المتطلب السابق:
اسم المدرس :
موعد المحاضرة :
الساعات المكتبية:

جامعة الزرقاء
الكلية :العلوم التربوية
القسم :معلم صف
عنوان المقرر :حقوق الطفل في اإلسالم
والتشريعات
التعليمية ()0513144

وصف المساق
يتضمن المقرر المفردات والمحاور األساسية التالية:
تودف المادة إلى تبصير الطالب ببعض المفا هيم واالسس والمبادئ العامة التي تقوم عمييا التربية االسالمية لطفل
والتعرف عمى خصائص التربية االسالمية وابراز مكانة الطفل و حقوقه في ا البوه والتسمية والرعاية والعدل والتأديب

ه
والتعليم ،وتوضيح دور المؤسسات التربوية والتع ليمية في تنشئة الطفل وا الصول واالساليب التربية التي استخدام ا

معلمين االطفال في االسال م ،كما وتتناول المادة ا التفاقيات واالنشطة التي تهتم بموضوع حقوق الطفل ع لى المستوى

العالمي.

أهداف المساق
يهدف هذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى:
- 1التعرف بحقوق الطفل.

- 2التعرف عمى تربية الطفل من الوالدة إلى الحولين
- 3التعرف عمى التربية العقدية ،التربية التعبدية
- 4التعرف عمى التربية العممية

- 5التعرف عمى التربية الفكرية.

- 6التعرف عمى التربية االجتماعية

- 7التعرف عمى ترغيب الطفل في بر الوالدين
- 8التعرف عمى التربية األخالقية.
- 9التعرف عمى التربية االنفعالية

- 10التعرف عمى أراء كبار المفكرين القدامى في تربية الطفل
 - 11التعرف عمى حقوق الطفل في المواثيق الدولية
التعلم:

مخرجات
عند االنتهاء من المقرر ،فانه من المتوقع أن يكون الطالب مدركاً لـ:
 حقوق

الطفل.

 نطاق حقوق الطفل.
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 تربية الطفل من الوالدة إلى الحولين
 التربية العقدية ،التربية التعبدية
 التربية العممية
 التربية

الفكرية.

 التربية االجتماعية

 ترغيب الطفل في بر الوالدين
 التربية األخالقية

 التربية االنفعالية
 أراء كبار المفكرين القدامى في تربية الطفل

 حقوق الطفل في المواثيق الدولية ()1
هيكم انمقزر :
االسبوع

نتاجات

الساعة

المعتمدة
3

األول

المواضيع

التعمم

التعريف بالمادة
وتوصيفيا
والمراجع وطرق
التقييم.

اجراءات
التعمم

طرق التعميم

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

واستخدام ال Data

بالتحضير

shaw

من بعض
المراجع
اإلضافية
3

الثاني

التعريف

حقوق الطفل.

بحقوق الطفل.

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف الطمبة

االستكشافية

بالتحضير من

واستخدام ال Data

بعض المراجع
اإلضافية
الثالث

3

نطاق حقوق

نطاق حقوق الطفل.

الطفل.

اعداد المادة
المطموبة
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السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

واستخدام ال Data

بالتحضير
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من بعض
المراجع

اإلضافية
الرابع

3

الخامس

3

تربية الطفل

من الوالدة إلى

تربية الطفل من

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

الوالدة إلى الحولين

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الحولين،.

الطمبة

التربية

واستخدام ال Data

بالتحضير

التعبدية.

من بعض
المراجع
اإلضافية

أراء كبار
المفكرين

التربية العقدية،

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

التربية التعبدية

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

واستخدام ال Data

القدامى في

تربية الطفل.

بالتحضير

من بعض
المراجع
اإلضافية
3
السادس

التربية العممية

التربية

العممية.

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

المطموبة

السمنار والطريقة

الطمبة

واستخدام ال Data

وتكميف

االستكشافية

بالتحضير
من بعض
المراجع

اإلضافية
السابع

3

التربية الفكرية.

التربية

الفكرية.

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

بالتحضير
من بعض
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واستخدام ال Data

المراجع

اإلضافية
الثامن

3

التاسع

3

التربية
االجتماعية.

التربية االجتماعية

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

.

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

واستخدام ال Data

بالتحضير
من بعض
المراجع
اإلضافية
ترغيب الطفل في

ترغيب الطفل

بر الوالدين

في بر

الوالدين.

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

واستخدام ال Data

المطموبة

السمنار والطريقة

بالتحضير
من بعض
المراجع

اإلضافية
التربية األخالقية

التربية

العاشر

3

األخالقية،
التربية

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

االنفعالية.

واستخدام ال Data

بالتحضير
من بعض
المراجع

اإلضافية
الحادي

3

عشر

 .اتفاقيو حقوق

التربية االنفعالية

الطفل.

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

واستخدام ال Data

بالتحضير
من بعض
المراجع
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اإلضافية
الثاني

عشر

3

حقوق الطفل في

حقوق الطفل

المواثيق الدولية

في التشريعات

األخرى ()1

اعداد المادة
المطموبة

المحاضرة والمناقشة
السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

واستخدام ال Data

بالتحضير

من بعض
المراجع
اإلضافية
الثالث عشر

3

الرابع عشر

3

الخامس

3

التشريعات

وحقوق الطفل

حقوق الطفل في

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

المواثيق الدولية (

المطموبة

السمنار والطريقة

الطمبة

واستخدام ال Data

()2

وتكميف

االستكشافية

بالتحضير
من بعض
المراجع

اإلضافية
عرض أبحاث
الطمبة

عمل ممف تجميعي

اعداد المادة

المحاضرة والمناقشة

لمطفل ( بورتفوليو )

المطموبة

السمنار والطريقة

وتكميف

االستكشافية

الطمبة

واستخدام ال Data

ومناقشتيا.

بالتحضير
من بعض
المراجع
اإلضافية
عشر

مراجعة عامة

 انمزاجع سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،1998،صالح ابو جادو ،الطبعة الثانية ،عمان  :دار المسيرة.
 سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،2003،صالح ابو جادو ،الطبعو الرابعو ،عمان  :دار المسيرة.

 سيكولوجية التنشئة االجتماعية ،2006،صالح ابو جادو ،الطبعة السادسة ،عمان  :دار المسيرة.
 عمم النفس النمو1994 ،حامد زىران  ،،الطفولة والمراىقة ،ط ،5القاىرة  :عالم الكتب.
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 عمم النفس النمو 1992،محمد الريماوي ، ،عمان  :دار زىران.

 التعمم والتعميم الصفي،1993،نادر الزيود وآخرون ،عمان  :دار الفكر.

 حامد الفقي ،1990 ،سيكولوجية الفرد في المجتمع ،الكويت  :دار القمم.
 النظرية الثقافية ،1990 ،مايكل ثمبسون وآخرون ،ترجمو عمى سيد الصاوي ،الكويت  ،عالم المعرفة.
 القيم في العممية التربوية  ،1990،ضياء زاىر  ،ط ، 2القاىرة  ،مؤسسو الخميج.

 التفاعل بين اإلباء واألبناء كعامل تربوي ،1990 ،عبد الرحمن صالح  ،مجمو كمية التربية ،المجمد األول،

العدد التاسع.

 سيكولوجيو التعمم ،1997 ،عبد القادر كراجو ،عمان  :دار اليازوري.
 ارتقاء القيم ،1992 ،عبد المطيف محمد ،دراسة نفسية ،الكويت :المجمس الوطني لمثقافة.

مواقع عمى الشبكة العنكبوتية:
www.mojtamai.com/books/.../k2/item/1719

http://alasedka.ahlamontada.com/f65-montada.
http://diplomaofautism.yoo7.com/t204-topic
http://diplomaofautism.yoo7.com/t204-topic
www.annabaa.org/nbanews/62/273.htm
www.almtym.com
www.watfa.net/SOCIAL.415.htm

www.basaernews.com/news4526.htm
www.almichaal.org/spip.php?article135
www.neelwafurat.com

تاريخ اإلصدار 24 :حزيران 2015

اإلصدار01 :

ZU/QP07F003

www.asalah.org/pdetails.php?id=71

www.ct-7ob.com/vb/t5444.html
www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_art...13...
www.mojtamai.com/books/.../k2/item/1719

التعليمي وطبيعة املادة العلميّة،
ينوع بالطرائق حسب املوقف
طزق انتعهيم  :ال يرتبط تدريس املقرر بطريقة واحدة رتيبة بل ّ
ّ
فيستعمل األساليب اآلتية:
 - 1احلوار واملناقشة.
 - 2التعليم اجلمعي.
 - 3أسلوب التعلم النشط.
-4

حل املشكالت.
التعليم عن طريق ّ

األدوات المستخدمة في التقييم:

الصفية والبحث والتقرير
الصفية وغير
االختبار وسيمة تقويم ثابتة عدا التقييم المستمر في ممف اإلنجاز الذي يشمل التكميفات
ّ
ّ
المقرر
 ،والتفاعل
الصفي في المحاضرة ،والجدول اآلتي ّ
يوضح برمجة إجراءات التقييم في ّ
ّ
االختبار أو أساس انتقىيم
االختبار األول

انتاريخ

%20
%20

االختبار انثاني
أعمال انفصم (انمشاركة وانتكهيفات وانتقزيز)

يطهع انطانب عهى درجاته أوال
بأول منذ بداية انفصم حتى نهايته

%10
%50

االختبار اننهائي
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