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 1. اسم المادة نمو الطفل

 2. رقم المادة 0302808

 (ة،عملٌةالساعات المعتمدة )نظرٌ ( ساعات نظري3)
.3 

 (ة، عملٌةالساعات الفعلٌة )نظرٌ -
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب ال ٌوجد 

 5. اسم البرنامج معلم الصف

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة األردنٌة

 8. الكمية العلوم التربوٌة

 9. القسم علم النفس التربوي

 10. مستوى المادة )بكالورٌوس( ثالثة - سنة ثانٌة

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي ألولالفصل ا 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالورٌوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٌوجد

 14. لغة التدريس العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  تراجع فصلٌا   8022-8023استحدثت عام 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 ال ٌوجد  /منّسق المادة .21

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج
 ال ٌوجد / شعبة واحدة فقط.

 الدكتورة رفعة الزعبي   : مدرسو المادة .71

                   (24422) :رقم الهاتف      ح ث خ  2 - 28المكتبٌة الساعات 384 :: رقم المكتبما ٌلً الرجاء إدراج
  Rifa.Alzoubi@ju.edu.joالبرٌد اإللكترونً

   

 
 وأهدافها: وصف المادة .81

مقبئيإدديمذ دداذ ادد  ذمقطةددفبذفمق  ددفقذف دد ذ دد ذط دد  ذيهدد هذاددلمذمق إدد تذرقدداذطلبيددهذمقة اددمذال  يددمذمق  ددفذ دد ذ دد  ذ ددب ذمق  دد اي ذ

مق ل ف  تذ  ذ   ذمإطلبم ذمق ص ئصذمقاإ يمذفمقل  يمذفمق غفيمذفمال  ل قيدمذفمالاط   يدمذق بم د ذ  دفذمقة د ذ  دلذ ب  دمذمقا دي ذ

طيد ب ذقة ادمذط صدصذ ل د ذف طاذ ه يمذمقة فقمذمق طأ بةقذفطفاهذةبي مذ ب ذمق   ةذمأل دلذالدي ذمال طاد بذه ذادلمذمق د  ةذ طة د ذم 

مقصهذ يثذإيط ذمالاط   ذا قا   ذمقطةاي اذق  لب مذك   ذك  ذلقكذ  ك  ًذفلقكذاه هذر دبم ذ لب دمذمقة ادمذال  يد تذمق  دفذ  د ذيد ف ا ذ

 ا ق  بةذ  اذمالإط   ةذ  ذمق لب مذمق كطإامذ اذ ي طه ذمقل  يمذال   ًذك ل  ي ذف ل   ت.

mailto:Rifa.Alzoubi@ju.edu.jo
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 نتاجات التعلم: 19.

ذمق ط ا تذمق لب يم:ذ-1

ذ لب مذمق   اي ذمألإ إيمذ اذمق  فذفمقطةفبذ-1

ذ لب مذمق ص ئصذمقل  مذقك ذ ب  مذ   ئيمذ-2

ذ لب مذها ذ طة ا تذمق  فذ اذك ذ ب  مذ  ذمق بم  ذ-3

ذ لب مذمقلفم  ذمق ؤ بةذ اذمق  فذ-4

ذفكي يمذطةاي ه .ذ لب مذ   اجذمقا ثذ اذ بمإمذمق  فذ-5

ذ ي يمذمإل بمكيممق ه بمتذمقط ذ-2

ذط  ي ذمقل قمذاي ذ ظ ابذمق  فذمق  ط  مذ-1ذ

ذط  ي ذمقل قمذاي ذمقلفم  ذمق ؤ بةذ  اذ   يمذمق  فذ-2ذ

ذمقطلبهذ  اذ ظ ابذمقطأ بذ اذه  ذ ا التذمق  فذ-3ذ

ذ

ذمق ه بمتذمق  صمذا ق فضفعذذذذذذذذ-3

ذمقباةذاي ذمق ص ئصذمق   ئيمذفمإطبمطياي تذمقط بيسذ-1ذ

ذمقباةذاي ذمق ص ئصذمق   ئيمذفمأل شةمذمقص يمذفمق  بإيمذ-2ذ

ذط  ي ذمقطغيبمتذمقطاذطةبهذ  اذ ظ ابذمقطةفبذ عذمقط   ذ اذمق بم  ذمق   ئيم.ذذذذذذذ-3ذذذذذذذذذذذ

ذذ

ذمق ه بمتذمق  ا مذق  ط   ذذذذذذذذ-4

ذ امطفظيهذمق لب مذ ف ذمق ص ئصذمق   ئيمذ اذ   يمذمقطل ي ذفمقط    ذ عذذمقةذ-1ذ

ذق ص ئصذمق بم  ذمق   ئيم.ط إيبذإ فكذمألة   ذ اذضف ذمق لب مذمقل  يمذذ-2ذ

ذ اذمق بم  ذمق  ط  م.ذمقل  ذ  اذط ةيةذمقابم جذمقطاذط ب ذ  فذمألة   ذفط  تذة ق طه ذ-3ذ

 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .80

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة التقييم أساليب المراجع
الفصل االول 
من المرجع 

 الرئٌسً

 المناقشة 

 طرح األسئلة 

االمتحان 
 الفصلً

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

 الفصل.
التعرف إلى دور  -

العوامل التً تؤثر 
 فً عملٌة االرتقاء.

التعرف على مناهج  -
البحث الخاصة فً 
مجال علم النفس 

 االرتقائً.
اعطاء امثلة لمشكالت  -

دة. رفعة 
 الزعبً

 األسبوع 

2+8 
+3 

 وحدة األولىال

التعرٌف بعلم 
 النفس االرتقائً
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بحثٌة تستخدم فٌها 
المناهج التً تم 

 عرضها
الفصل 

الثانً من 
المرجع 
 الرئٌسً

 المناقشة 

 طرح األسئلة 

االمتحان 
 الفصلً

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

 الفصل.
على دور كل  التعرف -

نظرٌة فً فهم 
وتفسٌر عملٌة 

 التطور
مقارنة بٌن النظرٌات  -

الرئٌسٌة فً 
تفسٌرها للتطور 

 واالرتقاء

دة. رفعة 
 الزعبً

أسبوع 

2+0 
 الوحدة الثانٌة

علم النفس 
االرتقائً 
 والنظرٌة

الفصل 
الثالث من 
المرجع 
 الرئٌسً

 المناقشة 

 طرح األسئلة 

االمتحان 
 الفصلً

التعرف على مراحل  -
 تكون الجنٌن

تحلٌل دور العوامل  -
المؤثرة فً تكون 

 الجنٌن
التعرف على مراحل  -

 عملٌة الوالدة

دة. رفعة 
 الزعبً

األسبوع 
 السادس

 الوحدة الثالثة

النمو فً المرحلة 
 الجنٌنٌة

الفصل 
الرابع من 
المرجع 
 الرئٌسً

مناقشة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 طرح األسئلة

االمتحان 
 النهائً

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

 الفصل 
التعرف على  -

الخصائص الرئٌسٌة 
الممٌزة لكل مظهر 

من مظاهر النمو فً 
 هذه المرحلة

تحلٌل العالقة بٌن  -
مظاهر النمو 

 المختلفة
التعرف على كٌفٌة  -

رعاٌة النمو فً هذه 
 المرحلة

دة. رفعة 
 الزعبً

أسبوع 

2+3+
4 

 الوحدة الرابعة

الطفل فً سنتً 
 المهد

الفصل 
الخامس من 

المرجع 
 الرئٌسً

مناقشة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 طرح األسئلة

عرض 
 التقارٌر

االمتحان 
 النهائً

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

 الوحدة
التعرف على  -

الخصائص الممٌزة 
لكل مظهر من مظاهر 

النمو فً هذه 
 المرحلة.

 تحلٌل العالقة بٌن -
مظاهر النمو 

 المختلفة
التعرف على كٌفٌة  -

رعاٌة النمو فً هذه 
 المرحلة

دة. رفعة 
 الزعبً

أسبوع 

20+

22+

28 

 الوحدة الخامسة

الطفل فً طفولته 
المبكرة )سنوات 
 ما قبل المدرسة(

الفصل 
السادس من 

مناقشة 
قضاٌا ذات 

اكتساب المفاهٌم  -
الرئٌسٌة الواردة فً 

دة. رفعة 
 الزعبً

 اسبوع 

23+

 الوحدة السادسة

الطفل فً طفولته 
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المرجع 
 الرئٌسً

 صلة

 طرح األسئلة

عرض 
 التقارٌر

االمتحان 
 النهائً

 الوحدة
التعرف على  -

الخصائص الممٌزة 
لكل مظهر من مظاهر 

النمو فً هذه 
 المرحلة.

تحلٌل العالقة بٌن  -
مظاهر النمو 

 المختلفة
التعرف على كٌفٌة رعاٌة 

 النمو فً هذه المرحلة

22+

20 

المتأخرة )سنوات 
المدرسة 
 االبتدائٌة(

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .82

 التالٌة: النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌةتطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  ٌتم
 استضافة خبراء -2وتقارٌر  أبحاثعرض  -3  األسئلةالحوار وطرح  -8المحاضرة  -2
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: أسالٌبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم
 وفً نهاٌته الفصل أثناءاالمتحانات 

 والتقارٌر األبحاث إعداد

 المحاضرة أثناءوالتقارٌر  األبحاثعرض 
 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 (يسجل الغياب في بداية الحصة)                                        والغياب سياسة الحضور -أ

ثانية في يتقدم الطالب الذي تغيب عن االمتحان بعذر مقبول لالمتحان )      الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
 موعد الحق، تسمم الواجبات في تواريخ محددة مسبقًا(.

 )وفق تعميمات الجامعة(                                    والصحة إجراءات السالمة -ج

 )وفق تعميمات الجامعة(                            الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 (( عالمة لالمتحان النهائي00و) الفصل العمال مة( عال00تخصص ))                                            إعطاء الدرجات -ه

 )ال يوجد(.      تسهم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .82

 تجهيزات داخل القاعة الصفية يمكن استخدامها أيال يوجد 
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 المراجع .22

 
 المرجع الرئيسي : 

  يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادة.المقررة، والقراءات التي الكتب  -أ
ذذ(.ذ   ذمق  سذمالبط  ئاقذ    :ذ مبذمق كب.2002   ذمق ي ذ)ذقمقك   ا

 
 المراجع المساندة5

ذ0(قذ   ذمق  سذمقطةفب ذ)ذمقة فقمذفمق بما م(ذ مبذمق إيبة2004هافذا  فقذص قحذ    قذ)ذذذذذذ-1

ذ(ذ  شفبمتذا  لمذمق  سذمق  طف م2004مق  فذمإل إ  اذ)ذ-2

 ذ(ذ   ذ  سذمق  فذ)مقة فقمذفمق بما م(ذقذ مبذمق إيبة2003مقبي  ف ذقذ    ذ)ذ-3

 

 

------------------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                                                                                          
 


