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 1. اسم المادة ثزايح تزثٍخ انطفم

 2. رقم المادة 0832490      

 (َظزٌخ،ػًهٍخ)انضبػبد انًؼتًذح   صبػبد َظزٌخ3
.3 

 (َظزٌخ، ػًهٍخ)انضبػبد انفؼهٍخ   صبػبد َظزٌخ3

 4. المتطمبات المتزامنة/المتطّمبات السابقة ال ٌٕخذ

 5. اسم البرنامج تزثٍخ انطفم 

 6. رقم البرنامج 9

 7. اسم الجامعة اندبيؼخ األردٍَخ 

 8. الكمية انؼهٕو انتزثٌٕخ 

 9. القسم انًُبْح ٔانتذرٌش

 10. مستوى المادة صُخ راثؼخ 

 11.  الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2015/2016األٔل  

 12. الدرجة العممية لمبرنامج انجكبنٕرٌٕس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٌٕخذ

 14. لغة التدريس انؼزثٍخ

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

 

 منّسق المادة .16

 .رلى انًكتت، انضبػبد انًكتجٍخ، رلى انٓبتف، انجزٌذ اإلنكتزًَٔ: انزخبء إدراج يب ٌهً
 ال ٌٕخذ

 

 المادة مدرسو .17

 .رلى انًكتت، انضبػبد انًكتجٍخ، رلى انٓبتف، انجزٌذ اإلنكتزًَٔ: انزخبء إدراج يب ٌهً
إثزاٍْى خًٍؼبٌ .د:يذرس انًبدح 

 332:رلى انًكتت 

  24595رلى انٓبتف 

 ibrahimj.hu.edu.jo: انجزٌذ األنكتزًَٔ 
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 المادة وصف .18

دراصخ انجزايح انًختهفّ فً يزحهخ انزٔضخ يٍ يثم ثزَبيح يَٕتضٕري ٔفزٔثم ٔانزايح انًؼزفٍخ ٔانضهٕكٍخ ٔتحهٍهٓب ٔاصُؼزاض األصش 

 .انُظزٌخ انًزتجطخ ثٍٓب يغ انتزكٍز ػهى يحتٕاْب ٔتُظًٍٓب ٔكٍفٍخ ديدٓب ػُذ تمذًٌٓب نألطفبل ٔتمًٌٕٓب 
 

 ونتائجها المادة تدريس أهداف .19

األْذاف - أ

 
... ٌتٕلغ يٍ انطبنت ػُذ إَٓبء انًبدح أٌ ٌكٌٕ لبدراً ػهى: َتبخبد انتؼهّى- ة

. اكتضبة يٓبراد تطٌٕز ٔتخطٍظ ٔتُفٍذ نزايح  نألطفبل -1

. اكتضبة يٓبراد انحكى ػهى فؼبنٍخ انفً تحمٍك االْذاف انؼبيّ ٔانخبصّ -2

 .اكتضبة يٓبراد صٍبغخ اْذاف ػبيّ ٔخبصخ ٔتطٌٕز اَشطّ تتالءو يغ ْذِ األْذاف -3
 
 

  المادة الدراسية والجدول الزمني لهامحتوى .20

نتاجات التعمم  المدرس األسبوع المحتوى
 المتحققو

 المراجع أساليب التقيم

 مفيوم البرنامج
 انواع البرنامج

, االسبوعي,اليومي
 الشيري 

فيم واستيعاب ماىية  إبراىيم فالح جميعان.د األول
برامج الروضة 

 ومحتواىا 

حوار ومناقشة فردية 
 وجماعية 

سعديو بيادر 
 32-19ص

 البرنامج التقميدي 
البرنامج المعاصر و 
  خصائص كل منيما

 الثاني

  

تحديد االختالف ما  إبراىيم فالح جميعان.د
بين البرنامجين ومزايا 

 كل منيما  

مجموعات نشاط حول 
كل من مقارنة 

 البرنامجين 

سعديو بيادر 
 45-33ص

أسس تنظيم الروضة 
لمالءمة حاجات 

 الطفل 

التعرف الى األسس  إبراىيم فالح جميعان.د الثالث و الرابع 
والمعايير المتبعة في 

أشير الرياض 
 العالمية   

مقارنة بين المعايير 
العالمية والمتبعة 
 الرياض األردنية 

قنديل وبدوي 
 88-78ص

تطبيق البرامج 
التربوية ألطفال ما 

قبل المدرسة 
المبرمجة و المتمركزة 

 حول الطفل 

فيم وتحميل أىداف  إبراىيم فالح جميعان.د الخامس 
 كل برنامج 

حوار ومناقشة حول 
 مزايا كل برنامج 

سعديو بيادر 
 69-49ص

نماذج من البرامج 
المستخدمة في 

برنمج  )الرياض
 (منتسوري 

إبراىيم فالح جميعان.د السادس و السابع التعرف إلى أىداف  
البرنامج محتواه 

واألساليب المستخدمة 
 واألدوات واألجيزة 

حوار ومناقشة قردية 
واجب – وجماعية 

تخطيط لنشاط مصمم 
 بطريقة منتسوري   

سعديو بيادر 
 97-73ص
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التعرف عمى أىداف  إبراىيم فالح جميعان.د الثامن  برنامج التعميم لمتفكير
البرنامج ومجاالتو 
 وتطبيقات عممية 

البحث في المراجع 
والشبكو العنكبوتية 

عمى برامج عالمية  
 ومناقشتيا 

سعديو بيادر 
 110-97ص

أساليب تعميم البرنامج 
النفسي لمخبرة 

 المتكاممة

التعرف عمى برتامج   إبراىيم فالح جميعان.د التاسع
الخبرة المتكاممة و 
 أساليب تعميميا 

مناقشة وحوار بين 
المجموعات حول 

الخبرة أساليب 
 المنكاممة

سعديو بيادر 
 129-119ص

البرنامج التربوي لخبرة 
 من أنا 

العاشر و الحادي 
 عشر

التعرف الى مفيوم  إبراىيم فالح جميعان.د
البرنامج وخصائصو 

 ومكوناتو  

زيارة روضة واإلطالع 
عمى البرنامج المتبع 
 في الروضة   

سعديو بيادر 
 170-133ص

تقويم البرامج ونماذج 
 من استمارات التقويم

التعرف عمى النماذج  إبراىيم فالح جميعان.د الثاني عشر 
 المتبعة في التقويم

سعديو بيادر  توظيالمنياج 
 237-223ص

 الثالث عشر  
 والرابع عشر  

تقديم عرض لمشاريع   إبراىيم فالح جميعان.د
 الطمبة ومناقشتيا 

 

  امتحان نيائي   إبراىيم فالح جميعان.د الخامس عشر 

 

 

 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية. 21

 :ٌتى تطٌٕز َتبخبد انتؼهى انًضتٓذفخ يٍ خالل انُشبطبد ٔاالصتزاتٍدٍبد انتذرٌضٍخ انتبنٍخ
 .ٌدت اتًبو انمزاءاد انًطهٕثخ لجم انحضٕر نهصف . انٕاخجبد انًطهٕثخ، انحضٕر، انُمبط، انًشبركخ انصفٍخ تتضًٍ انمزاءاد انٍٕيٍخ نهًبدح-1

 
 

 
 

 المادة ومتطلبات التقييم أساليب. 22

: ٌتى إثجبد تحمك َتبخبد انتؼهى انًضتٓذفخ يٍ خالل أصبنٍت انتمٍٍى ٔانًتطهجبد انتبنٍخ

 
 %انُضجخ انًؤٌخ يٍ انؼاليخ انُٓبئٍّ   انًٕاػٍذ  يتطهجبد انًضبق
 10 ٌٕيٍخ ٔيضتمزح  انٕاخجبد انحضٕر ٔانًشبركخ ٔ
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 30 15/11االصجٕع انثبيٍ  االختجبراد 
 10 االصجٕع انثبنث ػشز ٔانزاثغ ػشز  يشزٔع 

 50 صٍتى تحذٌذْب يٍ لجم انتضدٍم االيتحبٌ انُٓبئً 
 100  انًدًٕع

 

 بالمادة المتبعة السياسات .23

 سياسة الحضور والغياب- أ

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

 الغياب عن االمتحانات وتسميم الواجبات في الوقت المحدد- ب

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

 إجراءات السالمة والصحة- 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

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

 إعطاء الدرجات- ه

 الخدمات المتوفرة بالجامعة والتي تسيم في دراسة المادة- و

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 

 

 
 
 
 

 المراجع .25

 
 

 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع عمان (2003)سعديو محمد , بيادر-
  .غزح، اندبيؼً انكتبة دار-
. ػًبٌ انفكز دار، انطفم تؼهى ثٍئبد( 2007 )ريضبٌ ٔثذٔي يحًذ، لُذٌم-

 ٔانُشز نهطجبػخ غضبٌ دار ، صُٕاد 6-3 صٍ يٍ انًذرصخ لجم يب نطفم ٔانُشبطبد انجزايح دنٍم(1988 )،صبْزح انُبثهضً-
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