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خمتصر توصيف املقرر
اسم المقرر:

انتىشئت االجتمبعيت

رقم المقرر:

Kin 111

اسم ورقم المتطلب السابق:

ال يىجد

مستوى المقرر:

االول

الساعات المعتمدة:

2

وصف المقرر :
َحتىٌ انمقرر عهً مبهُت انتىشئت االجتمبعُت ومب تحىَه مه
مضمىن وأهمُتهب فٍ تكىَه شخصُت انطفم وانتمُُز بُه
أسبنُب انتىشئت االجتمبعُت انسىَت وانالسىَت وإدراك دور
االسرة وانمذرست ودور انعببدة وجمبعت االقران ووسبئم
االعالو فٍ انتىشئت االجتمبعُت نهطفم ومعرفت أراء وظرَبث
انتىشئت االجتمبعُت فٍ انىمى االجتمبعٍ نهطفم .

Socialization

Module Title:

Kin 111

Module ID:

No

Prerequisite:

First

Level:

2

Credit Hours:

Module Description
Contains due to the nature of
socialization and the content of the
substance and its importance in the
formation of the child's personality
and distinguish between methods
of socialization straight and Allasih
and recognize the role of the family,
school and places of worship and
group peers and the media in the

socialization of the child and find
out the views of the theories of
socialization in the social
development of the child

: أهداف المقرر

Module Aims

After this study is expected to يتىقع بعد دراست هذا انمقزر أن تكىن كم طبنبت
: قبدرة عهى أن
be scheduled every student is
:able to ان تشزح انطبنبت مفهىو انتىشئت االجتمبعيت-1

1

.

explains the concept of - 1
 ان تىضح انطبنبت أهميت وأهداف عمهيت-2
.socialization
. انتىشئت االجتمبعيت

describes the importance - 2  ان تفزق انطبنبت بيه دور االسزة وأدوار-3
and objectives of the process of ببقي انمؤسسبث في عمهيت انتطبيع االجتمبعي
.نهطفم
.socialization
differentiate between the - 3  ان تىقد انطبنبت أراء وظزيبث انتىشئت-4
االجتمبعيت في انىمى االجتمبعي نهطفم
role of the family and the roles
of other organizations in the
social process of normalization
.of the child
criticizes the opinions of the - 4
theories of socialization in the
social development of the child

) (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية:مخرجات التعليم
:ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على

1

After this study should be scheduled
:every student is able to

يىبغي بعد دراست هذا انمقزر أن تكىن كم طبنبت
قبدرة عهى أن :
تكىَه فكرة متكبمهت نذي طبنببث رَبض االطفبل عه
مبهُت انتىشئت االجتمبعُت ومب تحىَه مه مضمىن
وأهمُتهب فٍ تكىَه شخصُت انطفم وانتمُُز بُه
أسبنُب انتىشئت االجتمبعُت انسىَت وانالسىَت وإدراك
دور االسرة وانمذرست ودور انعببدة وجمبعت االقران
ووسبئم االعالو فٍ انتىشئت االجتمبعُت نهطفم ومعرفت
أراء وظرَبث انتىشئت االجتمبعُت فٍ انىمى االجتمبعٍ
نهطفم .

An idea integrated with students
kindergarten about what
socialization and the content of the
substance and its importance in the
formation of the child's personality
and distinguish between methods of
socialization straight and Allasih and
recognize the role of the family,
school and places of worship and
group peers and the media in the
socialization of the child and find out
the views of the theories of
socialization in the social
development of the child

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

)(Weeks

)(Hours

عملية التنشئة االجتماعية بكل أبعادها ( مفهومها ،مضمونها ،أهدافها،
أهميتها. ) ....

1

*أساليب التنشئة االجتماعية السوية والالسويه وأثرها على شخصية الطفل

2

*مؤسسات التنشئة االجتماعية ( األسرة ،المؤسسات التعليمية ،دور العبادة،
جماعة الرفاق ،وسائل اإلعالم ) ..

2

*مراحل وحاجات النمو االجتماعي وعالقته بالتنشئة االجتماعية

1

2
4
4
2

*األسرة والتكوين النفسي للطفل

2

4

*الروضة والتنشئة االجتماعية للطفل

1

2

*نظريات التنشئة االجتماعية

3

6

دراسات ميدانية في مجال تنشئة الطفل وحاجاته

1

2
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