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ادة دراسٌة إلكترونٌةمخطط م  

 1. اسم المادة العمل االجتماعً مع الطفولة واألحداث

 2. رقم المادة 2033032

 الساعات المعتمدة )نظرية،عملية( ساعات 0
.3 

 الساعات الفعلية )نظرية، عملية( ساعات 0

 4. المتطلّبات السابقة/المتطلبات المتزامنة -

 5. اسم البرنامج البكالورٌوس

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة لجامعة األردنٌةا

 8. الكلية اآلداب

 9. القسم قسم العمل االجتماعً

 10. مستوى المادة البكالورٌوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي ثانًالفصل الدراسً ال

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالورٌوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال ٌوجد

 14. لغة التدريس العربٌة

 15. أسلوب التدريس عن بعد إلكترونً ☐ مدمج    ☐

☐Moodle     ☐Microsoft Teams   ☐Skype     

☐Zoom      

☐Others………… 

 .63 المنصة اإللكترونية

تاريخ استحداث مخطط المادة الدراسية/ تاريخ  61/2/2326
 مراجعة مخطط المادة الدراسية

17.  
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 منّسق المادة .61

  .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج

 ال ٌوجد منسق.

 مدرسو المادة .61

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبٌة، رقم الهاتف، البرٌد اإللكترونًما ٌلً الرجاء إدراج

 م أحمد العدرةاسم المدرس: د. ابراهٌ

 aladra_5@yahoo.com(، االيٍم: 22892ث،خ، رقى انهاتف: )،ح (0:03 -02:03)(، انساػاخ انًكتثٍح: 023رقى انًكتة: )

 

 وصف المادة .23

 .مذكور فً الخطة الدراسٌة المعتمدة هو كما

الطبٌعٌة، باإلضافة إلى الموضوعات ذات عالقة رؤٌة نفسٌة اجتماعٌة للطفولة، وإضافة عرض عملٌة النمو  قدٌمتدة إلى تسعى هذه الما
هامة باألطفال وأسرهم مثل )اإلنحراف، التعلم، العنف، التواصل األسري، العالقة بٌن الوالدٌن وأبناءهم(، والتعرف بنظرٌات ومهارات 

 جتماعٌة.التشخٌص التً تنطبق على العمل المباشر مع األطفال، وسٌكون هناك فحص نقدي للنظرٌات النفسٌة واال

 
 المادة ونتاجات تعلمهاتدرٌس أهداف  .26

 :األهداف -أ

 * األهداف العامة للمقرر:

 بمرحلة الطفولة ونظرٌاتها ومهارات التعامل مع هذه الفئة. ةهدف هذه المادة إلى تعرٌف الطلبت

 * األهداف الخاصة للمقرر:

 . َظرياث انؼًم يغ األطفال إنى انخؼرف -

 م انطفىنتيرازانخؼرف إنى  -

 .يشكالث انطفىنت انخؼرف إنى -

 .برايح انخدخم انًهُي يغ األطفالانخؼرف إنى  -

 :ٌتعرف على ما ٌلً أن على ا  ٌكون قادر أنالمادة  إنهاءنتاجات التعلّم: ٌتوقع من الطالب عند  -ب

 .نظريات االجتماعية للعمل مع الطفولة واألحداث -

 .ة، الطفولة المبكرة، المتوسطة، المراهقة(المراحل العمرية للطفولة )الرضاع -

 .(ا، خصائصهالطفولة )مفهومها -

 أهمية مرحلة الطفولة. -

 .)العنف، ضعف التحصيل الدراسي، التنمر، المشكالت األسرية( مشكالت مرحلة الطفولة -

 .مبادئ العمل مع مرحلة الطفلولة -

 .التشريعات والقوانين المتعلقة باألطفال واألحداث -

 .ساسية للعمل مع الطفولة واألحداثالعمليات األ -

 دور األخصائي االجتماعي في التعامل مع الطفولة واألحداث. -

 

 :لها والجدول الزمنً المادة الدراسٌة محتوى .22

 أسانٍة انتذرٌس انًرجغ انًحاضرج األسثىع

 انًنصح اإلنكترونٍح

 انًىضىع أسانٍة انتقٍٍى

 يذخم إنى انطفىنح وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 0. 0 0

 انطفىنت انًبكرة وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 0. 0 

 انطفىنت انىسطى وانًخأخرة وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 0. 5 
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فاليشكالخ األط وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 2. 0 2  

 انؼُف وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 2. 0 

 انخًُر وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 2. 5 

 ضؼف انتحصٍم انذراسً وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 0.0 0

 زمىق األطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 0.0 

 احفاليت زمىق انطفم اندونيت وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 0.5 

 انتطىر انطثٍؼً نهطفم وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 2.0 2

 انخطىر انؼمهي وانًؼرفي وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 2.0 

 انخطىر االخخًاػي وانؼاطفي وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 2.5 

ىر انجسذي )انثٍىنىجً(انتط وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 5.0 5  

 انثمافت وانُىع االخخًاػي ػهى انطفم وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 5.0 

 ردود فؼم األطفال حداِ انضغظ انُفسي نحضىرواانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 5.5 

 انتذخالخ االجتًاػٍح واننفسٍح نألطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 6.0 6

 انُشاطاث انُفسيت واالخخًاػيت نهؼايهيٍ يغ األطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 6.0 

 إخراءاث انمياو بانُشاطاث انًمديت نألطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 6.5 

 استراتٍجٍاخ انتؼايم يغ األطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 7.0 7

 يرازم انًسُت انًشخركت بيٍ األطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 7.0 

دور األخصائي االخخًاػي في انخؼايم يغ  وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 7.5 

 األطفال

 اإلسؼافاخ اننفسٍح األونٍح نألطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 8.0 8

 اندػى انُفسي واالخخًاػي نألطفال بانخربيت وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 8.0 

 يبادئ انخؼايم يغ األطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 8.5 

 إرشاداخ األسرج نهتؼايم يغ األطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 9.0 9

 انخشريؼاث انًخؼهمت باألطفال وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 9.0 

 األزداد في انماَىٌ وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 9.5 

 انتشرٌؼاخ انًتؼهقح تاألحذاث وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 03.0 03

 انؼًهياث األساسيت نهخدخم وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 03.0 

 انؼًم االخخًاػي يغ انطفىنت واألزداد نحضىرواانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 03.5 

 ترايج انتذخم انًهنً وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 00.0 00

 يشكالث األزداد وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 00.0 

 إَسراف األزداد وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 00.5 

 يفهىو انحذث واإلنحراف وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 02.0 02

 يظاهر األَسراف وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 02.0 

 يراكس األزداد وػًهها وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 02.5 

 أنىاع األحذاث انًنحرفٍن وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 00.0 00



 

         

QF-AQAC-03.02.1.2  4 
 

 انُظرياث انًفسرة إلَسراف األزداد وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 00.0 

 انُظريت انبيىنىخيت وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 00.5 

انًفسرج حاننظرٌح اننفسٍ وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 02.0 02  

 انُظريت االخخًاػيت وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 02.0 

 حطبيماث وانحضىرانًشاركح  Microsoft Teams حسة انقائًح 02.5 

 

 غير متزامنة/ لقاء. محاضرةمتزامنة / لقاء،  تشمل: محاضرة*أساليب التدريس 

 .اختبار قبل المختبر ... إلخ امتحان،، ختبار قصيرا، التقييم تشمل: الواجبات المنزلية*أساليب 

 

 التقٌٌم  أسالٌب .20

 التقٌٌم والمتطلبات التالٌة: أسالٌبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  ٌتم
 

 انًنصح االسثىع انًىضىع انؼاليح أسهىب انتقٍٍى

 Juexams.com يُخصف انفصم زسب انًادة ػاليت 03 ايخساٌ انًيد

 Moodle خالل انفصم زسب انًادة ػالياث 03 انىاخباث

 Moodle طيهت انفصم طيهت انفصم ػالياث 03 انًشاركت انؼايت

 Juexams.com َهايت انفصم كايم انًادة ػاليت 03 االيخساٌ انُهائي
 

 

 متطلبات المادة. 22

 لمنصة اإللكترونٌة المستخدمة.، كامٌرا، حساب على اباألنترنتجهاز حاسوب موصول  على الطالب أن ٌمتلك

 

 السٌاسات المتبعة بالمادة. 22

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددات وتسليم الواجبات في الغياب عن االمتحان -ب

 والصحة إجراءات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطاء الدرجات -ه

 ي دراسة المادةتسهم فالتي والجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 

 
 . المراجع23

 

 انكتة انًطهىتح، وانقراءاخ وانًىاد انسًؼٍح وانثصرٌح انًخصصح:  -أ

 ػًاٌ: دار انًسيرة نهُشر وانخىزيغ. ،انثقافح انًانٍح نهطفم )دنٍم األتاء وانًؼهًاخ فً يرحهح رٌاض األطفال((، 5300انًُير، رَدا ) - -

 ، اإلسكُدريت: انًكخب اندايؼي انسديذ.ذيح االجتًاػٍح انًؼاصرجانخ(، 5300زبيب، خًال وزُا، يريى ) - -

 ، ػًاٌ: دار انثمافت نهُشر وانخىزيغ.يقذيح فً انخذيح االجتًاػٍح(، 5305سانى، سًاذ وصانر، َدالء ) - -
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 ، ػًاٌ: خايؼت انمدش انًفخىزت.   يذخم إنى انخذيح االجتًاػٍح(، 5332درويش، خهيم ويسؼىد، وائم ) - -

 اإلسكُدريت: خايؼت زهىاٌ. ،انًًارسح انًهنٍح نهخذيح االجتًاػٍح )فً يجال انطفىنح((، 5353، َىرهاٌ )يسًد - -

 انماهرة: دار انؼهىو نهُشر وانخىزيغ.، "خصائص اننًى فً يرحهح انطفىنح انًثكرج"(، 5302انساج، سًيرة ) - -

 ، انماهرة: انشركت انؼربيت انًخسدة نهخسىيك وانخىريداث.يح االجتًاػٍحيٍادٌن يًارسح انخذ(، 5332انسروخي، طهؼج وأبى انًؼاطي، ياهر ) - -

 ، ػًاٌ: دار وائم نهُشر وانخىزيغ.انخذيح االجتًاػٍح فً انًجتًغ انؼرتً انًؼاصر(، 5332غرايبت، فيصم ) - -

 ى انًصريت.انماهرة: يكخبت األَده ،انخذيح االجتًاػٍح يغ األسرج وانطفىنح وانًسنٍن(، 0222حىفيك، يسًد ) - -

 ، االسُدريت: دار انًؼرفت اندايؼيت.انخذيح االجتًاػٍح ويجاالخ انًًارسح انًهنٍح(. 5332صانر، ػبد انسي ) -

 ، ػًاٌ: دار انفكر.يذخم انى انخذيح االجتًاػٍح(. 5333انًؼايطت، خهيم ) -

 انماهرة: دار انؼهىو نهُشر وانخىزيغ. ،"رػاٌح األسرج وانطفىنح )ين ينظىر اخذيح االجتًاػٍح("(، 5330يسًد، رأفج ) -

 

 :انكتة انًىصى تها، وغٍرها ين انًىاد انتؼهًٍٍح انىرقٍح واإلنكترونٍح  -ب

 ًٌكن االستفادج ين األتحاث انًنشىرج فً انذورٌاخ انؼهًٍح، ورسائم انًاجستٍر وانذكتىراج انًىجىدج فً انًكتثح االنكترونٍح.

 
 

 معلومات إضافٌة. 22

 

 يحًهح.  pdfستؼانح تكافح انىسائم االنكترونٍح انًتاحح تاالضافح انى يهفاخ ًٌكن اال

 
 

 
 61/2/2326التاريخ:        ----------التوقيع:                د. إبراهٌم العدرةمدرس أو منسق المادة: 

 
 -------------------------------------- التوقيع    --------------------------مقرر لجنة الخطة/ القسم: 

 
 -----------------------------------------التوقيع                 -------------------------رئيس القسم: 

 
 -------------------------------------- التوقيع     -------------------------مقرر لجنة الخطة/ الكلية: 

 
 --------------------------------التوقيع            -------------------------------------------العميد: 

 


