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 1. اسى انًادة يشكالث طفم انشوضت

 2. رقى انًادة 1942580

 3. انساػاث انًؼتًذة )نظريت،ػًهيت( 3

   انساػاث انفؼهيت )نظريت، ػًهيت( -

 4. انًتطهّباث انسابقت/انًتطهباث انًتزاينت -

 5. اسى انبرنايج حشبٍت انطفم

 6. رقى انبرنايج -

 7. اسى انجايؼت انجبيؼت األسدٍَت

 8. انكهيت كهٍــت انؼهىو انخشبىٌـت

 9. انقسى لضى انًُبهج وانخذسٌش

 10. يستىي انًادة بكبنىسٌىس

 11. انؼاو انجايؼي/ انفصم انذراسي 2012/2012انفصم انذساصً األول 

 12. انذرجت انؼهًيت نهبرنايج انبكبنىسٌىس

 13. األقساو األخري انًشتركت في تذريس انًادة ال ٌىجذ

 14. نغت انتذريس انهغت انؼشبٍت

استحذاث يخطط انًادة انذراسيت/ تاريخ  تاريخ 12/9/2012

 يراجؼت يخطط انًادة انذراسيت

.15 

  

 . ينّسق انًادة16

 ال ٌىجذ

 

 . يذرسى انًادة17 

 اصى انًذسس: األصخبرة انذكخىسة حغشٌذ أبى طبنب

 (10-9(، انثالثبء )3-1: األحذ )انضبػبث انًكخبٍت

 24592 سلى انًكخب انفشػً:

tabutaleb@ju.edu.jo :   انبشٌذ اإلنكخشوًَ

  
 . وصف انًادة18 

األطفبل وشخصٍبحهى.  كًب حخُبول انًبدة األًَبط  حخُبول يبدة يشكالث طفم انشوضت انًذاخم انُظشٌت انخً حفضش وحشكم صهىكبث

انُظشٌت فً حفضٍش انًشكالث انضهىكٍت وحشخٍصهب وحهىنهب: انضهىن انؼذواًَ وغٍش االجخًبػً، وانضهىن االَفؼبنً واالحكبنً، 

 يشكالث انًشبسكت فً انُشبطبث االجخًبػٍت ، ويشكالث األكم وانُىو.

  

 هاأهذاف تذريس انًادة ونتائج 19 

 أٌ ٌحمك انُخبجبث انخبنٍت: هزا انًضبقٌخىلغ يٍ انطبنب فً َهبٌت 

 .انخؼشف إنى أهًٍت انطفىنت انًبكشة ويب نهب يٍ أثش ػهى حشكٍم شخصٍت انفشد 

 .انخؼشف إنى انُظشٌبث انخً حفضش صهىكبث األطفبل 

 ًخهك يشكالث األطفبل انضهىكٍت. انخؼشف إنى أصبنٍب انخُشئت األصشٌت وانخً حضهى ف 

 .فهى األدواث انًضخخذيت نخشخٍص انضهىكبث غٍش انًمبىنت وغٍش انضىٌت 

  حؼًٍك فهى انطهبت ببنًشكالث انضهىكٍت انؼذواٍَت وغٍش االجخًبػٍت، وانضهىكبث االحكبنٍت ويشكالث انًشبسكت فً انُشبطبث

 االجخًبػٍت ويشكالث األكم وانُىو.

  ػهى صهىكبث انطفم. انىانذٌتحفضٍش أثش األًَبط 

 .ححذٌذ أفضم أصبنٍب انخُشئت االجخًبػٍت وانخً حضهى فً حًٍُت شخصٍت صىٌت 

 .حطبٍك يب حى حؼهًه نخحذٌذ انضهىكبث غٍش انًمبىنت اجخًبػٍبً وأصبنٍب انحذ يُهب وحؼذٌههب 
 

  

 انًادة انذراسيت وانجذول انزيني نها يحتىي. 20 

mailto:tabutaleb@ju.edu.jo


الدراسية ةمخطط الماد                                مركز االعتماد وضمان الجودة   الجامعة األردنية                         

 

2 
 

 نتاجاث انتؼهّى انًتحققت األسبىع انًحتىي 

 انىحذة األونً:

يذاخم انُظشٌت نهًُى 

 فً انطفىنت انًبكشة

 

 انحبجبث األصبصٍت نطفم انشوضت.  األول + انثبًَ
 انصحت انُفضٍت فً انطفىنت انًبكشة. يؼُى 
 .انًًٍزاث انضهىكٍت نهشخصٍت انضىٌت وغٍش انضىٌت 
  نطفم انشوضت.يؼبٌٍش حمٍٍى انصحت انُفضٍت 
 

  انىحذة انثانيت:
شخصٍت طفم 

 انشوضت

 حؼشٌف انشخصٍت، يكىَبحهب، يحذداحهب,  انثبنث + انشابغ

 بُبء شخصٍت انطفم. أبؼبد 

 ًَى شخصٍت انطفم. أبؼبد 

 انىحذة انثانثت: 

انُظشٌت فً حفضٍش 

يشكالث طفم 

 انشوضت

 

 َظشٌبث انُضج وانًُى انؼضىي انُفضً.  انخبيش + انضبدس

 .ًَظشٌبث انًُى انُفضً االجخًبػ 

 .ًَظشٌبث انًُى انًؼشف 

 .َظشٌبث انًُى انهغىي 

 .ًَظشٌبث انًُى انخهم 

 انىحذة انرابؼت: 

حشخٍص انًشكالث 

 انضهىكٍت

 أػشاض انًشكالث انضهىكٍت.  انضببغ + انثبيٍ

 .انؼىايم انًضببت نهًشكالث انضهىكٍت 

 .حشخٍص انًشكالث انضهىكٍت: يالحظت، يمببهت 

 .انفحىصبث انطبٍت نخشخٍص انًشكالث انضهىكٍت 

 انىحذة انخايست: 

يشكالث انضهىن 

انؼذواًَ وغٍش 

 االجخًبػً

انخبصغ + انؼبشش + انحبدي 

 ػشش
 .ًَانُظشٌبث انًفضشة نهضهىن انؼذوا 
 .ٌأشكبل انؼذوا 
 .أصبنٍب انخغهب ػهى انًشكالث انضهىكٍت انؼذواٍَت وغٍش االجخًبػٍت 

 انىحذة انسادست:

يشكالث 

االضطشاببث 

 االَفؼبنٍت

انحبدي ػشش + انثبًَ ػشش 

 + انثبنث ػشش
 .يظبهش االَفؼبالث، أبؼبدهب، حصٍُفهب ودوافؼهب 

 .انُظشٌبث انًفضشة نالَفؼبالث 

 .انؼىايم انًؤثشة فً االَفؼبل 

 .االضطشاببث االَفؼبنٍت، حؼشٌفهب وأشكبنهب 

  االَفؼبنٍت.أصبنٍب انخغهب ػهى انًشكالث واالضطشاببث 

 انىحذة انسابؼت:

يشكالث صهىن األكم 

 وانُىو

انشابغ ػشش + انخبيش 

 ػشش + انضبدس ػشش
 .أشكبل اضطشاببث األكم وانؼىايم انًضببت نهب 

 .أصبنٍب انخغهب ػهى اضطشاببث ويشكالث األكم 

 .أشكبل اضطشاببث انُىو وانؼىايم انًضببت نهب 

  انُىو.أصبنٍب انخغهب ػهى اضطشاببث ويشكالث 

 

. اننشاطاث واالستراتيجياث انتذريسيت21   

 ٌخى حطىٌش َخبجبث انخؼهى انًضخهذفت يٍ خالل انُشبطبث واالصخشاحٍجٍبث انخذسٌضٍت انخبنٍت:

 .انًحبضشة ، انًُبلشت وانحىاس فً انًجًىػبث انصفٍت، ػشوض يٍ انطهبت 

 .حمٍٍى صهىكبث األطفبل يٍ خالل يهًبث اصخطالػٍت 

 

 

 أسانيب انتقييى ويتطهباث انًادة. 22 

 ٌخى إثببث ححمك َخبجبث انخؼهى انًضخهذفت يٍ خالل أصبنٍب انخمٍٍى وانًخطهببث انخبنٍت:

  ٌ30يُخصف انفصم           ايخحب% 

 20                              يششوع% 

                     ً20االيخحبٌ انُهبئ% 

                         100      انًجًىع% 

 

 . انسياساث انًتبؼت بانًادة23
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 .انحضىس إنى لبػت انًحبضشة فً انىلج انًحذد 

 .انخحضٍش انًضبٍك 

 شاث.انًشبسكت انفبػهت أثُبء انًحبض 

 .حضهٍى جًٍغ انىاجببث فً انىلج انًحذد 

 .ًٌُغ اصخؼًبل انهبحف انخهىي فً أثُبء انًحبضشة 

 

 . انًؼذاث واألجهزة انًطهىبت24

 .انًحبضشاث فً انمبػت انذساصٍتحُفز  

 

 . انًراجغ25

 ( يشكالث طفم انشوضت: األصش انُظشٌت وانخشخٍصٍت. داس انفكش، ػًبٌ، 2009يهحى، صبيً يحًذ .)انطبؼت انثبٍَت( )

 األسدٌ.

  

 . يؼهىيبث إضبفٍت22

 يهى: حضهى انًهًبث وانىاجببث فً األولبث انخً ٌخى ححذٌذهب فمظ نجًٍغ انطهبت، وال ٌخى حصحٍح أي واجب أو يهًت ال حضهى فً  حُبٍه

 انىلج انًحذد يغ جًٍغ انطهبت فً انشؼبت حخى نى حى اصخاليهب يٍ انطبنب بؼذ انىلج انًحذد.

 

   

------------------التاريخ:  - ------------------------التوقيع:  -------------------المادة:  اسم منسق
 --------------------------------- 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                                                                                          
 


