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 جامعة الزرقاء
 

 : -المتطلب السابق 

 :اسم المدرس  العلوم التربوية: الكلية 

 : موعد المحاضرة  رياض اطفال: القسم 

 مشكالت األطفال ومعالجتها: عنوان المقرر
0513221 

 : الساعات المكتبية 

  

 وصف المساق 
 

يتناول ىذا المساق تعريف الطمبة بأىم المشكالت اإلنفعالية واإلجتماعية والتعميمية 
والسموكية التي قد يتعرض الطفل في مراحل حياتو وطرق الوقاية والعالج ، مع التركيز 

عمى اإلتجاه السموكي واىمية دور األسرة وتعاونيا مع المؤسسات التربويةفي عالج 
 . مشكالت األطفال

 

 

اهداف المساق  
 

 :يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الدارس في أن يتعرف عمى  

 اإلنفعالية واإلجتماعية والتعميمية في المشكالت ء المفاىيم األساسية والمبادي
. والسموكية لألطفال

 تعريف الدارس بأىم اإلضطرابات والمشكالت النفسية واإلجتماعية .
 تعريف الدارس بأساليب الوقاية منيا .
 اجراء دراسة حالة لطفل يعاني من مشكمة سموكية. 
  تعريف الدارس بأىمية التعاون بين الروضة والبيت .

 
 

:  مخرجات التعلم

 

: عند االنتهاء من المقرر، فانه من المتوقع أن يكون الدارس قادرا عمى  أن 
  يتحسس حاالت اإلضطراب اإلنفعالي والسموكي                             .
  يميز بين اإلضطرابات التي تصيب األطفال. 

 يصف متطمبات العالج الالزم لمطفل  .
 يطبق متطمبات الشروط الصحية النفسية لألطفال .
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:   هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

والمىاقشت – المحضرة 

 واإلستكشاف

 اعذاد المادة

 المطلوبت

السلوك الطبيعي وغير 

 الطبيعي
ان يتعرف 

الدارس 
على 

المفاهيم 
األساسية 

 للمساق

 األول    3

 اعذاد المادة

المطلوبت وعرض ومارج 

 Data shawباستخذام ال 

 اعذاد المادة

المطلوبت  

وتكليف الطلبت 

بالتحضير مه 

بعض المراجع 

 اإلضافيت

التعرف  الىظريت السلوكيت
على 

النظريات 
في 

موضوع 
 العالج

 الثاني 3

المطلوبت وعرض ومارج 

 Data shawباستخذام ال 

 اعذاد المادة

المطلوبت 

وتكليف الطلبت 

بالتحضير مه 

بعض المراجع 

 اإلضافيت

النظرية المعفية 
 والتحليلية النفسية

اعذاد 

 المادة

 لوبتالمط

 الثالث 3

المطلوبت وعرض ومارج 

 Data shawباستخذام ال 

 اعذاد المادة

المطلوبت 

وتكليف الطلبت 

بالتحضير مه 

بعض المراجع 

 اإلضافيت

القلق - مشكالت الكذب
 الخوف-

اعذاد 

 المادة

 لوبتالمط

 الرابع 3

المطلوبت وعرض ومارج 

 Data shawباستخذام ال 

 المادةاعذاد 

 لوبتالمط
اعذاد  الخوف من الحيوانات

 المادة

 لوبتالمط

 الخامس 3

المطلوبت وعرض ومارج 

 Data shawباستخذام ال 

 اعذاد المادة

المطلوبت 

وتكليف الطلبت 

بالتحضير مه 

بعض المراجع 

 اإلضافيت

قضم األظافر العنف 
 والغضب

اعذاد 

 المادة

 لوبتالمط

 السادس 

المحاضرة والمناقشة 
السمنار والطريقة 

 االستكشافية
 Dataواستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطموبة 
وتكميف 
الطمبة 

بالتحضير 
من بعض 

المراجع 

يصف متطمبات 
 العالج الالزم لمطفل

اجراء دراسة 
حالة لطفل 
يعاني من 

مشكمة 
 .سموكية

      السابع 3
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 اإلضافية
المحاضرة والمناقشة 

السمنار والطريقة 
 االستكشافية

 Dataواستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطموبة 
وتكميف 
الطمبة 

بالتحضير 
من بعض 

المراجع 
 اإلضافية

يصف متطمبات 
 العالج الالزم لمطفل

اجراء دراسة 
حالة لطفل 
يعاني من 

مشكمة 
 .سموكية

      الثامن 3

المحاضرة والمناقشة 
السمنار والطريقة 

 االستكشافية
 Dataواستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطموبة 
وتكميف 
الطمبة 

بالتحضير 
من بعض 

المراجع 
 اإلضافية

يصف متطمبات 
 العالج الالزم لمطفل

جراء دراسة ا
حالة لطفل 
يعاني من 

مشكمة 
 .سموكية
 

      التاسع 3

المحاضرة والمناقشة 
السمنار والطريقة 

 االستكشافية
 Dataواستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطموبة 
وتكميف 
الطمبة 

بالتحضير 
من بعض 

المراجع 
 اإلضافية

يصف متطمبات 
 العالج الالزم لمطفل

تعريف 
الدارس 
بأىمية 

التعاون بين 
الروضة 
 .والبيت 

 
 

3 
 

 
 

    العاشر

المحاضرة والمناقشة 
السمنار والطريقة 

 االستكشافية
 Dataواستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطموبة 
وتكميف 
الطمبة 

بالتحضير 
من بعض 

المراجع 
 اإلضافية

يطبق متطمبات 
الشروط الصحية 
 .النفسية لألطفال

تعريف 
الدارس 
بأىمية 

التعاون بين 
الروضة 
 .والبيت 

 الحادي  3
 عشر
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المحاضرة والمناقشة 
السمنار والطريقة 

 االستكشافية
 Dataواستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطموبة 
وتكميف 
الطمبة 

بالتحضير 
من بعض 

المراجع 
 اإلضافية

يطبق متطمبات 
الشروط الصحية 
 .النفسية لألطفال

تعريف 
الدارس 
بأىمية 

التعاون بين 
الروضة 
 .والبيت 

  الثاني عشر 3

المحاضرة والمناقشة 
السمنار والطريقة 

 االستكشافية
 Dataواستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطموبة 
وتكميف 
الطمبة 

بالتحضير 
من بعض 

المراجع 
 اإلضافية

يطبق متطمبات 
الشروط الصحية 
 .النفسية لألطفال

عريف ت
الدارس 
بأىمية 

التعاون بين 
الروضة 
. والبيت 

 

 الثالث عشر 3

المحاضرة والمناقشة 
السمنار والطريقة 

 االستكشافية
 Dataواستخدام ال 

 اعداد المادة
 المطموبة 
وتكميف 
الطمبة 

بالتحضير 
من بعض 

المراجع 
 اإلضافية

يطبق متطمبات 
الشروط الصحية 
 .النفسية لألطفال

 الرابع عشر 3 

      

      

 

 
 

المراجع  
 الكتاب المقرر الرئيس 

  

 2014 - 1ط.دار وائل . سمية ابو غربية . مشكالت األطفال  (المؤلف, الطبعة,دار النشر , العنوان)

 

المقررات المساندة  
 

 (المؤلف, الطبعة,دار النشر , العنوان)
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 :طرق التعميم 
. أسموب المحاضرة التفاعمّية النشط -1
. التعميم عن طريق حّل المشكالت -2
 .التعميم التعاوني -3
 .الحوار والمناقشة -4
 .التعميم عن طريق األنشطة -5
 .المكتبة، واإلنترنت: ربط الطالب بمصادر المعرفة المختمفة، مثل -6

 

: األدوات المستخدمة في التقييم
 االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات 
الصفّية وغير الصفّية والبحث والتقرير ، والتفاعل الصفّي في المحاضرة، والجدول اآلتي 

 يوّضح برمجة إجراءات التقييم في المقّرر

 
 الدرجة التاريخ االختبار أو أساس التقىيم

 %20  االختبار األول
 %20  االختبار الثاني
المشاركة و إنتاج )أعمال الفصل 

 (وسيلة تعليمية
 10% 

 %50  االختبار النهائي
 

 


