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 1. اسى انًبدة األعشح ٔرشثٛخ انطفم                                                   

 2. رقى انًبدة 0802292

 3. (نظريت،ػًهيت)انسبػبث انًؼتًذة  3

   (نظريت، ػًهيت)انسبػبث انفؼهيت  -

 4. انًتطهببث انًتزاينت/انًتطهّببث انسببقت -

 5. اسى انبرنبيج رشثٛخ انطفم

 6. رقى انبرنبيج -

 7. اسى انجبيؼت اندبيؼخ األسدَٛخ

 8. انكهيت كهٛــخ انؼهٕو انزشثٕٚـخ

 9. انقسى لغى انًُبْح ٔانزذسٚظ

 10. يستىي انًبدة ثكبنٕسٕٚط

 11. انفصم انذراسي/ انؼبو انجبيؼي 2015/2016انفصم انذساعٙ انثبَٙ 

 12. انذرجت انؼهًيت نهبرنبيج انجكبنٕسٕٚط

 13. األقسبو األخري انًشتركت في تذريس انًبدة ال ٕٚخذ

 14. نغت انتذريس انهغخ انؼشثٛخ

تبريخ / تبريخ استحذاث يخطط انًبدة انذراسيت 15/1/2016

 يراجؼت يخطط انًبدة انذراسيت

.15 

  

 ينّسق انًبدة. 16

ال ٕٚخذ 

 

 يذرسى انًبدة. 17 

انذكزٕس إثشاْٛى خًٛؼبٌ : اعى انًذسط

  12-11 انخًٛظ 2-1 + 12-11األحذ ، انثالثبء، : انغبػبد انًكزجٛخ

 24595 انٓبرف 332 :سلى انًكزت انفشػٙ

i.jumiaan@ju.edu.jo :   انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ

  

وصف انًبدة . 18 

دراسة أثر األسرة على جوانب النمو المختلفة للطفل ،وتحديد انواع األسر ووظئفها ،ودراسة أنماط التنشئة األسرية وأساليبها ،وأثر 
وضع الفل في األسرة على نموه كجنسو ومركزه في األسرة، وتحديد المشكالتاألسرية من حيث أنواعها ومصادرىا ، وأىمية التواصل 

                                                                    وأساليب تنفيذىا من خالل البيئة الصفية المناسبة.بين األسرة والروضة 

 

  

                                                                     أهذاف تذريس انًبدة ونتبئجهب

 

:يتوقع أن يساعد ىذا المساق في تحقيق األىداف التالية  
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:  األىداف                                                                                                                                      

. التعرف إلى معنى األسرة وأنواعها   -1
 .التعرف إلى أنماط التنشئة األسرية وأساليبها  -2

 .فهم اآلثار التي التي تتركها التنشئة األسرية على جوانب نمو طفل  -3

 .التعرف إلى مركز الطفل في األسرة وأثره على نموه  -4

 .افهم طبيعة العالقة بين األسرة والروضة وأثرىا على الطفل  -5

                                                                                                          

 .المؤثرات الداخلية والخارجية على تنشئة الطفل  اكتساب مهارات تحليل _6

 .اكتساب مهارات تقويم بيئة األسرة والروضة -7
 

  

 انًبدة انذراسيت وانجذول انزيني نهب يحتىي. 20 

 نتبجبث انتؼهّى انًتحققت      األسبىع انًحتىي 

 :انىحذة األونً

رؼشٚفٓب /األعشح 

ٔأًْٛزٓب يٍ يُظٕس 

 اخزًبػٙ

 .يُبلشخ ٔظبئف األعشح ٔدٔسْب فٙ رشثٛخ انطفم   انثبَٙ+ األٔل 
  حٕاس حٕل أًْٛخ األعشح ٔانزغٛشاد انزٙ غشأد ػهٛٓب ٔرأثٛش رنك 

 

  :انىحذة انثبنيت
حمٕق انطفم فٙ 

 األعشح ٔانًدزًغ  

 .يُبلشخ حمٕق انطفم ٔأًْٛزٓب   انثبنث 

 يمبسَخ حمٕق انطفم فٙ اإلعالو ٔفٙ انًٕاثٛك انذٔنٛخ. 

  

 : انىحذة انثبنثت

األسرة وتنشئت انطفم 

وأسبنيب انتنشئت 

 االجتًبػيت 

 

 .يُبلشخ دٔس األعشح فٙ انزُشئخ ٔاألعبنٛت انزٙ رزجؼٓب فٙ انزُشئخ   انشاثغ ٔانخبيظ 

  ػشض ألْى انؼٕايم انًؤثشح فٙ انزُشئخ االخزًبػٛخ ٔيؼٕلبرٓب. 

... حدى األعشح ،يشكض انطفم فٙ األعشح)

 : انىحذة انرابؼت

األعشح ٔانزشثٛخ 

 األخاللٛخ ٔانٕخذاَٛخ 

 ػشض نًشاحم ًَٕ انحكى انخهمٙ   انغبدط ٔانغبثغ 

  يُبلشخ دٔس األعشح ٔأْى األعبنٛت فٙ إكغبة انطفم األخالق االخزًبػٛخ. 

 (....ًَبرج أخاللٛخ األيبَخ ،انصذق ،اندشأح ،انزغبيح)

    

: انىحذة انخبيست  

يشكالد انطفٕنخ 

ٔدٔس األعشح فٙ 

 يٕاخٓزٓب 

 .يُبلشخ أْى يشكالد انطفٕنخ ٔأعجبثٓب    انثبيٍ ٔانزبعغ ٔانؼبشش
  يُبلشخ أثشص انطشق انٕلبئٛخ ٔانؼالخٛخ انزٙ ُٚجغٙ أٌ رزجؼٓب األعشح

 .  نًٕاخٓخ ْزِ انًشكالد  
 ...انؼذٔاٌ،انخٕف،انغٛشح ،انغعت ،انُشبغ انضائذ)

:انىحذة انسبدست  

يشثٛبد األغفبل 

ٔآثبسْب ػهٗ رُشئخ 

 انطفم 

 .يُبلشخ األثش انثمبفٙ ٔانخهمٙ نهًشثٛبد األخُجٛبد ػهٗ انطفم   انحبد٘ ػشش ٔانثبَٙ ػشش 

   يشاخؼخ ثؼط انذساعبد انزٙ رؼشظذ نٓزِ انًشكهخ. 

  اعزؼشاض َزبئح ْزِ انذساعبد ٔيُبلشزٓب. 

 

  :انىحذة انسببؼت

دور انروضت في 

 تنشئت انطفم  

  

 

 .يُبلشخ أًْٛخ انزشثٛخ االخزًبػٛخ نهشٔظخ نذٔس انز٘    انثبنث ػشش ٔانشاثغ ػشش 

  ػشض ألْى األَشطخ انزٙ رزجؼٓب انشٔظخ فٙ ركٍٕٚ االردبْبد ٔانًفبْٛى

 .اإلٚدبثٛخ نذٖ أغفبل انشٔظخ

  يُبلشخ أًْٛخ انؼاللخ ثٍٛ األعشح ٔانشٔظخ فٙ رُشئخ انطفم. 
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اننشبطبث واالستراتيجيبث انتذريسيت. 21   

 :ٚزى رطٕٚش َزبخبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل انُشبغبد ٔاالعزشارٛدٛبد انزذسٚغٛخ انزبنٛخ

 انًحبظشح ، انًُبلشخ ٔانحٕاس فٙ انًدًٕػبد انصفٛخ، ػشٔض يٍ انطهجخ. 

 

 

 

أسبنيب انتقييى ويتطهببث انًبدة . 22 

: ٚزى إثجبد رحمك َزبخبد انزؼهى انًغزٓذفخ يٍ خالل أعبنٛت انزمٛٛى ٔانًزطهجبد انزبنٛخ

  20                            22/3االيزحبٌ األٔل  انثالثبء% 

 20                           24/4االيزحبٌ انثبَٙ    األحذ% 

                                      10انًشبسكخ ٔانحعٕس% 

                                          ٙ50االيزحبٌ انُٓبئ% 

                                                 100انًدًٕع% 

 

انسيبسبث انًتبؼت ببنًبدة . 23

 انحعٕس إنٗ لبػخ انًحبظشح فٙ انٕلذ انًحذد. 

 انزحعٛش انًغجك. 

 سادانًشبسكخ انفبػهخ أثُبء انًحبض. 

 رغهٛى خًٛغ انٕاخجبد فٙ انٕلذ انًحذد. 

 ًُٚغ اعزؼًبل انٓبرف انخهٕ٘ فٙ أثُبء انًحبظشح. 

 

انًؼذاث واألجهزة انًطهىبت . 24

 .رُفز انًحبظشاد فٙ انمبػخ انذساعٛخ 

 

 انًراجغ. 25

  داس انًغٛشح، ػًبٌ، األسدٌ. األعشح ٔرشثٛخ انطفم(. انطجؼخ األٔنٗ )(2007)انُبشف ،ْذٖ يحًٕد. 

 

  

يؼهٕيبد إظبفٛخ . 26

 رغهى انًًٓبد ٔانٕاخجبد فٙ األٔلبد انزٙ ٚزى رحذٚذْب فمػ ندًٛغ انطهجخ، ٔال ٚزى رصحٛح أ٘ ٔاخت أٔ يًٓخ ال رغهى فٙ : رُجّٛ يٓى

. انٕلذ انًحذد يغ خًٛغ انطهجخ فٙ انشؼجخ حزٗ نٕ رى اعزاليٓب يٍ انطبنت ثؼذ انٕلذ انًحذد
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:   انزبسٚخ:                                  انزٕلٛغ:                                             اعى يُغك انًبدح

 

: انزبسٚخ:                                   انزٕلٛغ: :                                 انمغى/ يمشس ندُخ انخطخ

   

:   انزبسٚخ:                                    انزٕلٛغ: :                                                سئٛظ انمغى

 

:   انزبسٚخ:                                    انزٕلٛغ: :                                انكهٛخ/ يمشس ندُخ انخطخ

 

 :  انزبسٚخ:                                    انزٕلٛغ:                                                         انؼًٛذ

  

 

 

 

 :َغخخ إنٗ

 سئٛظ انمغى

 يغبػذ انؼًٛذ نعًبٌ اندٕدح

 يهف انًبدح

 


