الدليل األساسي لألهل عن األطفال ما بين  كيف تكون قدوة حسنة ألطفالك  ي مرحمة ما قبل الدراسةسال سيفير : 

 . 2113، مكتبة جرير ، أبوظبي ، 
)من واقع وثا ق تقارير األمم المتحدة ومنظماتها ( ،  2111-2111عاطف عدلي العبد : العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف ألطفال العالم 

 ( . 2112، شتاء  2، مجل  8، ع  مجمة الطفولة والتنمية
المجمس العربي ،  2113، خريف  3، مجمد  9، ع  مجمة الطفولة والتنميةعبدالعزيز بوودن : استراتيجية التكفل باألطفال ضحايا العنف ، 

 . لمطفولة والتنمية
األطفاال وتعمايمهم مان الماي د وحتاى الممارساة الم  ماة تطوريااف  اي بارام  الطفولاة المبكارة  رعاياة (. 2111كارول كوبل وسو بريديكامب )

 . ترجمة مكتب التربية العربي، لدول الخميج.الاامنة
 مواقع الكترونية 
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