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أدب األغفال  اسم المادة  .1 

 2. رقم المادة 0842411

 (ج،ػًهٙجَظش٘)انضاػاخ انًؼتًذج  3
.3 

 (ج، ػًهٙجَظش٘)انضاػاخ انفؼهٛح  3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب ال ٕٚخذ

اسم البرنامج  تكانٕسٕٚس تشتٛح انطفم .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة اندايؼح األسدَٛح

 8. الكمية انؼهٕو انتشتٕٚح

 9. القسم انًُاْح ٔ انتذسٚش

 10. مستوى المادة انثكانٕسٕٚس

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2016انفصم انثاَٙ 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انثكانٕسٕٚس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٔخذ

 14. لغة التدريس انهغح انؼشتٛح

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  31.1.2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 يُّضك انًادج .16

 ال ٕٚخذ

  مدرسو المادة.17

 

سيُاريا عثذ انجثار . دج

,  انطاتق انزاتع, كهيح انعهىو انرزتىيح: انًكرة

 ext. 21053 5355000 :رقى انهاذف

 s.jabbar@ju.edu.jo: الامييل

3-2خًٛش ، ثالثاء، أحذ: انضاػاخ انًكتثٛح  
 

mailto:s.jabbar@ju.edu.jo
mailto:s.jabbar@ju.edu.jo
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  وصف المادة.18

إَٔاع انكتاتح نألغفال يٍ يثم انمصح ٔانًضشحٛح ٔاألَاشٛذ ٔانًمطٕػاخ انشؼشٚح . ٚتُأل ْزا انًضاق يفٕٓو أدب األغفال ٔتطٕسِ ٔيصادسِ

ٔخصائصٓا، ٔأصانٛة تذسٚش كم يُٓا، ٔصائػ أدب األغفال َٕٔا لهّ يٍ األخٓزج انًضًٕػح ٔانًشئٛح، ٔيضشذ األغفال ٔكتة . انمصٛشج

تحهٛم ًَارج يٍ أدب األغفال نكتاب يتًٛزٍٚ فٙ ْزا انًدال كأَاشٛذ صهًٛاٌ نؼٛضٗ ٔأحًذ شٕلٙ ٔلصص كايم . األغفال ٔيدالتٓى ٔصحفٓى

 .ٔلشاءج انمصص ػهٗ األغفال ٔانكتاتح إنٛٓى ٔتطٕٚش يؼٛاس الختٛاس انكتاب انًالئى نٓى. انكٛالَٙ ٔغٛشْى
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  أهداف تدريس المادة ونتاجاتها19.

األْذاف - أ

 تخهفٛح َظشٚح ػٍ تحهٛم انًعًٌٕ فٙ أدب األغفال، يفٕٓيّ، ٔخصائصّ، ٔأْذافّ ، ٔانخطٕاخ انًُٓدٛح انتٙ ٚدة اتثاػٓا تزٔٚذ انطانة .1

. ػُذ تحهٛم انًادج األدتٛح انًمذيح نهطفم

.  تثؼط انًؼاٚٛش انتٙ ُٚثغٙ يشاػاتٓا ػُذ تمٕٚى كتة األغفال، أٔ  األػًال انًٕخٓح نٓى .2

 فٙ تحهٛم األػًال األدتٛح انًمذيح نهطفم ٔتمًٕٚٓا، ٔرنك يٍ خالل ػشض تؼط انمصص ٔانًضشحٛاخ ٔانًُارج انطانةتًُٛح يٓاساخ .3

 .انشؼشٚح، ٔيطانثتّ تتحهٛهٓا ٔتمًٕٚٓا فٙ ظٕء تؼط انًماٚٛش انتٙ تعًُٓا ْزا انكتاب
: ٚتٕلغ يٍ انطانة ػُذ إَٓاء انًادج أٌ ٚكٌٕ لادساً ػهٗ انتؼشف ػهٗ: َتاخاخ انتؼهّى- ب

 :(انًؼشفح ٔ انفٓى)انًٓاساخ األكادًٚٛح األصاصٛح : أٔال

يفٕٓو أدب األغفال ٔغثٛؼتّ، َٔشأتّ تانًماسَح يغ أدب انكثاس   .1

أْذاف أدب األغفال انًختهفح ٔخاصح انتشتٕٚح يُٓا   .2

كتة األغفال انًختهفح ٔخصائص كم يُٓا   .3

 انمعاٚا انًختهفح ألدب األغفال ٔيُالشتٓا .4

 يؼاٚٛش اختٛاس أدب األغفال  .5
 ًَارج يختهفح يٍ أدب األغفال انؼانًٙ ٔانؼشتٙ ٔانًحهٙ .6

: انًٓاساخ انتحهٛهٛح ٔ االدساكٛح: ثاَٛا

تحهٛم ًَارج يختهفح يٍ أدب األغفال نهتؼشف ػهٗ خصائصٓا ٔيًٛزاتٓا . 1     

انتًٛٛز تٍٛ األخُاس األدتٛح انًختهفح ألدب األغفال يٍ حٛث انشكم ٔانًعًٌٕ ٔاألْذاف . 2     

 تحذٚذ يشاحم انًُٕ انًختهفح ٔػاللتٓا تانًُٕ انًؼشفٙ نألغفال يٍ خالل األدب انًمذو نٓى. 3

 :انًٓاسخ انخاصح تانًٕظٕع: ثانثا

تطثٛك يؼاٚٛش اختٛاس أدب األغفال  .1

 انتذسب ػهٗ أصهٕب ػشض ٔ غُاء االغاَٙ ٔ االَاشٛذ نالغفال .2
 

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20
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 انًحتٕٖ األصثٕع انًذّسس َتاخاخ انتؼهّى انًتحممح أصانٛة انتمٛٛى انًشاخغ

  أَظش انًشاخغ

 

 :األٔل صُٛاسٚا. دج ..........................................

31.1.2016-4.2.2016 

انرعزيف تانًادج وذقذيًها 

واسرعزاض أهذافها 

ذىسيع انخطح انذراسيح 

Icebreaker 

 انحىايذج 37-12ص 

  عهيا80ٌ-17ص 

النشاطات الفردية و 

  و انُقاش  امجلاعية

 

 يفٕٓو أدب ٚتؼشف انطانة ػهٗ

األغفال، ٔانفشٔق ٔاالختالفاخ تٍٛ 

ادب انصغاس ٔأدب انكثاس، ٔأْذاف 

 أدب األغفال، ٔيؼاٚٛش أدب األغفال

:انثاَٙ صُٛاسٚا. دج  

7.2.2016-11.2.2016 

يًقذيح في أدب األطفال األسس 
 انُظزيح و

األهذاف و األهًيح و 
 انخصائض

 انحىايذج 94-70ص 

  عهيا445ٌ-309ص 

النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

َشأج أدب  ٚتؼشف انطانة ػهٗ 

 األغفال ٔتطٕسِ فٙ انذٔل انؼشتٛح

: انثانث صُٛاسٚا. دج

14.2.2016-18.2.2016 

ذطىر أدب األطفال 
 عزتيا

 انحىايذج 70-56ص 

  عهيا106ٌ-81ص 

النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

ٚتؼشف انطانة ػهٗ َشأج أدب األغفال 

 ٔتطٕسِ ػانًٛا

: انشاتغ صُٛاسٚا. دج

21.2.2016-25.2.2016 

ذطىر أدب األطفال 
 عانًيا

 انحىايذج 174-166ص 

 عهياٌ 170-109ص 

 انحىايذج 131-96ص 

 

النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

 إَٔاع أدب انطفم، ٚتؼشف انطانة ػهٗ

فُؼشض ٔانشؼش ٔاألَاشٛذ، ٔغشٚمح 

تذسٚش انشؼش، ٔنهمصح ٔأًْٛتٓا، 

ٔإَٔاػٓا، ٔتذسٚضٓا، ٔغشق صشدْا، 

ٔانٕصائم انًؼُٛح ػهٗ صشدْا، 

ًَٔارج نهمصص انتٙ ًٚكٍ أٌ تمذو 

 .نألغفال

: انخايش صُٛاسٚا. دج

 

28.2.2016-3.2.2016  

أدب األطفال و أشكانه 

 قصض األطفال

 انحىايذج 163-132ص 

 عهياٌ 191-171ص 

النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

 ٔانشؼش ٚتؼشف انطانة ػهٗ

 ٔاألَاشٛذ، ٔغشٚمح تذسٚش انشؼش

: انضادس صُٛاسٚا. دج

6.3.2016-10.3.2016 

 شعز األطفال

 انحىايذج 163-132ص 

 عهياٌ 191-171ص 

النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

 ٔانشؼش ٚتؼشف انطانة ػهٗ

 ٔاألَاشٛذ، ٔغشٚمح تذسٚش انشؼش

 13.3.2016: االيتحاٌ االٔل

صُٛاسٚا. دج : انضاتغ 

13.3.2016-17.3.2016  

شعز األطفال 

 انحىايذج 184-175ص 

 انحىايذج 203-193ص

  عهيا285ٌ-243ص 

 

النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

 االٚداتٛح ٚتؼشف انطانة ػهٗ األثاس

ٔانضهثٛح نٕصائػ ٔ أٔػٛح أدب 

 األغفال

: انثايٍ صُٛاسٚا. دج

20.3.2016-24.3.2016 

وسائط و أوعيح أدب األطفال 

 انحىايذج 184-175ص 

 انحىايذج 203-193ص

  عهيا285ٌ-243ص 

النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

 االٚداتٛح ٚتؼشف انطانة ػهٗ األثاس

ٔانضهثٛح نٕصائػ ٔ أٔػٛح أدب 

 األغفال

: انتاصغ صُٛاسٚا. دج

27.3.2016-31.3.2016 

وسائط و أوعيح أدب األطفال 

  انحىايذج193-185ص 

 عهياٌ 213-193ص 

النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

أًْٛتّ، ٔيفٕٓيّ، َٔشأتّ، كًا َؼشض 

نهًضشذ انتؼهًٛٙ ، فُثٍٛ أًْٛح 

انًضشحٛاخ انتؼهًٛٛح، ٔإَٔاع 

انًضشحٛاخ انتؼهًٛٛح، ٔأخٛشاً أًْٛح 

انًضشذ فٙ تًُٛح خٕاَة انشخصٛح ػُذ 

 . انطفم

صُٛاسٚا . دج : انؼاشش

3.4.2016-7.4.2016 

يسزح انطفم 

 األَرزَد و األطفال

 

 

النشاطات الفردية و   عهيا490ٌ-449ص 

 امجلاعية و النقاش

 

أٌ  ٚتؼشف انطانة ػهٗ اْذاف انًكتثاخ 

 انؼايح ٔ أْذاف يكتثح األغفال

 12.4.2016االيتحهٍ انثاَٙ 

صُٛاسٚا . دج  :انحاد٘ ػشش

10.4.2016-14.4.2016 

 يكرثاخ األطفال

النشاطات الفردية و  يصادر خارجيح

 امجلاعية و النقاش

 

صُٛاسٚا . دج  : انثاَٙ ػشش

17.4.2016-

21.4.2016 

 ذطثيقاخ عًهيح

 

يصادر خارجيح  النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

: انثانث ػشش صُٛاسٚا. دج 

24.4.2016-

28.4.2016 

يا يجذ يٍ اعًال 

يصادر خارجيح  النشاطات الفردية و 

 امجلاعية و النقاش

 

صُٛاسٚا  . دج  -1.5.2016:انشاتغ ػشش

5.5.2016 

يا يجذ يٍ أعًال 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :ٚتى تطٕٚش َتاخاخ انتؼهى انًضتٓذفح يٍ خالل انُشاغاخ ٔاالصتشاتٛدٛاخ انتذسٚضٛح انتانٛح
 

 انُشاطاخ انفزديح 

انجًاعيح انُشاطاخ 

انعصف انذهُي 

 انُقاش

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٚتى إثثاخ تحمك َتاخاخ انتؼهى انًضتٓذفح يٍ خالل أصانٛة انتمٛٛى ٔانًتطهثاخ انتانٛح
انًشاركح .1

انرقييى انًثاشز .2

 انعًم انجًاعي.3

 انعًم انفزدي.4

انىاجثاخ . 5

: االيرحاَاخ.6

 ( عاليح25 )13.3.2016األحذ : االيرحاٌ األول

 ( عاليح25 )12.4.2016انثالثاء : االيرحاٌ انثاَي

 ( عاليح50): االيرحاٌ انُهائي

  السياسات المتبعة بالمادة.23

 أو )أحذ,ثالثاء,خًيس( أياو  ذطزح انري انًادج في يحاضزاخ 7 غياته ذجاوس إال انًادج ٌو انطانة  يحزو: والغيابسياسة الحضور- أ

 .)أرتعاء , اثُيٍ( أياو ذطزح انري في انًادج يحاضزاخ 5 غياته ذجاوس أال
 .لممادة المقررة االمتحانات نع تغيب اذا صفر عالمة الطالب يمنح :الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 ال يوجد: إجراءات السالمة والصحة- ج

 الصفي النظام ع والخروج الغش حاالت في األردنية الجامعة وأنظمة قواني تطبيق  يتم:الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 تحدد من المدرس : إعطاء الدرجات- ه

: تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و

مكتبة الجامعة األردنية . 1
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 التربوية العموم كمية مكتبة 2-

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 /Internetكمبيوتر. 1

2.DVD Player 

 

 المراجع .25

 

 .دار الفكر لمنشر: األردن. أدب األطفال فن و طفولة. 2014. فؤاد محمد, الحوامدة
 .األردن دار صفاء لمنشر و التوزيع. أدب األطفال. 2014.مصطفى ربحي, عميان

. دار الفكر لمنشر: األردن. أدب األطفال. 1996. عبد الحميد حنان, العناني
مكتبة األنجمو المصرية : القاهرة. في أدب األطفال. 1990.الحديدي، عمي  
وزارة الثقافة : عمان.  دراسة تطبيقية1998-1979أدب األطفال في األردن . (1999).  المصمح، أحمد 
 دار الينابيع: عمان. أدباء أردنيون كتبوا لألطفال في القرن العشرين. (1995).  حمدان، يوسف 

 
 

  معمومات إضافية26.

 
 

 ال يىجذ

 

 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة
 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

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

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد
                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            

 رئيس القسم                                                                                                                             
                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    

  الدراسية ممف المادة                                                                                         


