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اسم المادة  التربية الصحية لمطفل .1 

 2. رقم المادة (0832291)

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة   ساعات نظرية3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية   ساعات نظرية3

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

اسم البرنامج  بكالوريوس تربية طفل  .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية 

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة السنة الثالثة 

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2015/2016الفصل األول 

 12. الدرجة العممية لمبرنامج بكالوريوس 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد 

 14. لغة التدريس المغة العربية

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

 
 منّسق المادة .16

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
 ال يوجد 

 

  مدرسو المادة.17

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكتروني: الرجاء إدراج ما يمي
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  وصف المادة.18

 .كما ىو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
عوامل البيئة .  المادة خصائص النمو الجسمي والحركي والحسي لمطفل والتعرف إلى االدوات المستخدمة في دراسة ىذا الجانب تتناول ىذه

التعرف إلى أمراض الطفولة وأساليب الكشف عنيا والوقاية منيا .  حركية –والوراثة وأثرىا عمى نمو الطفل في المجاالت الجسمية والحس 
تييئة البيئة الصحية المالئمة لمطفل مع مراعاة . المطاعيم المطموبة لمطفل ودورىا في وقاية الطفل من األمراض . والعناية بالطفل أثناءىا 
 .واإلسعافات األولية ، التغذية ودورىا في صحة األطفال . شروط األمن والسالمة 
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األىداف- أ
 (الرضاعة والطفولة المبكرة )التعرف عمي خصائص النمو الجسمي والحركي الحسي في مراحل الطفولة  -1
 التعرف عمي العوامل الوراثية والبيئية المؤثرة عمي النمو  -2
 التعرف عمي التربية الغذائية المناسبة  -3
 .التعرف عمي مفيوم األمن والسالمة وطرق الوقاية  -4
 التعرف عمي كيفية خمق بيئة آمنة مناسبة لألطفال  -5
 التعرف عمي العادات الصحية السميمة والنشاطات الحركية المالئمة لمطفل -6

 التعرف عمي األمراض المعدية والشائعة عند األطفال -7

 
 

 
 ......     يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب

 .اكتساب ميارات التحميل والقراءة الناقدة 
 .اكتساب ميارات خاصة لمتعامل مع األطفال واالىتمام بالجانب النمائي والوقائي 

 .استخدام المفاىيم والمصطمحات المتعمقة بالنمو الجسمي والحركي والحسي لتفسير بعض حوادث النمو 
 .تميز السموك السوي والسموك الالسوي لكل مرحمة 

 .توظيف المبادئ النظرية لمتنبؤ ولمتفسير والتحكم بالظواىر الخاصة بالجانب الجسمي والحركي 
 .تطوير قدرة الطالب عمى التفسير العممي لمظواىر الخاصة بالجانب الجسمي والحركي 

 .بيدف مساعدة الطفل عمى النمو الجسمي والحركي السميم ، تطوير قدرة الطالب عمى تطبيق استخدام الميارات السابقة 
 

 
 

  ليا       والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 
 

َتبجبث انتؼهى  انًذرص األطبٕع انًحتٕ٘

 انًتحققت

 انًزاجغ أطبنٛب انتقٛٛى

يفبْٛى , يُبقشت انخطت

 انًُٕ تؼزٚف, ػبيت 

 ٔيزاحهّ

انتحهٛم انُبقذ نًفٕٓو  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ األٔل

ٔتًٛش بٍٛ , انًُٕ

يطبنب انًُٕ ٔيزاحم 

 انًُٕ 

انحٕار ٔانًُبقشت 

 ٔانًشبركبث انطالبٛت 
محمد عودة , الريماوي 

عمم نفس (. 1998)
, الطبعة األولى  ,التطوري

 منشورات القدس المفتوحة

انؼٕايم انتٙ تٕحز فٙ 

 انًُٕ بشكم ػبو 
انتًٛش بٍٛ تأحٛز انبٛئت  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘  انخبَٙ

ٔانٕراحت ػهٗ يزاحم 

 انًُٕ 

انًُبقشت ٔانًظبئهت 

 ٔانًشبركبث انظفٛت 
صالح , ابو جادو الطفولة 

عمم . (2004), محمد عمي 
 نفس التطوري والمراىقة

دار , الطبعة األولى ,
 المسيرة لمنشر والتوزيع
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, انتطٕر انجظًٙ 

 يفٕٓو انتطٕر انحزكٙ 
نقزاءة انُبقذة نهتطٕر ا د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انخبنج

 انجظًٙ ٔانحزكٙ 

انًُبقشت ٔانًظبئهت 

 ٔانًشبركبث انظفٛت
مجمد عودة ,الريماوي 

في عمم نفس ( . 1998)
دار ,الطبعة األولي  , الطفل

 الشروق لمنشر والتوزيع

ػٕايم انٕراحت ٔانبٛئت 

, ٔأحزْب ػهٗ ًَٕ انطفم 

 ٔكٛفٛت انتؼبيم يؼٓب

انتفكٛز انُقذ٘ نؼٕايم  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘  انزابغ

ٔكٛفٛت ,انٕراحت ٔانبٛئت 

 انتؼبيم يؼٓب

انتؼهى انتؼبَٔٙ 

 ٔانًشبركبث انطالبٛت
صالح , ابو جادو الطفولة 

عمم . (2004), محمد عمي 
 نفس التطوري والمراىقة

دار , الطبعة األولى ,
 المسيرة لمنشر والتوزيع

خظبئض انًُٕ 

انجظًٙ انحزكٙ 

 ٔانحظٙ نهطفم 

انتؼزف ػهٗ خظبئض  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انخبيض 

انًُٕ انجظًٙ ٔانحزكٙ 

ٔانحظٙ فٙ يحهت 

انزضبػت ٔانطفٕنت 

 انًبكزة 

انًُبقشت ٔانًظبئهت 

 ٔانًشبركبث انظفٛت
مجمد عودة ,الريماوي 

في عمم نفس ( . 1998)
دار ,الطبعة األولي  , الطفل

 الشروق لمنشر والتوزيع

انتطٕر فٙ يزحهت 

 انزضبػت 
انقزاءة انُبقذة نهتطٕر  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انظبدص 

, فٙ يزحهت انزضبػت 

ٔتًٛٛش انتطٕر انجظًٙ 

 ٔانحزكٙ ٔانحظٙ 

انتؼهى انتؼبَٔٙ 

 ٔانًشبركبث انطالبٛت
صالح , ابو جادو الطفولة 

عمم . (2004), محمد عمي 
 نفس التطوري والمراىقة

دار , الطبعة األولى ,
 المسيرة لمنشر والتوزيع

انًؼبٚٛز ٔانًؤشزاث 

انًُبئٛت نألطفبل فٙ 

 األردٌ 

انًقبرَت بٍٛ انًؼبٚٛز  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انظببغ

ٔانًٕشزاث نهطفم 

االردَٙ ٔػبنًٛب يٍ 

حٛج تطٕر انؼضالث 

 انكبٛزة ٔانذقٛقت

انتؼهى انتؼبَٔٙ 

ٔانتفبػالث انظفٛت 

 ثٔانًشبركب

 انطالبٛت

صالح , ابو جادو الطفولة 
عمم . (2004), محمد عمي 

 نفس التطوري والمراىقة
دار , الطبعة األولى ,

 المسيرة لمنشر والتوزيع

طحت انطفم ٔانؼٕايم 

 انتٙ تٕحز فٙ طحتّ 
انتحهٛم انُبقذ نهؼٕايم  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انخبيٍ

انٕراحٛت ٔانبٛئٛت ٔأًْٛت 

 انفحٕص انطبٛت

انًُبقشت ٔانًظبئهت 

 ٔانًشبركبث انظفٛت
عبد الرحمن ,النجار 

صحة الطفل (. 2009)
, الطبعة الرابعة  ,وتغذيتو
دار الفكر لمنشر , عمان 
 والتوزيع

تؼشٚش انًًبرطبث 

ٔخهق يُبخ , انظحٛت 

نهظحت ٔانظحت 

انجظًٛت ٔانؼبداث 

 انظحٛت انظهًٛت

انتحهٛم انُبقذ نهظحت  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انتبطغ 

ٔػُبطز انظحت 

ٔانظٛبطبث انظحٛت ,

ٔيحذداث ,نهطفم

 انظحت

انًُبقشت ٔانًظبئهت 

 ٔانًشبركبث انظفٛت
إبراهيم ,أحالم ,خوندنه . د
( 2015)رشيد ,إبراهيم ,لينا ,
التغذية والصحة والسالمة . 

, عمان  , لألطفال الصغار

  .دار الفكر لمنشر والتوزيع
 

انتغذٚت ٔانطفم 

ٔإَٔاع انغذاء ,

ٔانتغذٚت انًتٕاسَت 

  لنهطف

انقزاءة انُبقذة نًفٕٓو  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انؼبشز 

انتغذٚت ٔأحزْب ػهٗ 

ٔتقذٚى ,انطفم ًَِٕٔ 

 غذاء يتٕاسٌ نهطفم 

انحٕار ٔانًُبقشت 

 ٔانًشبركت

عبد الرحمن ,النجار 
صحة الطفل (. 2009)

, الطبعة الرابعة  ,وتغذيتو
دار الفكر لمنشر , عمان 
 والتوزيع

رػبٚت طحت انطفم 

انًُبػت ,ٔاألو 

 ٔانًطبػٛى 

انتؼهى انتؼبَٔٙ   د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انحبدٖ ػشز

ٔانتفبػالث انظفٛت 

  انطالبٛتثٔانًشبركب

مروان عبد , أبو حامدة 
ىندسة ( 1999)الحي 

 صحة الطفل بين يدي األم
مطابع , الطبعة األولى ,

 الدستور التجارية

انتحهٛم انُبقذ  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انخبَٙ ػشز  إيزاع انطفٕنت 

إليزاع انطفٕنت يٍ 

حٛج االيزاع 

 انظبرٚت ٔانًؼذٚت

انحٕار ٔانًُبقشت 

 ٔانًشبركت

عبد الرحمن ,النجار 
صحة الطفل (. 2009)

, الطبعة الرابعة  ,وتغذيتو
 .دار الفكر لمنشر , عمان 
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انتخطٛظ نبٛئبث آيُت  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انخبنج ػشز  خهق بٛئت آيُت

تخظٛض , نالطفبل

يظبحبث يُبطب نهؼب 

, ٔانٕقبٚت يٍ انحٕادث ,

ٔتذربٛٓى ػهٗ انًحبفظت 

 ػهٗ طاليتٓى

انتؼهى انتؼبَٔٙ 

ٔانتفبػالث انظفٛت 

  انطالبٛتثٔانًشبركب

إبراهيم ,أحالم ,خوندنه . د
( 2015)رشيد ,إبراهيم ,لينا ,
التغذية والصحة والسالمة . 

, عمان  , لألطفال الصغار

  .دار الفكر لمنشر والتوزيع
 

تذرٚب األيٓبث  ضٛف سائز انزابغ ػشز اإلطؼبفبث األٔنٛت 

ػهٗ أجزاء 

إطؼبفبث أٔنٛت 

 نألطفبل 

انتطبٛق انؼًهٙ 

ٔانًشبركبث 

 انطالبٛت

عبد الرحمن ,النجار 
صحة الطفل (. 2009)

, الطبعة الرابعة  ,وتغذيتو
دار الفكر لمنشر , عمان 
 والتوزيع

انظحت انؼقهٛت 

 نالطفبل 

انقزاءة انُبقذة نًفٕٓو  د يٛظٌٕ انذٔٚز٘ انخبيض ػشز 

انظحت انؼقهٛت 

ٔانًٕحزاث ػهٗ ,

ٔتؼشٚش , انظحت انؼقهٛت 

انًُٕ االجتًبػٙ 

ٔخهق , ٔاالَفؼبنٙ 

 بٛئبث داػًت 

انًُبقشت ٔانًظبئهت 

 ٔانًشبركبث انظفٛت
إبراهيم ,أحالم ,خوندنه . د
( 2015)رشيد ,إبراهيم ,لينا ,
التغذية والصحة والسالمة . 

, عمان  , لألطفال الصغار

  .دار الفكر لمنشر والتوزيع

  

 مراجعة عامة                     السادس عشر

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية

       
 .المحاضرة .1
 .المناقشات الصفية التفاعمية  .2

 .   التعمم التعاوني  . 3     
 تقديم العروض العممية           .    4     
 
 
 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفة من خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
  

 االختبارات  .1
 تقديم عروض عممية حول مواضيع الرعاية الصحية  .2
 تحميل مقاالت حول صحة الطفل عالميا ومحميا  .3
 .البحث الدائم والمستمر باالنترنت والمراجع في مواضيع الصحة والرعاية الصحية والبيئة الصحية  .4

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23
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  والغيابسياسة الحضور- أ

 حسب األنظمة المعمول بيا في الجامعة األردنية 

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 حسب األنظمة المعمول بيا في الجامعة األردنية 

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 حسب األنظمة المعمول بيا في الجامعة األردنية

 إعطاء الدرجات- ه

 %20اختبار منتصف الفصل 

 %30ميام وواجبات والمشاركة الحضور 

 %10تحميل مقاالت حول الرعاية الصحية   .1
 %10قديم العروض العممية   .2
 %10المشاركة والحضور  .3

 %50        اختبار نيائي 

 %100        المجموع   

 تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و        

  المعدات واألجيزة المطموبة.24

 الغرفة الصفية - 1   

 مختبر التدريس - 2   

  3- show Data 

  زيارات مدرسية -  4  

 

 
 

 المراجع .25

 
 

 .المقررة, والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب  - أ

دار , عمان  , التغذية والصحة والسالمة لألطفال الصغار . (2015)رشيد ,إبراهيم ,لينا ,إبراهيم ,أحالم ,خوندنه . د -1
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 .الفكر لمنشر والتوزيع 

 .دار الفكر لمنشر والتوزيع , عمان , الطبعة الرابعة  ,صحة الطفل وتغذيتو(. 2009)عبد الرحمن ,النجار - 2
 . الرياض, العبيكانعمم صغارك االستقامة الجرأة دون إكراه،(. 2001)جيرونيمو, تيريزا  -3
 .بيروت, دار النهضة العربيةاألسرة ومشكالتيا، (. 1981)حسن, محمود  -4
  بيروت, دار المجانيأوالدنا من الطفولة حتى المراىقة،(. 1994)مشاطي, رزق اهلل  -5
 . دار المسيرة لمنشر والتوزيع , الطبعة األولى  ,عمم نفس التطوري الطفولة والمراىقة. (2004), صالح محمد عمي , ابو جادو  -6
 . مطابع الدستور التجارية , الطبعة األولى  ,ىندسة صحة الطفل بين يدي األم( 1999)مروان عبد الحي , أبو حامدة  -7
 .دار الشروق لمنشر والتوزيع ,الطبعة األولي  , في عمم نفس الطفل( . 1998)مجمد عودة ,الريماوي  -8
 منشورات القدس المفتوحة , الطبعة األولى  ,عمم نفس التطوري(. 1998)محمد عودة , الريماوي  -9

 
 

.   التعميميةالكتب الموصى بها, وغيرها من المواد-  ب
1- Beaty J Janice,(2002) observing development of the young child, fifth edition, new 

jersey. 
2- Seefeldt, carol &Barbour,Nita, (1998),Early Childhood Education, An introduction. 

Fourth Edition, Merrill. 
, 

 

 

     معمومات إضافية-26
 

 :يالحظبث ْبيت 

 . االلتزام بمواعيد المحاضرات -1
 .عدم تخطي عدد الغياب المسموح به في قوانين الجامعة -2
 .احترام الطالب لزمالئهم وألنفسهم وذلك بالتزامهم بآداب الصف -3
                                           .إغالق أجهزة الخموي- 4        
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: ------------------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    
                                                                                 ممف المادة


