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 1. اسى انًبدة انًذخم إنٗ رشثٛخ انطفم

 2. رقى انًبدة 0923380

 3. انسبػبث انًؼتًذة )نظريت،ػًهيت( 3

   انسبػبث انفؼهيت )نظريت، ػًهيت( -

 4. انًتطهّببث انسببقت/انًتطهببث انًتزاينت -

 5. اسى انبرنبيح رشثٛخ انطفم

 6. رقى انبرنبيح -

 7. اسى اندبيؼت انغبيعخ األسدَٛخ

 8. انكهيت كهٛــخ انعهٕو انزشثٕٚـخ

 9. انقسى لغى انًُبْظ ٔانزذسٚظ

 10. يستىي انًبدة ثكبنٕسٕٚط

 11. انؼبو اندبيؼي/ انفصم انذراسي 2012/2012انفصم انذساعٙ األٔل 

 12. انذرخت انؼهًيت نهبرنبيح انجكبنٕسٕٚط

 13. األقسبو األخري انًشتركت في تذريس انًبدة ال ٕٚعذ

 14. نغت انتذريس انهغخ انعشثٛخ

تبريخ استحذاث يخطط انًبدة انذراسيت/ تبريخ  12/9/2012

 انًبدة انذراسيتيراخؼت يخطط 

.15 

  

 . ينّسق انًبدة16

 ال ٕٚعذ

 

 . يذرسى انًبدة17 

 اعى انًذسط: األعزبرح انذكزٕسح رغشٚذ أثٕ طبنت

 (10-9(، انضالصبء )3-1: األحذ )انغبعبد انًكزجٛخ

 24592 سلى انًكزت انفشعٙ:

tabutaleb@ju.edu.jo :   اإلنكزشَٔٙانجشٚذ 

  
 . وصف انًبدة18 

رزُبٔل يبدح انًذخم إنٗ رشثٛخ انطفم انًٕضٕعبد انشئٛغٛخ انزبنٛخ: أًْٛخ عُٕاد انطفٕنخ انًجكشح، خصبئص األطفبل انًُبئٛخ، انعٕايم 

سٚبض األطفبل فٙ األسدٌ.  كًب رزُبٔل انًبدح يفٕٓو يُٓبط  رطٕساألطفبل ٔأْذافٓب، ربسٚخ  سٚبضانًؤصشح فٙ ًَٕ األطفبل، فهغفخ 

سٚبض األطفبل يع انزشكٛض عهٗ انًُٓظ انُشظ يبْٛخ انهعت فٙ رعهٛى األطفبل.  ٔرشكض انًبدح عهٗ أًْٛخ انجشايظ انحذٚضخ فٙ رعهٛى 

انًالئًخ ًَبئٛبً.  كًب رزُبٔل انًبدح خصبئص  األطفبل ٔأعبنٛت إٚصبل انخجشاد األكبدًٚٛخ ٔاالعزًبعٛخ ٔانحشكٛخ ثبعزخذاو انًًبسعبد

 يعهًخ انشٔضخ ٔأعبنٛت انزخطٛظ نهخجشاد انًُبعجخ عًشٚبً ٔرمٕٚى ًَٕ ٔرطٕس األطفبل.

  

 أهذاف تذريس انًبدة ونتبئدهب 19 

 ٚزٕلع يٍ انطبنت فٙ َٓبٚخ يغبق انًذخم إنٗ رشثٛخ انطفم أٌ ٚحمك انُزبعبد انزبنٛخ:

  انخصبئص انًُبئٛخ: انعمهٛخ انًعشفٛخ انهغٕٚخ، االعزًبعٛخ االَفعبنٛخ، انغغًٛخ انحشكٛخ. إنٗانزعشف 

 .انزعشف إنٗ أًْٛخ يشحهخ انطفٕنخ انًجكشح 

mailto:tabutaleb@ju.edu.jo
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 س سٚبض األطفبل فٙ األسدٌ.نٗ ربسٚخ َشأح سٚبض األطفبل ٔرطٕانزعشف إ 

 ٙسٚبض األطفبل. انًمبسَخ ثٍٛ انًًبسعبد انحذٚضخ ٔانًًبسعبد انزمهٛذٚخ/ االعزٛبدٚخ ف 

  أْذاف سٚبض األطفبل. إنٗانزعشف 

 .انًمبسَخ ثٍٛ انًُبْظ انًخزهفخ ٔانًطجمخ فٙ سٚبض األطفبل 

 .انزعشف عهٗ أًْٛخ انهعت ٔدٔسِ فٙ ثُبء لذساد األطفبل 

 .ًرعًٛك فٓى انطهجخ ثأًْٛخ دٔس يعهًخ انشٔضخ فٙ ثُبء يُٓبط ٔخطظ يُبعجخ عًشٚب 

  انخجشاد األكبدًٚٛخ ٔاالعزًبعٛخ ٔانحشكٛخ.فٓى ٔإدسان كٛفٛخ رطجٛك 

 .رعًٛك فٓى انطهجخ ثأعبنٛت انزمٕٚى انًالئًخ ٔانًُبعجخ عًشٚب 
 

  

 انًبدة انذراسيت واندذول انزيني نهب يحتىي. 20 

 نتبخبث انتؼهّى انًتحققت األسبىع انًحتىي 

 انىحذة األونً:

 –انطفٕنخ انًجكشح 

أًْٛزٓب، خصبئصٓب، 

 يًٛضارٓب

 

 أًْٛخ انطفٕنخ انًجكشح.  األٔل
 .انًؤصشاد انجٛئٛخ/ االعزًبعٛخ 
  ٔحبعبد األطفبل انُفغٛخ االَفعبٚخ االعزًبعٛخ، ٔانًعشفٛخ انعمهٛخ انهغٕٚخ أ

 انغغًٛخ انحشكٛخ.
 

  انىحذة انثبنيت:
انًُٕ لٙ يشحهخ 

 انطفٕنخ انًجكشح

 انًُٕ انغغًٙ ٔانحشكٙ.  انضبَٙ + انضبنش

  ٙٔاالَفعبنٙ.انًُٕ االعزًبع 

 .ٕ٘انًُٕ انعمهٙ انًعشفٙ انهغ 

 .انعٕايم انزٙ رؤصش فٙ انغٕاَت انًُبئٛخ 

 انىحذة انثبنثت: 

فهغفخ سٚبض األطفبل 

 ٔارغبْبرٓب

 

 ربسٚخ سٚبض األطفبل.  انشاثع + انخبيظ

 .االرغبْبد انزمهٛذٚخ/ االعزٛبدٚخ فٙ سٚبض األطفبل 

 .ٌسٚبض األطفبل فٙ األسد 

 انىحذة انرابؼت: 

أهذاف ريبض 

 األطفبل

 انًغبًْخ فٙ رًُٛخ شخصٛخ يزٕاصَخ يغزمهخ.  انغبدط

  راد إٚغبثٙ.رطٕٚش يفٕٓو 

 .رًُٛخ االعزعذاد انمشائٙ ٔانكزبثٙ نذٖ أطفبل انشٔضخ 

 .رًُٛخ عًٛع عٕاَت األطفبل انًُبئٛخ 

 .رًُٛخ االعزمالنٛخ ٔرطٕٚش انًٓبساد انحٛبرٛخ 

 .انزعجٛش عٍ انزاد 

  ٙاالعزكشبف انًٕعّ.انًغبًْخ ف 

 انىحذة انخبيست: 

ينبهح ريبض 

 األطفبل

 يفٕٓو يُبْظ سٚبض األطفبل.  انغبثع
 .خصبئص ٔيٕاصفبد انًُٓظ انفعبل 
 .انًُبْظ انًعبصشح ٔانًُبْظ انزمهٛذٚخ 
  يٓبساد األطفبل.انًُٓظ كأداح نزطٕٚش 

 انىحذة انسبدست:

انًنهبج انًالئى  .1

 نًبئيبً.

انبيئت انصفيت  .2

وانًبديت 

 واالختًبػيت

 انًُٓبط انًالئى ألطفبل انشٔضخ.رخطٛظ   انضبيٍ + انزبعع

 .األَشطخ انصفٛخ انزفبعهٛخ 

 .انًٕاد انصفٛخ انًغبَذح نألَشطخ انزفبعهٛخ 

 .انفزشاد االَزمبنٛخ 

 .انهعت ثبنغبحخ انخبسعٛخ 

 .ِخصبئص األصبس انصفٙ ٔيٕاد 

 انىحذة انسببؼت:

انهعت فٙ يشحهخ 

 انطفٕنخ انًجكشح

 يفٕٓو انهعت ٔأًْٛزّ.  انعبشش

 .إَٔاع انهعت 

 .أصش انهعت عهٗ ًَٕ األطفبل 

 .أصش انهعت عهٗ إكغبة األطفبل انًٓبساد انٓغبئٛخ 

 انىحذة انثبينت:

انتخطيط نبرنبيح 

 انروضت

 انزخطٛظ نهجشَبيظ انغُٕ٘ ٔانفصهٙ ٔانشٓش٘ ٔاألعجٕعٙ ٔانٕٛيٙ.  انحبد٘ عشش+ انضبَٙ عشش

  انٕٛيٙ.انزخطٛظ نهجشَبيظ 
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 .ٙفعبنٛبد انجشَبيظ انٕٛي 

 .انزخطٛظ نهخجشاد األكبدًٚٛخ ٔاالعزًبعٛخ ٔانحشكٛخ 

 انىحذة انتبسؼت:

 انتقىيى

 أْذاف انزمٕٚى.  انضبنش عشش+ انشاثع عشش
 .أعبنٛت رمٕٚى ًَٕ ٔرطٕٚش األطفبل 
 .ّرمٕٚى انًُٓبط ٔأَشطز 
 .رمٕٚى انجٛئخ انصفٛخ يٍ أعٓضح ٔأدٔاد ٔأصبس 
  انزمٕٚى.أدٔاد 

 انىحذة انؼبشرة:

 يؼهًت انروضت

انخبيظ عشش+ انغبدط 

 عشش
 .خصبئص يعهًخ انشٔضخ انًُٓٛخ ٔانشخصٛخ 
 .اإلداسح انصفٛخ 
 .عاللخ انًعهًخ ثأْبنٙ أطفبل انشٔضخ 

 

. اننشبطبث واالستراتيديبث انتذريسيت21   

 انزذسٚغٛخ انزبنٛخ: ٚزى رطٕٚش َزبعبد انزعهى انًغزٓذفخ يٍ خالل انُشبطبد ٔاالعزشارٛغٛبد

  ،انًغًٕعبد انصفٛخ، انًشبْذادانًحبضشح، ٔ انًُبلشخ ٔانحٕاس، عشٔض يٍ انطهجخ 

 

 . أسبنيب انتقييى ويتطهببث انًبدة22 

 ٚزى إصجبد رحمك َزبعبد انزعهى انًغزٓذفخ يٍ خالل أعبنٛت انزمٛٛى ٔانًزطهجبد انزبنٛخ:

  ٌ30يُزصف انفصم           ايزحب% 

 20                              يششٔع% 

                     ٙ20االيزحبٌ انُٓبئ% 

                               100انًغًٕع% 

 

 . انسيبسبث انًتبؼت ببنًبدة23

 .انحضٕس إنٗ لبعخ انًحبضشح فٙ انٕلذ انًحذد 

 .انزحضٛش انًغجٛك 

 شاد.انًشبسكخ انفبعهخ أصُبء انًحبض 

  انٕاعجبد فٙ انٕلذ انًحذد.رغهٛى عًٛع 

 .ًُٚع اعزعًبل انٓبرف انخهٕ٘ فٙ أصُبء انًحبضشح 

 

 . انًؼذاث واألخهزة انًطهىبت24

 .رُفز انًحبضشاد فٙ انمبعخ انذساعٛخ 

 

 . انًراخغ25

 ( يذخم إنٗ سٚبض األطفبل. داس انفكش، عًبٌ، األسد2009ٌعذط، يحًذ عجذ انشحٛى  .) 

  

 . يعهٕيبد إضبفٛخ22

  ٙرُجّٛ يٓى: رغهى انًًٓبد ٔانٕاعجبد فٙ األٔلبد انزٙ ٚزى رحذٚذْب فمظ نغًٛع انطهجخ، ٔال ٚزى رصحٛح أ٘ ٔاعت أٔ يًٓخ ال رغهى ف

 انٕلذ انًحذد يع عًٛع انطهجخ فٙ انشعجخ حزٗ نٕ رى اعزاليٓب يٍ انطبنت ثعذ انٕلذ انًحذد.

 

 انزبسٚخ:                                انزٕلٛع:                   اعى يُغك انًبدح:                                

 

 يمشس نغُخ انخطخ/ انمغى: :                                 انزٕلٛع:                                   انزبسٚخ:

   

 سئٛظ انمغى: :                                                انزٕلٛع:                                    انزبسٚخ:  

 

 يمشس نغُخ انخطخ/ انكهٛخ: :                                انزٕلٛع:                                    انزبسٚخ:  

 

 انزٕلٛع:                                    انزبسٚخ:                                         انعًٛذ:                  
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 :َغخخ إنٗ

 سئٛظ انمغى

 يغبعذ انعًٛذ نضًبٌ انغٕدح

 يهف انًبدح

 


