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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 المعتمدة:الساعات . 1

 ساعات 3

 

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك √  متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

: المستوى يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الرابع

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  الدراسة نمط م

 %60 ساعات 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

5 
تعلم –وراق عمل ا -)عرض باور بوينت أخرى

 تعاونى(
 40% 

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 التعلم ساعات النشاط م

 ساعات االتصال

 اسبوع 14*2 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 ساعة 28اسبوع =14*2 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة  14 ساعات االستذكار 1

 ساعات6 الواجبات 2

 ساعات 4 المكتبة 3

 ساعات 4 المشاريع /إعداد البحوث 4

  ()تذكرأخرى  5

 ساعة28 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

يهدف المقرر الى تعريف الطالبة بالمشكالت السلوكية التى قد يتعرض اليها االطفال في طور  لمقرر:العام لوصف ال. 1

نموهم وكيفية تحديدها  في ضوء معايير علمية، كما يتناول التصنيف المتبع لتلك المشكالت وتسليط الضوء على المسببات 

نماذج مفصلة من المشكالت مثل :الكذب ، السرقة العامة للمشكالت السلوكية والى اسس العالج النفسى ، ومن ثم تقدم 

اضطرابات النطق والكالم ، والتبول الالارادى  ..... الخ )تعريف ، اعراض ، مسببات ، طرق الوقاية  –العدوان  -،الغيرة

 والعالج ( ودور كل من االسرة والروضة .

 

 

 

 ل مع الطفل في االسرة او الروضة .التعرف على االساليب التربوية للتعام: الهدف الرئيس للمقرر. 2

    فهوم المشكالت السلوكية لدى الطفل .                                                                     م-

دم ضبط االخراجع-العدوان–الغضب  –الغيرة –عانى منها الطفل في هذه المرحلة : العناد يالمشكالت السلوكية التى قد -  

                                  مص االصابع ..الخ                                   –الكذب  –السرقة –اضطرابات الكالم بعض -

                             رق عالج وتخفيف المشكالت .                                                                              ط-

                      ور االسرة والمدرسة في حل تل  المشكالت ومواجهتها                                                        د-

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 لسوىالسوى والسلوك غير السوى ومعايير تحديد السلوك غير ا ان تتعرف الطالبة على السلوك 1.1

 وطرق تشخيص السلوك غير السوى .

 2ع-1ع

 2ع-1ع تحدد العوامل التى تؤثر في النمو االنسانى وتشكيل السلوك  . 1.2

 6ع ان تتعرف الطالبة على مسببات المشكالت السلوكية . 1.3

ن مييالسيلوك المشييكل وحيل المشيكالت التييى تواجية االطفيا  ان تتعيرف الطالبية عليى كيفييية عيالج  ...1

 خال  التعرف على فنيات التعامل مع السلوك المشكل .

 6ع

  المهارات 2

 5م على السلوك بانه سوى او غير سوى القدرة على الحكم  2.1

 5م القدرة على تشخيص السلوك المشكل  2.2

البييات السييلوك المشييكل فييي المشييكالت التييى تواجههييا الطالقييدرة علييى اسييتخدام فنيييات التعامييل مييع  2.3

 مستقبال .

 6م

 4م القدرة على اعداد بحث عن احدى مشكالت الطفولة وكيفية الوقاية منها وعالجها . ...2

  الكفاءات 3

 5ك-6ك جها . التمكن من الحوار  والمناقشة  عند مناقشة اسباب  المشكالت السلوكية عن الطفل وعال 3.1

 4ك طفا استخدام مهارات التعلم الذاتى  في البحث عن المعلومات والمعارف الخاصة بمشكالت اال 3.2

 3ك-2ك التمكن من العمل الجماعى والتعاونى بين الطالبات ضمن تكوين مجموعات او فرق بحث . 3.3

 4ك-1ك القدرة على عروض البور بوينت عن اهم مشكالت الطفولة الشائعة  ...3
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
اهيم –معايير الحكم على السلوك السوى وغير السيوى  –لسلوك غير السوى تعريف ا -تعريف السلوك

 تعديل السلوك . –طرق تشخيص السلوك 
3 

2 
نميو الطفيل اهم احتياجيات الطفولية الضيرورية ل –العوامل المؤثرة في النمو االنسانى وتشكيل السلوك 

 من الناحية النفسية واالجتماعية والعقلية .
6 

3 
–اضيطرابات الكيالم –السرقة –الكذب –المشكالت النفسية والسلوكية عند االطفا  )السلوك العدوانى 

التياخر الدراسيى  -نقيص االنتبياه –التبيو  اليالارادى –العنياد  –الغييرة  –الخيوف  –اضطرابات النوم 
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                           والوسواس القهرى (  –االكتئاب  –االنطواء والعزلة  –مص االبهام  –قضم االظافر 
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 2 االختبار النصفى                                               5

  االساليب العالجية لمشكالت الطفل النفسية والسلوكية  6

 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

1.1 

والسييلوك ان تتعييرف الطالبيية علييى السييلوك السييوى 

 غير السوى ومعايير تحديد السلوك غير السوى

 وطرق تشخيص السلوك غير السوى .

سييلوب المحاضييرة والنقييا  ا-

مع التعرض الى بعض االمثلة 

 من واقع الحياة .

عصييييييف ال–الييييييتعلم الييييييذاتى -

 الذهنى .

رض بعيض اجيزاء المقيرر ع-

فييي جييداو  لتوضيييحها ،مثييل 

اثر عالقة االباء مع االبناء في 

 نشاة المشكالت السلوكية .

راسييية حالييية ليييديها مشيييكلة د-

سييلوكية والبحيييث فييي اسيييبابها 

 وكيف تم التعامل معها

 نى التعلم التعاو -

 اسئلة شفوية -

 ريرية اختبارات تح -

 واجبات منزلية -

 تكليفات بعد عرض-

مل كل طالبة ملف خاص ع-

بهييا تجمييع فيييه كييل االعمييا  

والتكليفات الخاصية بيالمقرر 

 طوا  الفصل الدراسى 

1.2 
ان تتعيييييرف الطالبييييية عليييييى مسيييييببات المشيييييكالت 

 السلوكية .

… 

ان تتعرف الطالبة على كيفية عالج السلوك المشكل 

وحييل المشييكالت التييى تواجيية االطفييا  ميين خييال  

 التعامل مع السلوك المشكل .التعرف على فنيات 

 المهارات 2.0

2.1 
القدرة على الحكيم عليى السيلوك بانيه سيوى او غيير 

 سوى
 ض العملية طريقة العرو-

 التعلم الذاتى-

  التعلم التعاونى-

 التعليم المصغر-

 تقييم البحوث-

التقييييييييم الشييييييفهى اثنيييييياء و-

المشيييييياركة الفعلييييييية اثنيييييياء 

 المحاضرات

لبنييييياء والتقيييييييم لالعميييييا  ا-

 المطلوبة 

2.2 

القييدرة علييى اسييتخدام فنيييات التعامييل مييع السيييلوك 

المشيييكل فيييي المشيييكالت التيييى تواجههيييا الطالبيييات 

 مستقبال .

… 
القدرة على اعداد بحث عن احدى مشكالت الطفولة 

 وكيفية الوقاية منها وعالجها .

 الكفاءات 3.0

3.1 
والمناقشية  عنيد مناقشية اسيباب  التمكن مين الحيوار  

 ية العروض التقديم- المشكالت السلوكية عن الطفل وعالجها .

 حل المشكالت -

  التعلم التعاونى-

- 

قيييييييم اداء الطالبييييية عنيييييد ت-

 الحوار والمناقشة الشفهية 

لبنييييياء والتقيييييييم لالعميييييا  ا-

 المطلوبة .

3.2 
اسيييتخدام مهيييارات اليييتعلم اليييذاتى  فيييي البحيييث عييين 

 المعلومات والمعارف الخاصة بمشكالت االطفا 

3-3… 
التمكن من العمل الجماعى والتعاونى بيين الطالبيات 

 ضمن تكوين مجموعات او فرق بحث .

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
الثاليييييييث اليييييييى  درجة المشاركة الصفية والحضور 

 الحادى عشر

 درجات  10

 درجات10 التاسع   النشاط المقرر على الطالبات 2

 درجة 30 العاشر االختبار الفصلى  3

 درجة 50 السادس عشر  االختبار النهائى  4

5    

6    

7    

8    
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 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة
 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 ترتيبات ضمان اتاحة اعضاء هيئة التدريس لالستشارات واالرشاد االكاديمى الفردى للطلبة :

 الساعات المكتبية 

 الساعات االرشادية 

 المحاضراتاالشراف المباشر من استاذة المقرر على الطالبات اثناء 

لس في مج النظر في شكاوى ومقترحات الطالبات والعمل على حلها من خالل المرشدة االكاديمية ورئيس القسم وعرضها

 القسم .

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس
بها اسييبا –(: المشييكالت النفسييية السييلوكية عنييد االطفييا  2005اسييماء عبييد العزيييز الحسييين )

 اضالري -عليها ، مكتبة الرشد واساليب التغلب 

 المساندةالمراجع 
فسيية اسسها الفسيولوجية والن –(: مشكالت الطفولة والمراهقة 1993عبد الرحمن العسوى )

 ،دار العلوم العربية .

 اإللكترونيةالمصادر 
 نية في مجا  التخصصاالطالع على المكتبة االلكترو-

 النترنت: االطالع على المواقع المتخصصة في مجا  الطفولة المبكرةمواقع ا-

 اسطوانات مدمجة  -  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 حجرات دراسية عدد المقاعد بها مناسب لحجم القاعه وعدد الطالبات  إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جهاز

 بكة االنترنت .ش -جهاز العرض –جهاز كمبيوتر 

 اختبارات الذكاء  –اختبارات ومقاييس في مرحلة الطفولة المبكرة   تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 
 

 

 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

 مباشر وغير مباشر من خال  :

 نشطة االسبوعية االعما  واال-

 النقد وتقبل النقدالمناقشة و -

   المحاضرات المشاركات خال-

وزييييع اسيييتبيانات عليييى الطالبيييات فيييي ت-

نهايةالفصيييل الدراسيييى للحصيييو  عليييى 

 تقييم المقرر .
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

لمقابلييييية لعينيييييه عشيييييوائية للطالبيييييات ا-

الدارسيييين فيييي المقيييرر للتعيييرف عليييى 

 تقيماتهم للمقرر 

لتعييرف علييى مقترحييات الطالبييات فييي ا-

 الموضوعات التى يشملها المقرر 

ت فيي ميدى اداء وتفاعيل الطالبيامتابعة -

الموضيييييوعات مييييين خيييييال  الحضيييييور 

 واالختبارات ومنحنى الدرجات .

 لقسما -عضو هيئة التدريس   فاعلية التدريس

 مباشر وغير مباشر من خال 

 تقييم السنوي -

استمارات تقويم أعضاء هيئة التدريس  -

والمطبقة من قبل إدارة الجودة 

 واالعتماد األكاديمي

اجتماع دورى لعضوات هيئة  -

التدريس الالتى يسهمن في تدريس نفس 

المقرر لتباد  الخبرات وتقييم عملية 

 التدريس

فاعلية مصادر التعلم ) المقيرر الدراسيى 

المصيادر  –الكتب والمراجع المقترحة –

 مصادر اخرى( –االلكترونية 

 اعضاء هيئة التدريس بالقسم

 مباشر وغير مباشر من خال 

االطالع على االتجاهات الحديثة في  -

مجا  المقرر المنشورة في المجاالت 

  والدوريات العلمية

االطالع على الكتب والمراجع الحديثة  -

 التي تتناو  موضوعات المقرر

 استطالع آراء الطالبات حو  المقرر -

فحص المقررات المشابهة التي  -

تدرسها الطالبات في كليات التربية 

األخرىبالجامعات   

مراجعة توصيف المقرر ومفراداته من -

 . قبل لجنة الجودة بالقسم

دخا  التحسينات المناسبة على ا -

 المقرر في ضوء ما سبق .

 اعضاء هيئة التدريس بالقسم مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

 مباشر وغير مباشر من خال 

مراجعة التصحيح من قبل عضو هيئة  -

أعما  الطلبة تدريس مستقل لعينة من  

تباد  تصحيح االختبارات أو عينة من  -

الواجبات بصفة ورية مع عضو هيئة 

 . تدريس في مؤسسة تعليمية أخرى

دقيق الكشييوف النهائييية ميين قبييل أحييد تيي-

عضيييوات هيئييية التيييدريس بالقسيييم قبيييل 

 رفعها لعمادة القبو  والتسجيل
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة



 

 
8 

  الجلسةتاريخ 

 


