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 1. اسم المادة يُاْذ  رٌاض األطفال

 2. رقم المادة 0802294

 انظاػاخ انًؼتًذج )َظزٌح،ػًهٍح( طاػاخ َظزٌح 3
.3 

 انظاػاخ انفؼهٍح )َظزٌح، ػًهٍح( طاػاخ َظزٌح 3

 4. المتطمبات المتزامنة/المتطّمبات السابقة ال ٌٕرذ

 5. اسم البرنامج تزتٍح انطفم 

 6. رقم البرنامج 9

 7. اسم الجامعة انزايؼح األردٍَح 

 8. الكمية انؼهٕو انتزتٌٕح 

 9. القسم انًُاْذ ٔانتذرٌض

 10. مستوى المادة طُح راتؼح 

 11.  العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016األٔل  

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انثكانٕرٌٕص

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٌٕرذ

 14. لغة التدريس انؼزتٍح

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

 

 منّسق المادة .61

 .انظاػاخ انًكتثٍح، رلى انٓاتف، انثزٌذ اإلنكتزًَٔانزراء إدراد يا ٌهً: رلى انًكتة، 
 ال ٌٕرذ

 

 المادة مدرسو .71

 .انزراء إدراد يا ٌهً: رلى انًكتة، انظاػاخ انًكتثٍح، رلى انٓاتف، انثزٌذ اإلنكتزًَٔ

 يذرص انًادج :د.إتزاٍْى رًٍؼاٌ

 332رلى انًكتة :

 (24595رلى انٓاتف)

 س ث خ  1-12انظاػاخ انًكتثٍح :

 ibrahimj.hu.edu.joانثزٌذ األنكتزًَٔ : 
 

 

 

 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

2 
 

 
 

 

 المادة وصف .71

 .كًا ْٕ يذكٕر فً انخطح انذراطٍح انًؼتًذج
 

 ونتائجها المادة تدريس أهداف .71

 األْذاف -أ

األطاطٍّ األٔنى. كًا ٌٓذف ْذا انًظاق إنى تؼزٌف انطهثح تًفٕٓو يُٓاد انزٔضح انتمهٍذي ٔانحذٌج, ٔانخصائص انتً تًٍشِ ػٍ يُاْذ انًزحهّ 

ٍّ ٌٓذف ْذا انًظاق إنى انتؼزف ػهى انؼٕايم انٕارة اػتثارْا ػُذ تطٌٕز يُاْذ رٌاض األطفال ٔيُٓا َظزٌاخ انتؼهى ٔخصائص األطفال انًُائ

 ٔاحتٍاراتٓى .

 
 َتاراخ انتؼهّى: ٌتٕلغ يٍ انطانة ػُذ إَٓاء انًادج أٌ ٌكٌٕ لادراً ػهى... -ب

 ٌٕز ٔتخطٍظ ٔتُفٍذ يُٓذ نألطفال .اكتظاب يٓاراخ تط-1

 اكتظاب يٓاراخ انحكى ػهى فؼانٍح انًُٓاد فً تحمٍك االْذاف انؼايّ ٔانخاصّ .-2

 اكتظاب يٓاراخ صٍاغح اْذاف ػايّ ٔخاصح ٔتطٌٕز اَشطّ تتالءو يغ ْذِ األْذاف .-3
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

نتاجات التعمم  المدرس األسبوع المحتوى
 المتحققو

 المراجع أساليب التقيم

ماىية مرحنة رياض 
األطفال ،أىدافيا 
 ومصادر اشتقاقيا

ماىية فيم واستيعاب  د.إبراىيم فالح جميعان األول
المرحمة واىميتيا 

 وأبرز أىدافيا

حوار ومناقشة 
 وعرض 

الزبون, المواضية,  
 17-9ص والجعافرة 

الخصائص النمائية 
الروضة من لطفل 

 وجية نظريات النمو

 الثاني
 والثالث 

معرفة خصائص  د.إبراىيم فالح جميعان
النمو، وأبرز 

 اتجاىات النظريات

مقارنة  حول نشاط
اتجاىات نظريات 

 النمو 

الزبون, المواضية, 
-18الجعافرة ص 

26 
-33منى جاد ص

55 
معممة الروضة 

خصائصيا وأدوارىا 
 وكفاياتيا  

التعرف الى  فالح جميعان د.إبراىيم الرابع 
خصائص معممة 
رياض األطفال 

 وأدوارىا 

نشاط عن أىمية 
األدوار التي تقوم بيا 

 معممة الروضة 

الزبون, المواضية, 
-29الجعافرة ص 

48 

 

ماىية المنياج لرياض 
 األطفال 

أىداف فيم وتحميل  د.إبراىيم فالح جميعان الخامس 
  مناىج الروضة 

حوار ومناقشة اىداف 
مناىج رياض األطفال 

 وخصائصيا 

الزبون, المواضية, 
 76-65الجعافرة ص
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أسس بناء مناىج 
 رياض األطفال 

التمييز بين الفمسفات  د.إبراىيم فالح جميعان سادسال
المتعددة التي تبنى 
عمييا أسس مناىج 

 رياض األطفال 

حوار ومناقشة 
مجموعات تمثل كل 
مجموعو فمسفة من 
 الفمسفات المرتكزة

 الطفولةعمييا مناىج 

الزبون, المواضية 
 97-79ص

تخطيط مناىج رياض 
 األطفال وتنفيذىا 

 بع  السا
 والثامن 

التعرف عمى خطوات  د.إبراىيم فالح جميعان
بناء المنياج 

األىداف  –وتنفيذىا
ومستوياتيا وتطبيقات 

 عمييا  

واجب / صياغة 
األىداف بمجاالتيا 

:المعرفية الثالثة 
 والوجدانية والميارية

 ألنشطة متعددة

-83صمنى جاد 
108 

أنواع مناىج رياض 
 األطفال 

التعرف عمى أنواع  د.إبراىيم فالح جميعان تاسعال
المناىج المختمفة 

 والمقارنة بينيا

واجب /البحث في 
المراجع والشبكو 

العنكبوتية عمى مناىج 
 عالمية  ومناقشتيا 

الزبون, المواضية 
 108-101ص

واقع المنياج الوطني 
 التفاعمي 

التعرف الى مفيوم  د.إبراىيم فالح جميعان  عاشرال
وخصائص ومكونات 

المنياج الوطني 
 التفاعمي 

زيارة روضة واإلطالع 
عمى المنياج الوطني 

 التفاعمي فييا 

الزبون, المواضية 
 136-129ص

طرائق التعميم في 
 رياض األطفال 

 حادي عشر ال
 ثاني عشر ال و

التمييز بين طرائق  د.إبراىيم فالح جميعان
 التعميم المختمفة 

توظيف طرائق التعميم 
المناسبة لمرحمة 

رياض األطفال في 
 إعداد مشروع المنياج 

الزبون, المواضية 
 157-139ص

التقويم في رياض 
 األطفال 

التعرف عمى أنواع و  د.إبراىيم فالح جميعان الثالث عشر 
 وسائل وأدوات التقويم 

عرض نماذج ألنواع 
التقويم واألدوات 
المستخدمة فيو 

 ومناقشتيا 

الزبون, المواضية 
221-213ص  

تقديم عرض لمشاريع   د.إبراىيم فالح جميعان عشر  رابعال 
 الطمبة ومناقشتيا 

 

  امتحان نيائي   د.إبراىيم فالح جميعان خامس عشرال 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .06

 ٌتى تطٌٕز َتاراخ انتؼهى انًظتٓذفح يٍ خالل انُشاطاخ ٔاالطتزاتٍزٍاخ انتذرٌظٍح انتانٍح:
 . انًشاركح انصفٍح تتضًٍ انمزاءاخ انٍٕيٍح نهًادج, انُماع, انحضٕر, انٕارثاخ انًطهٕتح. ٌزة اتًاو انمزاءاخ انًطهٕتح لثم انحضٕر نهصف-1

 
 

 
 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

 

 ٌتى إحثاخ تحمك َتاراخ انتؼهى انًظتٓذفح يٍ خالل أطانٍة انتمٍٍى ٔانًتطهثاخ انتانٍح:

 
 انُظثح انًؤٌح يٍ انؼاليح انُٓائٍّ  % انًٕاػٍذ  يتطهثاخ انًظاق
 10 ٌٕيٍح ٔيظتًزج  انٕارثاخ انحضٕر ٔانًشاركح ٔ
 30 17/11انخايٍ االطثٕع  االختثاراخ 

 10 االطثٕع انخانج ػشز ٔانزاتغ ػشز  يشزٔع 
 50 طٍتى تحذٌذِ يٍ لثم انتظزٍم االيتحاٌ انُٓائً 

 

 انًزًٕع
 100 

 

 

 بالمادة المتبعة السياسات .22

 والغياب سياسة الحضور -أ

الجامعو ) سبعة غيابات( خالل الفصل. سيتم حرمان الحضور الصفي إجباري لكل طالب. عدم تخطي عدد الغيابات المسموع بيا في قوانين 
 الطالب في حال تغيبو.

 الوقت المحددات وتسميم الواجبات في الغياب عن االمتحان -ب

 لن يتم إعطاء امتحان لممتغيبين لن يتم اخذ الواجبات المتأخره, عمى كل طالب ان يمتزم بالمواعيد المحدده لمواجبات واالمتحانات.

 لسالمة والصحةإجراءات ا -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 االلتزام بمواعيد المحاضرات .-1

 احترام الطالب لزمالئيم والنفسيم وذلك بالتزاميم بآداب الصف. -2

 احترام جيد اآلخرين وعدم التعدي عميو بالغش وكل من يضبط بذلك سيحرم من االمتحان.-3

 لممعمومات وعدم التوثيق ليا في حال استخداميا من الكتاب او االنترنت.االمانو االكاديميو بعدم السرق -4
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 إعطاء الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 

 

 
 

 المراجع .22

 
 

 المختمفة لممادة.المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات الكتب  -أ
. المدخل إلى منياج رياض االطفال بين الواقع والرؤية, دار وائل, عمان األردن ,  جاد 2015محمد الزبون, رضا المواضية, عبدالسالم الجعافره,

 (مناىج رياض األطفال ،دار المسيرة ، عمان 2010،منى )
 . التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب

 ػثذهللا اتزاٍْى, َصز احًذ طٓى تزرًح. األٔنى انصفٕف ٔحتى انذراطح  لثم يا يزحهح يٍ انًثكزج انطفٕنح ٔتؼهٍى تزتٍح, 5002 تزٔ اٌ رٕ

 . األردٌ ػًاٌ,  انفهك دار,انشرٌماخ
 . ػًاٌ, ٔانتٕسٌغ نهُشز انًظٍزِ دار, األطفال رٌاض فً األَشطح يُٓذ( 5002) َاْذ, حطٍثح-
 

 


