
 

 

 

 

 وصف المواد

 
 (2113010( )الطفل واالسرة والمجتمع) .1

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد. المتطلب السابق:

تزود هذه المادة بمعلومات تبين العالقة بين األطفال وأسرهم والمجتمع، وتساعد الطلبة  الوصف:

للتعرف على الطرق الصحيحة لتنشئة الطفل ،ومعرفه العوامل التي تساعد األطفال اسر األطفال في 

وضيح لمفهوم األسرة والمشكالت التي تواجهها إثناء تربية عملية التربية، وتتضمن المادة أيضا ت

الطفل،  والتعريف أيضا بالتنشئة المجتمعية وطرائق هذه التنشئة وعالقة الطفل بأمه والتأثير المتبادل 

 بينهما.

 

 (2121311( )أدب األطفال) .0

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.  المتطلب السابق:

 

األدب والطفولة، وتاريخ أدب األطفال، وتطوره، وميادين أدب األطفال تتناول هذه المادة  الوصف:

وكتب األطفال، وفن حكاية القصة لألطفال، تنمية ملكات التذوق األدبي والفني والجمالي لدى األطفال ، 

تقويم أدب األطفال، أسس اختيار األدب المناسب للطفولة المبكرة من القصص والتمثيليات واإلشعار، 

 طفال في األرد،، اثر األدب في بناء شصصية الطفل.أدب األ

 

 

 (2113111( )مدخل إلى رياض األطفال ) .3

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد. المتطلب السابق:

 

تتناول هذه المادة نبذه تاريصيه عن تطور مرحلة رياض األطفال في العالم العربي والغربي  الوصف:

وإعطاء الفرصة للطلبة الستكشاف عالم األطفال ماقبل المدرسة، وتشمل أهم المدارس في تربية الطفل، 

وأهداف رياض األطفال، والتعرف على المعلمين واألساليب المستصدمة، وتصطيط وتوجيه أنواع متعددة 

من نشاطات األطفال، وخصائص برامج ماقبل المدرسة النوعية وخصائص المعلمين، ووضع المهنة 

 بل.في الماضي والحاضر والمستق

 

 

 (2113144( )حقوق الطفل في اإلسالم والتشريعات األخرى) .4

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد. المتطلب السابق:

 

تهدف المادة إلى تبصير الطالب ببعض المفاهيم واألسس والمبادئ العامة التي تقوم عليها   الوصف:

التربية اإلسالمية للطفل، والتعرف على خصائص التربية اإلسالمية وإبراز دور مرحلة حضانة الطفل 

ليم، تأديب والتعبعد الفطام، وكذلك إبراز مكانه الطفل وحقوقه في األبوة والتسمية  والرعاية والعدل وال

وتوضيح دور المؤسسات التربوية والتعليمية في تنشئة الطفل واألصول واألساليب التربية التي 

استصدامها معلمين األطفال في اإلسالم، كما وتتناول المادة االتفاقيات واألنشطة التي تهتم بموضوع 

 حقوق الطفل على المستوى العالمي.

 

 

 (2113014( )التنشئة االجتماعية لألطفال) .1

 ()بكالوريس :البرنامج

 الطفولة المبكرة :التصصص

 9 :رقم الصطة

 

 

 جامعة الزرقاء 

العلوم التربوية الكلية:  

الطفولة المبكرة القسم:  

 

 



 

 

 

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد. المتطلب السابق:

 

تتضمن هذه المادة ماهية التنشئة االجتماعية: المفهوم، األهداف، الشروط، اإلشكال،   الوصف:

العناصر، واألطوار، والتعرف على نظريات التنشئة االجتماعية لألطفال، ثم يتم التطرق إلى عالقة 

بادي النمو، والتفاعل االجتماعي، والثقافة، ونمو الذات ، والقيادة ثم يتم التطرق التنشئة االجتماعية، بم

إلى االتجاهات والقيم عند األطفال، وأيضا يتم التطرق إلى المؤسسات المسؤولة عن التنشئة 

 االجتماعية.

 

 (2113000( )نمو الطفل المعرفي واللغوي) .6

 3الساعات المعتمدة: 

 يوجد.ال  المتطلب السابق:

 

تتناول هذه المادة مفاهيم النمو اللغوي والمعرفي كقدرات األطفال العقلية والذكاء واإلدراك  الوصف:

والتفكير، ومعالجه المعلومات، ومهارات حل المشكالت، ووظبفه الدماغ مع التركيز على النظرية 

التواصل لألطفال الصغار  المعرفية في استصدام اختبارات الذكاء، وتطبيقها، والنمو اللغوي ومهارات

من الوالدة حتى سن الثامنة،والعوامل التي تؤثر في النمو اللغوي، وأساليب التعلم ومبادئه ومهارات 

 اللغة االساسيه التي يحتاجها كل طفل.

 

 (2113031( )استصدام الحاسوب في رياض األطفال) .7

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

اول هذه المادة التعريف بالحاسوب وتطبيقاته في مجال تعلم وتعليم األطفال، كما تتناول تتن   الوصف:

دور الحاسوب وبرمجياته المصتلفة في تطوير مهارات ومعارف واتجاهات األطفال، وتعرض هذه المادة 

الئمة مكيفية إعداد البرمجيات المحوسبة وتوظيفها وتقويمها واختبار ما يجعل البرمجيات التعليمية 

 نمائياً.

 

 (2113040( )صحة الطفل وتغذيته) .8

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

تدور هذه المادة حول مفهوم الصحة والمرض  وبعض اإلمراض الفتاكة التي تصيب األطفال  الوصف:

وكيفيه الوقاية منها ومفاهيم التربية الصحية والعادات الصحية الحسنه وكيفيه تعزيزها والعادات 

ت اوكيفيه التصلص منها الحوادث التي تحدث لألطفال وكيفية الوقاية منها ومبادئ اإلسعاف ةالسيئ

األولية للحوادث المصتلفة التي تصيب األطفال، وكذلك تغذيه األم والطفل والمشاكل الصحية الناتجة عن 

 سؤ التغذية.

 

 (2113046( )النمو االجتماعي واالنفعالي والصلقي لألطفال) .9

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

نمو الطفل هي: النمو االجتماعي واالنفعالي  تتناول هذه المادة ثالث مظاهر من مظاهر الوصف:

والصلقي، وإبراز النظريات النفسية والتربوية التي تناولت هذه المظاهر، والتطبيقات التربوية لها في 

مجاالت تعلم الطفل وتربيته وإعداد بيئة تعلم الطفل، وبرامج تنميتها في إطار األسرة والروضة 

رة إيجابا على سير النمو ومداه، والمشكالت المرتبطة بمظاهر النمو والمجتمع المحلي، والعوامل المؤث

وسبل تشصيصها، والتعامل معها وعالجها، سواء الموجهة منها للطفل مباشرة ،أو الموجهة لبيئة 

 التعلم أو البيئة األسرية له أو مؤسسات المجتمع األردني.

 

 (2113310( )تعليم األطفال الموهوبين) .12

 3ة: الساعات المعتمد



 

 

 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

تهدف هذه المادة التعريف بمجال تربية األطفال الموهوبين بشكل عام، وتحديداً المسار  الوصف:

التاريصي لتطور تربية الموهوبين، واالطالع على تطور النظريات ذات الصلة بتربية األطفال 

الفئة، وكذلك بناء قاعدة متينة من الموهوبين، والتعرف على السمات والصصائص السلوكية لهذه 

المعلومات والمصطلحات االساسيه الضرورية لفهم المجال التطبيقي في تربية الموهوبين من حيث 

بناء البرامج، والكشف، واإلرشاد، واإلبداع ،تعليم التفكير، المناهج،  والتعرف أيضا  على واقع رعاية 

حكومة والمؤسسات في رعاية الموهوبين، هذا ويعتمد المقرر الموهوبين عربياً وعالمياً ومحلياً، دور ال

على طرق تقويم مصتلفة تعكس معارف المدارس ومهاراته المكتسبة ووعيه بالمغزى الحضاري لتربية 

 الموهوبين والقضايا والمشكالت المتعلقة بها.

 

 (2113316( )االتجاهات الحديثة في رياض االطفال) .11

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.لب السابق: المتط

 

تتناول هذه المادة موضوعات تتعلق باالتجاهات الحديثة في تربية الطفل في رياض األطفال  الوصف:

والمرحلة االساسيه الدنيا ومؤسسات التنشئة االجتماعية، وكذلك مجاالت التربية الحديثة واالتجاهات 

واألخذ بعين االعتبار أراء العلماء التربويين،  الحديثة في التعامل مع األطفال ، وقواعد الثواب والعقاب

 وبعض القضايا المدرسية وكيفية النظر إليها باألساليب السليمة.

 

 (2113303( )تعديل سلوك الطفل) .10

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

المستصدمة  يضمن المساق مفهوم تعديل السلوك، وخطواته، وخصائصه، وطرق القياس  الوصف:

للسلوك، كما يتضمن منهج البحث في تعديل السلوك وتعميم السلوك المعرفي، وتعميم السلوك 

 المكتسب، والمحافظة عليه

 

 (2113301( )تنمية المفاهيم العلمية والرياضية لألطفال) .13

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

اكتساب الطفل المفاهيم العلمية والرياضية األساسية في  تتناول هذه المادة أساليب ونظريات الوصف:

الطفولة المبكرة واستراتيجيات تنمية هذه المفاهيم متضمنة المواد واألنشطة الالزمة وكيفية توظيفها 

في الممارسات الحياتية اليومية للطفل في مرحلة الطفولة المبكرة واستصدام الوسائل التعليمية في 

 والتركيز على إجراءات التشصيص والتفريد والتقييم والميول العلمية. تدريس تلك المفاهيم

 

 (2113331( )مناهج رياض األطفال) .14

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

تتناول هذه المادة المصادر المساعدة في تطوير نماذج المنهاج في تربية الطفولة المبكرة   الوصف:

تطبيقية في تطور المنهاج لألطفال الصغار مع تركيز على مجاالت أو والمعلومات النظرية وال

 موضوعات معينه كالرياضيات واللغة والعلوم والفن.

 

 (2113333( )تصميم وإنتاج مواد تعليمية لألطفال) .11

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

تهدف هذه المادة إلى التعريف بالوسائل التعليمية ،ومفاهيمه ،ومبادئها ،وقنوات االتصال :    الوصف:

مثل :المقابلة الشصصية ،واالجتماعات والندوات ،والمحاضرات ،والملصقات ،والمعارض، والصور، 



 

 

 

صنيف تكما يعرف الطالب بتصنيفات المواد التعليمية :مثل تصنيف ديل ،تصنيف ديل ، تصنيف اوسلن 

دونكا،، ويهدف إلى تدريب الطلبة على استصدامات الشفافيات والصرائط والمجسمات، والتجارب 

 العملية والتدرب على استصدام األجهزة كالكمبيوتر والفيديو والتعليم المصغر، والحقائب التعليمية.

 

 (2113331( )اإلرشاد األسري) .16

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

مادة اإلرشاد األسري توضيحا لمفهوم اإلرشاد وأهدافه ومناهجه وأسسه، ثم يتطرق إلى  تقدم الوصف:

نظريات اإلرشاد، واستصداماتها   في عمليه اإلرشاد ثم يتطرق لطرق اإلرشاد ومجاالته، ثم يتناول 

  برامج التوجيه واإلرشاد الحديثة.

 

 (2113341( )رياض األطفال إدارة صف) .17

 3المعتمدة:  الساعات

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

تتناول هذه المادة اتجاهات إدارة الصف وتكنيكات تعديل السلوك وكيف توثر اإلثارة والتغذية  الوصف:

الراجعة على سلوك األطفال في الصف في الجانب المعرفي والوجداني والسلوك والعناصر الفاعلة في 

 م التعاوني، والتعلم بالمالحظة.التعليم وتنظيم خبرات التعلم، والتعل

 

 (2113401( )تقييم نمو الطفل في رياض األطفال) .18

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

ملية ، الدراسة العاإلحصائيةيتضمن هذا المساق مفاهيم القياس واالختبار والتقويم، المفاهيم  الوصف:

رات المعرفية، اختبارات الذكاء، مقياس النمو االجتماعي. للطفل، دراسة التطور المعرفي، وتقويم القد

 يلهوتحلوتمكين المتعلم من إعداد اختبار تحصيلي ألطفال الروضة، أضافه إلى تطبيقه وتصحيحه 

 وإجماليا( واستصراج دالالت الصدق والثبات. )تفصيليا

 

 (2113411( )سيكولوجيه اللعب لرياض األطفال) .19

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

تتعرض هذه المادة لموضوع اللعب عند األطفال، من ناحية سيكولوجيه اللعب: سماته،  الوصف:

كما  ب،اللعوأنواعه، والنظريات السيكولوجية في اللعب، باإلضافة إلى معرفه األسس التي يقوم عليها 

ويهدف هذا المساق إلى إنتاج وسائل والعاب ويعالج األنشطة الفردية واألنشطة الجماعية عند األطفال، 

 الفك والتركيب التي تصدم منهاج رياض األطفال.

 

 (2113410( )تنمية المهارات الفنية والحركية) .02

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

تتناول هذه المادة مفهوم المهارات الفنية وأسسها السيكولوجية والتربوية، كما تتضمن  الوصف:

، وتهدف إلى تنمية المهارات في الفن، كما تتناول مفهوم المهارات الحركية وأسسها ةنشاطات عملي

 السيكولوجية التربوية وتهدف أيضا إلى تنمية جمله من المهارات الرياضية.

  



 

 

 

 

 (2113462( )يب الميدانيمدخل إلى التدر) .01

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

يتناول هذا المساق المدخل إلى التربية العملية بعض األمور المتعلقة بمهنة التعليم وأخالقياتها   الوصف:

ج اوما تتطلب من عمليه إعداد مهني للمعلم، كما يسعى إلى التعريف بمكانه التربية العملية في منه

احلها وأساليبها، إعداد المعلمين، ومفهومها وأهميتها، وبعض مبادئها واالتجاهات الحديثة فيها ومر

طرافها، ويجدد المساق الكفايات التعليمية الواجب توفرها لدى المعلمين في مجاالت أوالعالقات بين 

ارية كالت الفنية واإلد)التصطيط، والتنفيذ، والتقويم( أضافه إلى التعرض إلى بعض الصعوبات والمش

التي قد تعترض الطالب/ المعلم في إثناء التطبيق العملي، واقتراح حلول لها، كما يتناول المساق تدريب 

الطلبة عملياً من خالل عرض مواقف صفيه مصورة، أو يقدمها الطلبة أنفسهم ثم يتم مناقشتها بشكل 

 تعاوني.

 

 (2113460( )التدريب الميداني) .00

 3المعتمدة: الساعات 

 المتطلب السابق: 

 (2113462( )مدخل إلى التدريب الميداني)

 

تشمل هذه المادة مشاهدات لعينات مسجله من الدروس في الصفوف ذات العالقة وتحليلها  الوصف:

وتدريبات خاصة في مجاالت: صياغة األهداف التعليمية، تصميم الصبرات التعليمية، تحفيز الطلبة 

االستعداد للتعلم، تقويم التعلم، وإعداد دروس قصيرة تدور حول أساليب وطرائق تدريسية للتعلم، توفير 

معينه ومصممه لتعليم المفاهيم والمبادئ والمهارات وتنفيذها وتحليل أدله المعلمين والكتب المدرسية 

ها مع قشتفي الصفوف ذات العالقة، وكتابه تقارير عنها ومشاهدات صفيه منظمه، وكتابه تقارير ومنا

( أسابيع يتبعه تقويم وال يسمح للطالب بدراسة مساق 8المشرف والمتعاو،، وتدريس مكثف لمده )

التربية العملية إال في الفصل األخير لدراستها وفي حالة تصرجه في الفصل الصيفي يسمح له بالتربية 

 العملية في الفصل الذي يسبقه.

 

 (2113101( )علم نفس نمو الطفل) .03

 3المعتمدة: الساعات 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

الوصف: تتناول هذه المادة مفهوم علم نفس نمو الطفل ومراحله وخصائصه وطرق دراسته، والعوامل 

المؤثرة فيه ويتطرق المساق لمراحل النمو عند األطفال بالمرحلة الجينية ومرحلة الرضاعة ومرحلة 

 تناول المساق مرحلة المراهقة.الطفولة المتوسطة والطفولة المتأخرة، كما ي

 

 (2113017( )تنمية المهارات اللغوية) .04

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

 كيف يكتسب األطفال،لدى  ومراحل تكوينهاالوصف: ماهية اللغة وأشكالها، تعريف المفاهيم اللغوية 

تصميم األنشطة المناسبة لتنمية المهارات  الروضة،الطفل اللغة، األنشطة التربوية المناسبة لطفل 

بين دور الروضة في النمو االجتماعي والنمو اللغوي  واللغة، العالقةاللغوية، العالقة بين علم النفس 

 لدى الطفل، العالقة بين اللغة والتفكير، إعداد وسائل تقويم مناسبة للمهارات اللغوية.

 

 (2113047( )وسائل اإلعالم واألطفال) .01

 3اعات المعتمدة: الس

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

الوصف: تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بوسائل اإلعالم المصتلفة وتأثيراتها السلبية وااليجابية 

على األطفال، كما يبرز بعض الجوانب المتعلقة باإلعالم والطفولة مثل: تنمية الوعي اإلعالمي وأهمية 



 

 

 

واإلدما، التلفزيوني، وارتباط التفكير باإلعالم، كما وتتناول دور وسائل  الثقافة اإلعالمية العامة،

اإلعالم بعامه والتلفاز خاصة على األطفال، وكيفية استصدامها في تعليم األطفال وتشكيل اتجاهاتهم ثم 

أثرها و كيفية اإلفادة من ايجابياتها، والتقلقل من اضراراها، وكذلك تتناول نظره المجتمع لوسائل اإلعالم

 في تنمية وصقل شصصيه الطفل.

 

 (2113343( )التربية البيئية لألطفال) .06

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطلبة بكيفية تطوير وتنمية الوعي البيئي لدي األطفال كما الوصف: 

ي التربية البيئة بمكوناتها الرئيسية لسلوك البيئيتناول أيضا مفهوم البيئة الطبيعة والمشيدة ونموذج 

وإشكال تغيره وإبعاده وكيفية ضبط سلوك األطفال البيئي كما وتهتم بتطوير اتجاهات ايجابية نحو البيئة 

من خالل تطوير برامج وأنشطه بيئة ذات صله باألطفال وكذلك يبحث المساق استراتيجيات تنمية الوعي 

 البيئي األطفال.

 

 

 (4211334( )قراءات في الطفولة باللغة االنجليزية) .07

 3الساعات المعتمدة: 

 ال يوجد.المتطلب السابق: 

 

ال طفألا ضلى تمكين الطالب من المصطلحات العلمية الصاصة بالطفولة ورياإتهدف هذه المادة الوصف: 

ير فتو لىإضاهة إلة باغللتلك ا فية المراجع الصاصة بهذا المجال ءيستطيع قرا يجليزية، لكإلا اللغة في

ة ويتم اختيار النصوص غتلك الل فيهذا المجال  فية وزيادة الصبرة فخر من مصادر المعرآمصدر 

 .هداف المذكورةاألأستاذ المادة ومناقشتها مع الطلبة لتتحقق  لالمناسبة من قب

 


