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اسم المادة  تربٌة االطفال فً اإلسالم .1 

 2. رقم المادة 0804301

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  ساعات نظري (3)
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  -
 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب ال ٌوجد 

اسم البرنامج  معلم الصف وتربٌة الطفل  .5 

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة األردنٌة

 8. الكمية العلوم التربوٌة

 9. القسم المناهج والتدرٌس

 10. مستوى المادة (بكالورٌوس)سنة ثالثة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي  الفصل األول2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالورٌوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٌوجد

 14. لغة التدريس العربٌة

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث   تراجج فصلٌاًا 2015-2014استحدثت عام
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

  ال ٌوجد / منّسق المادة.16

 ، (24591  )، رقم الهاتف ح ث خ     11-10رقم المكتب، الساعات المكتبٌة: الرجاء إدراج ما ٌلً
 dhamaidi@gmail.comالبرٌد اإللكترونً

 
  : مدرسو المادة.17

  384 :رقم المكتب: الرجاء إدراج ما ٌلً

 ( 24595)ابراهٌم جمٌعان    رقم الهاتف . د -1
  ح ث خ 3-2الساعات المكتبٌة   (24473)أمٌة باكٌر          رقم الهاتف . دة -2
 (24591)دٌاال حمٌدي     رقم الهاتف . دة -3

 

 
 

 : وصف المادةوأهدافها.18

بدءاً من الزواج المثالي وارتباطه . يتناول هذا المساق بيان المقصود بتربية االطفال في االسالم كمنهج متكامل في تربية االطفال

بالتربية والشعور النفسي نحو األوالد واألحكام االسالمية العامة التي تتعلق بالمولود، إذ يبين ما يجب أن يفعله المربي عند الوالدة، 
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ويعرض المساق بالتفصيل آلراء عدد من المفكرين المسلمين فيما يخص تربية االطفال في . وتسمية المولود وعقيقته وختانه

ثم يتحدث المساق عن تطور قواعد السلوك والمثل العليا لدى االطفال ويعرض ألسباب االنحراف عندهم ومعالجته وفق . االسالم

خطوات سلوكية محددة تمزج بين ما هو حديث من أساليب وما هو قديم من منظور اسالمي بحث ويقدم لتحقيق ذلك تطبيقات عملية 

ثم يتطرق المساق إلى مسؤولية التربية من الناحية اإليمانية والخلقية والجسمية والعقلية والنفسية . لحل مشكالت االطفال المختلفة

واخيرا يعرج المساق على وسائل التربية المؤثرة وعلى القواعد األساسية في تربية االطفال ويقارنها . واالجتماعية والجنسية

 .بأساليب التربية الغربية
 

 أهداف التدريس ونتاجها19.

 :يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا المساق أن - 1

 .يتعرف إلى مفهوم التربية وأهدافها وأهميتها للطفولة ومنهج اإلسالم في التربية -1

 .يعرف الى ما تتطلبه المراحل العمرية لألطفال من التربية بدءاً من األيام األولى ألعمارهم -2

يتعرف إلى جوانب تربية األطفال في اإلسالماإليمانية والعقلية واالجتماعية والوجدانية والجسمية وغيرها من  -3

 .الجوانب الهامة

 .يتعرف على قواعد السلوك القويم والمثل العليا لدى األطفال ومعرفة خطورة االنحراف عنها وكيفية عالجه -4

 .يتعرف وسائل التربية الناجحة والمؤثرة في شخصيات األطفال -5

يتعرف بالتفصيل أهم أفكار وانجازات بعض علماء التربية المسلمين األوائل كالغزالي وابن سحنون والقابسي  -6

 .وابن خلدون وغيرهم

 :األهداف الوجدانية- 2

 تنمية االتجاهات الوجدانية االيجابية نحو تعاليم اإلسالم -1

 .تنمية االتجاهات الوجدانية االيجابية لألطفال -2

 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

 المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب المراجع
انًبروك – أحًذ  -1

تربيت – عثًاٌ 

 في األوالد

دار  – اإلسالو

. قتيبت

. انجعاعرة، يحًذ -2

 أطفاننا. 2007

، وإبذاعهىتربيتهى 

دار انبذايت، عًاٌ 

 .األردٌ

 المناقشة 

 طرح األسئلة 

االمتحان 
 الفصلً

أمٌة . دة 
 باكٌر

ابراهٌم . د
 جمٌعان

دٌاال . دة
 حمٌدي

 األسبوع 

1+2  
مفهوم تربٌة 
االطفال فً 

 االسالم 

مصادر التربٌة 
االسالمٌة 

 وخصائصها

. انجعاعرة، يحًذ -1

 أطفاننا. 2007

، وإبذاعهىتربيتهى 

دار انبذايت، عًاٌ 

 .األردٌ

 المناقشة 

 طرح األسئلة 

االمتحان 
 الفصلً

أمٌة . دة 
 باكٌر

ابراهٌم . د
 جمٌعان

دٌاال . دة

أسبوع 

3+4 
األسرة فً 

 االسالم 

تربٌة االطفال من 
الوالدة الى 

 الحولٌن
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– انناشق هذي  -2

 وتربيت انطفم األسرة

دار انًسيرة نهنشر – 

 .وانتىزيع

 حمٌدي

–انناشق هذي  -1

 وتربيت األسرة

 دار –انطفم 

انًسيرة نهنشر 

 .وانتىزيع

 المناقشة 

 طرح األسئلة 

 

أمٌة . دة 
 باكٌر

ابراهٌم . د
 جمٌعان

دٌاال . دة
 حمٌدي

األسبوع 

5+6 
التربٌة العقدٌة 

 لالطفال

التربٌة العلمٌة 
والبدنٌة 

والجنسٌة 
 لالطفال

انًبروك – أحًذ  -1

تربيت – عثًاٌ 

 في األوالد

دار  – اإلسالو

 .قتيبت

. عًر، احًذ -2

تربيت . 2007

انطفم في 

دار . اإلسالو

انفكر نهنشر 

وانتىزيع، عًاٌ 

 .األردٌ

 

 

 

 

 

مناقشة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 طرح األسئلة

 

أمٌة . دة 
 باكٌر

ابراهٌم . د
 جمٌعان

دٌاال . دة
 حمٌدي

أسبوع 

7+8 
التربٌة الفكرٌة 

 لالطفال

التربٌة 
االجتماعٌة 

لالطفال وبر 
 الوالدٌن

. عًر، احًذ -1

تربيت . 2007

انطفم في 

دار . اإلسالو

انفكر نهنشر 

وانتىزيع، عًاٌ 

 .األردٌ
– انناشق هذي  -2

 وتربيت األسرة

دار – انطفم 

انًسيرة نهنشر 

 .وانتىزيع

مناقشة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 طرح األسئلة

عرض 
 التقارٌر

 

أمٌة . دة 
 باكٌر

ابراهٌم . د
 جمٌعان

دٌاال . دة
 حمٌدي

أسبوع 

9+10 

التربٌة السٌاسٌة 
 لالطفال

التربٌة النفسٌة 
واالنفعالٌة 

 لالطفال

. انخانذي، جًال -1

تربيت . 2011

االطفال في 

دار وائم . اإلسالو

نهنشر وانتىزيع، 

. األردٌعًاٌ 

انًىاقع االنكترونيت  -2

راث انصهت 

بانتربيت 

 .اإلسالييت

مناقشة 
قضاٌا ذات 

 صلة

 طرح األسئلة

عرض 
 التقارٌر

 

رفعة . دة 
 الزعبً

 اسبوع 

11+

12 

التربٌة االخالقٌة 
والروحٌة 

 لالطفال
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. انخانذي، جًال

تربيت االطفال . 2011

دار وائم . اإلسالوفي 

نهنشر وانتىزيع، عًاٌ 

 .األردٌ

 المناقشة 

 طرح األسئلة 

 

أمٌة . دة 
 باكٌر

ابراهٌم . د
 جمٌعان

دٌاال . دة
 حمٌدي

 األسبوع 

13  
اخالقٌات مربً 

االطفال فً 
 االسالم

 المناقشة  

 طرح األسئلة 

 

أمٌة . دة 
 باكٌر

ابراهٌم . د
 جمٌعان

دٌاال . دة
 حمٌدي

أسبوع 

14-15 
أسس تأدٌب 

 االطفال 

المؤسسات 
التربوٌة 

التعلٌمٌة فً 
 االسالم

مناقشة  
قضاٌا ذات 

 صلة

 طرح األسئلة

عرض 
 التقارٌر

 

أمٌة . دة 
 باكٌر

ابراهٌم . د
 جمٌعان

دٌاال . دة
 حمٌدي

أسبوع 

16 

آراء العلماء 
المسلمٌن فً 
 تربٌة االطفال

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :ٌتم تطوٌر نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتٌجٌات التدرٌسٌة التالٌة
 المحاضرة -1
 التحضير المسبق من قبل الطلبة ثم المناقشة والحوار -2

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :ٌتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفةمن خالل أسالٌب التقٌٌم والمتطلبات التالٌة
 %25امتحانات كتابية األول موضوعي    

 %25                  الثاني  إنشائي       

 %50نهائي   موضوعي   

 
 السياسات المتبعة بالمادة.23

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

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

 (وفق تعميمات الجامعة)إجراءات السالمة والصحة                                    - ج

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

 (عالمة لالمتحان النهائي (50)عالمةالعمال الفصل و (50)تخصص )إعطاء الدرجات                                            - ه
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 .(المادة نظرية وما هو مطموب موجود)تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالخدماتالمتوفرة- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

  تجهيزات داخل القاعة الصفية يمكن استخدامهاأيال يوجد 

 
 

 المراجع.25

 
 .دار قتيبت – اإلسالو في األوالدتربيت – انًبروك عثًاٌ – أحًذ -1

 .األردٌ، دار انبذايت، عًاٌ وإبذاعهى تربيتهى أطفاننا. 2007. انجعاعرة، يحًذ-2

 .األردٌدار وائم نهنشر وانتىزيع، عًاٌ . اإلسالوتربيت االطفال في . 2011. انخانذي، جًال-3

 .انقاهرة–  في االسالو، دار انسالو نهطباعت واننشر األوالدتربيت – عهىاٌ عبذ هللا -4

 .األردٌدار انفكر نهنشر وانتىزيع، عًاٌ . اإلسالوتربيت انطفم في . 2007. عًر، احًذ-5

 .دار انًسيرة نهنشر وانتىزيع–  وتربيت انطفم األسرة– انناشق هذي -6

 .اإلسالييتانًىاقع االنكترونيت راث انصهت بانتربيت -7
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 مساعد العميد لضمان الجودة    
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