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 جامعة الزرقاء
 

  اليوجد:المتطلب السابق 

  :اسم المدرس   العلوم التربوية:الكلية 

 : موعد المحاضرة   رياض االطفال:القسم 

 صحة الطفل وتغذيته :عنوان المقرر
0513242 

 :الساعات المكتبية 

  

 وصف المساق
 

 

 
 

 

أهداف المساق  
 ..ان يكتسب الدارسورسون المفاىيم والنظريات المتعمقة بصحة الطفل ونموه .1
 .ان يتعرف الدارون عمي الشروط البيئية الصحية .2
 ان يتعرف الدارسون عمى شروط البيت والروضة الصحية .3
 ان يتعرف الدارسون عمى العالقة بين التغذية والصحة .4
 ان يتعرف الدارسون عمى اىم االمراض التي تصيب اطفال الروضة .5
 .ان يتمكنوا من التشخيص االولي الصابة الطفل بالمرض  .6

 
  :مخرجات التعلم

 
 .معممة مدركة الىمية الصحة في الحياة وخاصة بالنسبة لالطفال .1
 .معممة تطبق القواعد الصحية في الحياة والعمل في الرياض .2
 .معممة تؤمن بالعالقة بين التغذية والصحة .3
. معممة تحرص عمى توفير الوقاية الصحية كعالج افضل .4

 
:   هيكل المقرر
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اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
ذات العالقة 

مفهوم صحة 
الطفل والعامل 

 المؤثرة فيها

تعمم المفاىيم 
والنظريات 

 الصحية

 االول 3

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

رعاية صحة األم 
والطفل في 

المرحلة الجنينية  
 .والمناعة

ان يتعرف 
الدارون عمي 

الشروط البيئية 
 .الصحية

 

 الثاني 3

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

إاألمراض السارية 
التي تصيب 

 األطفال

ان يتعرف 
الدارون عمي 

الشروط البيئية 
 .الصحية

 الثالث 3

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

ان يتعرف  اإلسهال والجفاف
الدارون عمي 

الشروط البيئية 
 .الصحية

 الرابع 3

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

ان يتعرف  اإلسعافات األولية
الدارون عمي 

الشروط البيئية 
 .الصحية

الخام 3
 س

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

ان يتعرف  اإلسعافات األولية
الدارون عمي 

الشروط البيئية 
 .الصحية

الساد 3
 س

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

التربية الصحية 
 .للطفل 

ان يكتسب 
الدارسورسون 

المفاىيم 
والنظريات 

المتعمقة بصحة 

 السابع 3
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-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

شروط الروضة 
 الصحية النموذجية

ان يتعرف 
الدارسون عمى 
شروط البيت 

والروضة 
 الصحية

العاش 3
 ر

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

شروط الروضة 
 الصحية النموذجية

ان يتعرف 
الدارسون عمى 
شروط البيت 

والروضة 
 الصحية

الحاد 3
ي 

 عشر

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

ان يتعرف  الرضاعة الطبيعية
الدارسون عمى 
اىم االمراض 
التي تصيب 

 اطفال الروضة

الثاني  3
 عشر

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 

ان يتعرف  الرضاعة الطبيعية
الدارسون عمى 
اىم االمراض 

الثاني  3
 عشر

 ..الطفل ونموه
 

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

ان يتعرف  تغذية الطفل  
الدارسون عمى 

العالقة بين 
التغذية 
 والصحة

 

 الثامن 3

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

ان يتعرف  تغذية الطفل  
الدارسون عمى 

العالقة بين 
التغذية 
 والصحة

 

 التاسع 3
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التي تصيب  ذات العالقة
 اطفال الروضة

 
-المناقشة- المحاضرة

  power –pointعرض 
 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

مناقشة بحوث 
 الطمبة

الثالث  3 
 عشر

 
عرض -المناقشة- المحاضرة

power –point  
 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

مناقشة بحوث 
 الطمبة

الرابع  3 
 عشر

-المناقشة- المحاضرة
  power –pointعرض 

 االستكشاف الموجو

تحضير 
- المادة  

والفيديوات 
 ذات العالقة

الخام 3  مراجعة عامة
س 

 عشر

 
 

 المراجع 
 الكتاب المقرر الرئيس

 .دار المسيرة: عمان . صحة ورعاية الطفل . ( 2019 )    الجندي ، اكرام محمد  

 

 المقررات المساندة 
 

 .دار المسيرة: عمان . انشطة وتطبيقات في الصحة والسالمة.( 2017 )الجندي، اكرام حمودة 

 

 

 

 :طرق التعليم 
. 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
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 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
 

 
 


