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نتاج وسائل تعميمية  تصميم وإ  إسم إلمادة  .1 

 2. رقم إلمادة 0832303

 (ة،عمميةنظري)إلساعات إلمعتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةنظري)إلساعات إلفعمية  ( أسبوع16 ) 3

 4. إلمتزإمنة إتإلمتطمب/ة إلسابقإتإلمتطّمب ال يوجد

إسم إلبرنامج  معمم إلصف  .5 

 6. رقم إلبرنامج 

 7. إسم إلجامعة إلجامعة إألردنية

 8. إلكمية إلعموم إلتربوية

 9. إلقسم إلمناهج وإلتدريس

 10. مستوى إلمادة بكالوريوس

 11. إلفصل إلدرإسي/ إلعام إلجامعي 2016/ 2015ل إألو

 12. إلدرجة إلعممية لمبرنامج إلدرجة إلجامعية إألولى

 13. إألقسام إألخرى إلمشتركة في تدريس إلمادة ال يوجد

 14. لغة إلتدريس إلمغة إلعربية

تاريخ / مخطط إلمادة إلدرإسيةتاريخ إستحدإث  2016/ 2015ل إلفصل إألو
 15. مرإجعة مخطط إلمادة إلدرإسية

 

 منّسق المادة .16

 .رقم إلمكتب، إلساعات إلمكتبية، رقم إلهاتف، إلبريد إإللكتروني: إلرجاء إدرإج ما يمي
 ال يوجد

 

  مدرسو المادة.17

 .رقم إلمكتب، إلساعات إلمكتبية، رقم إلهاتف، إلبريد إإللكتروني: إلرجاء إدرإج ما يمي
 كوثر الحدرب 

kawtherf@yahoo.com 
  ح ث خ10-11

 
 

  وصف المادة.18

 .كما هو مذكور في إلخطة إلدرإسية إلمعتمدة
ودورها ، ومصادرها، وتصنيفاتها ، وعالقتها بتكنولوجيا إلتعميم، إلموإد إلتعميمية إلسمعية وإلبصرية وإلسمعية إلبصرية وإلمتفاعمة من حيث تعريفاتها

 تسجيل سمعية وأشرطةأثر إإلدرإك وإالتصال في تصميم إلموإد إلتعميمية عمى إختالف أنوإعها من شفافيات وشرإئح . في عمميتي إلتعمم وإلتعميم

mailto:kawtherf@yahoo.com
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ويخمص إلى تطبيق عممي في تصميم ،   إلتصميم وإإلنتاج وإالستخدإم وفق إلمنحى إلنظاميأسس.  فيديو وأقرإص حاسوب وغير ذلكوأشرطة
نتاج  .إلمختمفة وإستخدإم إلموإد إلتعميمية في إلمباحث إلدرإسية وإ 
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

إألهدإف  - أ
  .أن يتعرف إلطالب إلى إلوسائل إلتعميمية وأهميتها في عمميتي إلتعمم وإلتعميم- 1
. أن يبين طبيعة إلعالقة إلقائمة بين إلوسائل إلتعميمية وتكنولوجيا إلتعميم- 2
.  إلمتوفرة في مركز إلتقنيات في إلجامعةأن يتعرف إلى إألجهزة وإلوسائل إلتعميمية وخصائص كل منها- 3
. أن يتدرب عمى كيفية إستخدإم إألجهزة- 4
. أن يتعرف عمى إلركائز إألساسية إلمتبعة في تصميم إلموإد إلتعميمية- 5
نتاج موإد تعميمية- 6 . أن يتدرب عمى كيفية تصميم وإ 
نتاج إلوسائل إلتعميمية كل في ميدإن تخصصه- 7  .أن يمارس شخصيا عممية تصميم وإ 
 . إلتدريس عمميةأن يكتسب إالتجاهات وإلميول إلالزمة الستخدإم إلوسائل في- 8           

 ...يتوقع من إلطالب عند إنهاء إلمادة أن يكون قادرًإ عمى: نتاجات إلتعّمم- ب
 :(المعرفة والفهم  )مهارات أكاديمية 

.... مفاهيم متعمقة بالوسائل إلتعميمية مثل مفهوم إلوسيمة، تكنولوجيا إلتعميم، تكنولوجيا إلتربية،- 
 . توضيح إلعالقة إلتي تربط ما بين إلوسائل إلتعميمية وعممية إإلدرإك، وكذلك إلعالقة مابين إإلدرإك وعممية إلتعمم وإلتعميم- 

: مهارات إدراكية تحميمية.  2
. كيفية إختيار وسيمة تعميمية جيدة ذإت صفات مقبولة- 
. عممية إلحكم عمى جودة وسيمة تعميمية- 

    :مهارات خاصة بالموضوع.  3

نتاج موإد تعميمية -  .تصميم وإ 

 .تصميم وسائل تعميمية تخاطب حوإس إلمتعمم، كالوسائل إلسمعية، إلبصرية، إلسمعية إلبصرية وغيرها -

: مهارات انتقالية تحويمية.  4
 . وغيرها( Power point )إستخدإم إلبرمجيات إلجاهزة لتصميم وسيمة تعميمية مثل إستخدإم إلعرض إلتقديمي  -

 .إستخدإم إلحاسوب لتصميم دروس تعميمية باستخدإم إلوسائط إلمتعدد -

 
 
 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى .20

 إلمحتوى إألسبوع نتاجات إلتعّمم إلمتحققة  إلتقييمأساليب إلمرإجع

إالختبارإت وإلتقويم  إلحيمة
 إلبديل

: إلوحدة إألولى 3-1 إلنتاجات إلسابقة
. إلوسائل إلتعميمية .1
 عالقة إلوسائل  .2

إلتعميمية بتكنولوجيا 
إلتعميم  

إلوسائل إلتعميمية  .3
وعممية إلتعمم وإلتعميم  
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تصنيف إلوسائل  .4
إلتعميمية وقنوإت 

إلتعميم 
 صفات إلوسيمة  .5

 إلتعميمية إلجيدة

إسهامات إلوسائل  .6
 إلتعميمية في حل

إلعممية  مشكالت
  ةإلتعميمي

إألسس إلفمسفية  .7
 لموسائل إلتعميمية

 
إالختبارإت وإلتقويم  إلحيمة

 إلبديل

 : إلوحدة إلثانية 5-4 إلنتاجات إلسابقة

 إلتخطيط إلنتاج  -1
إلوسائل إلتعميمية 

 إلتعريف بالفئة  -2
إلمستهدفة 

وإختيار إلوسائل 
 تطوير إلوسائل  -3

إلتعميمية 
 طرق تقويم إلوسائل 

 إلتعميمية
إالختبارإت وإلتقويم  إلحيمة

 إلبديل

 :إلوحدة إلثالثة 7-6 إلنتاجات إلسابقة

أساسيات عامة في تصميم 
نتاج إلوسائل إلتعميمية   وإ 

 إإلدرإك   .1
 إلعوإمل إلتي تؤثر في  .2

عممية إإلدرإك 
  إإلدرإك وإلتعمم وإلتعميم .3

  إالتصال .4

أهدإف وعناصر عممية  .5
إالتصال 

 إالتصال وعممية إلتعمم  .6
وإلتعميم 

 مالمح عامة مؤثرة في  .7
إلتصميم وإإلنتاج 

لمن ، كيف ، متى ، 
خمسة : لماذإ ، وأين 

تساؤالت في تصميم 
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نتاج وإستخدإم  وإ 
 .إلوسائل إلتعميمية

إألسس إلنفسية لموسائل  .8
 .إلتعميمية

 
إالختبارإت وإلتقويم  إلحيمة

 إلبديل

 :إلوحدة إلرإبعة 10-8 إلنتاجات إلسابقة
نتاج  أساسيات خاصة في تصميم وإ 

إلوسائل إلتعميمية  
إإلذإعة ، إلتسجيل : إلسمعية - 1
 :إلبصرية - 2

      إلموحات إلمعينة ، لوح إلفانيال ، 
لوحة إلجيوب ، إلخرإئط ، إلرسوم 

إلطبيعية، إلنماذج  
ما يعرض عمى أجهزة إلوسائل - 3

إلبصرية  
 جهاز عرض إلصور إلشفافة - أ

جهاز عرض إلشرإئح  - ب
: إلوسائل إلسمعية إلبصرية - 4
- 3  إلفيديو- 2  إلتمفزيون- 1

جهاز عرض إلشرإئح - 4إ إلسينم
إلناطق 

إلوسائل إلمتفاعمة   - 5
إلحاسوب وإلوسائط  .1

 .إلمتعددة

تصميم إلموإد 
إلتعميمية باستخدإم 

 .إلحاسوب

إلحيمة  إالختبارإت وإلتقويم 
إلبديل 

إلنتاجات إلسابقة  :  إلوحدة إلخامسة 11-15
تطبيق عممي لمجمل إلمعمومات * 

إلنظرية إلمستفادة في تصميم 
إنتاج إلوسائل ) إلوسائل إلتعميمية

 (ةإلتعميمي
إالختبار إلنهائي  16   
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :يتم تطوير نتاجات إلتعمم إلمستهدفة من خالل إلنشاطات وإالسترإتيجيات إلتدريسية إلتالية
 .الستعانة بها في تدريس هذإ إلمساقلإلمحاضرة وما يرإفقها من حوإر ونقاش وموإد تعميمية صممت خصيصا  .1
نتاج إلموإد إلتعميمية وإستخدإم إألجهزة إلتقنية .2  . تكميف إلطمبة بإعدإد مشاريع إنتاجية تعكس مدى فهمهم لعممية تصميم وإ 
 . زيارإت لمرإكز ومؤسسات تهتم وتتعامل مع إلوسائل إلتعميمية لمتعرف عمى أساليب عممها وطبيعة إألجهزة إلمتوفرة بها .3

 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات إلتعمم إلمستهدفة من خالل أساليب إلتقييم وإلمتطمبات إلتالية
% 25إمتحان منتصف إلفصل    .1
 %15               (وسيمة تعميمية  )تصميم مشروع  .2

 %5مشاركة صفية             .3

 %5                زيارة ميدإنية   .4

% 50            إالمتحان إلنهائي    .5
 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  وإلغياب سياسة إلحضور- أ

 ، وإاللتزإم بموعد إلمحاضرةإلوقت إلمحددت في  وتسميم إلوإجباإت إالمتحانإاللتزإم بموعد- ب

 عدم إستخدإم إلموبايل أثناء إلمحاضرة- ج

 إلغش وإلخروج عن إلنظام إلصفي- د

إعطاء إلدرجات ومناقشة أسئمة إالختبار - ه

عدم إدخال إلمأكوالت وإلمشروبات لقاعة إلدرس  - و

 عدم إلتجمع أمام إلقاعة- ح

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 Data showالسبورة والكمبيوتر 

 

 المراجع .25

 
 

 .إألردن: ،دإر إلمسيرة، عمان4. أساسيات تصميم وانتاج الوسائل التعميمية(. 2008)إلحيمة، محمد محمود  .1



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

7 
 

. إلرياض، مكتبة إلرشد. تكنولوجيا إلتعميم وإلتعميم إاللكتروني. (2004)أحمد سالم  .2
. عمان، دإر إلفكر. منظومة تكنولوجيا إلتعميم مفاهيم وتطبيقات. (2003)أحمد سالم وعادل سرإيا  .3
. إلرياض، مؤسسة شبكة إلبيانات.  إألسس وإلتطبيقات–إلتعميم إإللكتروني . (2005)عبد إهلل إلموسى وأحمد إلمبارك  .4
 .إلقاهرة، عالم إلكتب. تكنولوجيا إلتعميم في عصر إلمعمومات وإالتصاالت. (2004)كمال زيتون  .5

 .عمان، دإر إلفكر. تكنولوجيا إلتعميم مفاهيم وتطبيقات. (2004)مصطفى عبد إلسميع محمد وآخرون  .6

 .1999، ، إلتكنولوجيا في عممية إلتعمم وإلتعميم، دإر إلشروق، عمان1993، بشير عبد إلرحيم إلكموب .7

 .إستخدإم إألجهزة في عممية إلتعمم وإلتعميم- بشير عبد إلرحيم إلكموب  .8

نتاج إلموإد  - 1983،  جيرإلد كيمب  .9  .عبد إلتوإب شرف إلدين، عبد إلفتاح إلشاعر:  ، ترجمة ةبصري- إلسمعتخطيط وإ 

 .سائل إالتصال وإلتكنولوجيا في إلتعميم ، دإر إلفكر و1996 سالمه ، عبد إلحافظ ،  .10

 

 


