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 1. اطى انًادج تكنولوجيا التعميم

 2. رلى انًادج (7872780)

 (حػًهٛ ،حانظاػاخ انًؼرًذج )َظزٚ ساعات 3

.3 
 (ح، ػًهٛحانظاػاخ انفؼهٛح )َظزٚ -

 4. انًرشايُح اخانًرطهث/حانظاتم اخانًرطهّث -

 5. اطى انثزَايط ماجستير تكنولوجيا التعميم 

 6. رلى انثزَايط 

 7. اطى انعايؼح األردنية

 8. انكهٛح العموم التربوية

 9. انمظى المناهج والتدريس

 10. يظرٕٖ انًادج ماجستير

 11. انؼاو انعايؼٙ/ انفصم انذراطٙ األول  2705/2706

 12. انذرظح انؼهًٛح نهثزَايط ماجستير

 13. األلظاو األخزٖ انًشرزكح فٙ ذذرٚض انًادج -

 14. نغح انرذرٚض العربية

ذارٚخ / يخطػ انًادج انذراطٛحذارٚخ اطرؽذاز  27/9/2705

 يزاظؼح يخطػ انًادج انذراطٛح
.15 

 يُّضك انًادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج

 330رقم المكتب 
 مساء 5-4الساعات المكتبية: الثالثاء ، الخميس الساعة : 

  7777464343رقم الهاتف:   
 abujaber52@yahoo.comالبريد االلكتروني: 

 يذسصى انًادة .17

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يمي إدراجالرجاء 
 

 

 وصف انًادة .18

 
. نركُٕنٕظٛاانًؼهى فٙ ػٓذ ٔانعذٚذ نهًرؼهى ٔر انذ٘، ٔانرزتٕل االذصااطائم و، ٔٔنُظاػاللرّ تًُؽٗ ٔنرؼهٛى اذكُٕنٕظٛا و يفٕٓدج نًاا ذرُأل ْذِ

ػاللح انرؼزٚف تؼًهٛح ذصًٛى انرذرٚض َٔظزٚاخ انرؼهى انظهٕكٛح ٔانًؼزفٛح ٔانثُائٛح ٔيؼانعح انًؼهٕياخ انرٙ اطًٓد ترطٕر ْذا انؼهى. 

ٛى اإلنكرزَٔٙ. ذكُٕنٕظٛا انرؼهنرؼهى خ اذمُٛادج ٔنًرؼذانٕطائػ ل / اذصاخ اإلشثكاخ ٔنًؼهٕيااركُٕنٕظٛا ترصًٛى انرذرٚض ٔنرؼهٛى اذكُٕنٕظٛا 

تاإلظافح إنٗ دٔر نُايٛح. ٔل انذانٗ إنرزتٕٚح انركُٕنٕظٛا اَمم خ يؼٛمأانرؼهى انًفرٕغ ٔانرؼهى ػٍ تؼذ. ديط انركُٕنٕظٛا فٙ ػًهٛح انرؼهى ٔانرؼهٛى . 

انرؼهًٛٛح انًؽٕطثح فٙ انرؼزٚف تذٔر انؽاطٕب، ٔانثزيعٛاخ  كًا ذرُأل انركُٕنٕظٛا ٔذطثٛماذٓا فٙ ػًهٛح انرؼهى ٔانرؼهٛى ٔاخاللٛاخ انًُٓح.

ذؼهًٛٛح ذكُٕنٕظٛا ٔاكظاب انطانة يٓاراخ اطرخذايٓا ٔأشزْا فٙ انرؽصٛم انًؼزفٙ نهطانة. إظافح إنٗ ذصًٛى ٔاَراض ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى 

 يؽٕطثح فٙ يٕظٕع ذؼهًٛٙ ٚخرارِ انطانة.
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 انًادة وَتائدهاتذسَش أهذاف  19.

 األهداف
 

 يٍ انطانة تؼذ االَرٓاء يٍ دراطح ْذِ انًادج أٌ ٚكٌٕ لادراً ػهٗ: ٚرٕلغ

 ذكُٕنٕظٛا انرزتٛح ٔأًْٛح اطرخذايٓا فٙ سٚادج انعاَة االتذاػٙ نذّٚ.انرؼزف إنٗ يفٕٓو ٔياْٛح  .1

 انرؼزف إنٗ انرطثٛماخ انركُٕنٕظٛح نًثادئ طٛكٕنٕظٛح انرؼهى فٙ انًٕالف انؼًهٛح انؼهًٛح انرؼهًٛٛح. .2

 .ىٛفٙ ػًهٛح انرؼهى ٔانرؼه كُٕنٕظٛا انرؼهٛىذذٕظٛف  .3

 انرؼزف إنٗ تؼط األخاللٛاخ انرٙ ُٚثغٙ يزاػاذٓا ػُذ اطرخذاو ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ. .4

 .ذمٛٛى انثزيعٛاخ انًخرهفح انًظرخذيح فٙ انرؼهٛى .5

 اطرخذاو اإلَرزَد فٙ يعال انرؼهٛى. .6

 انؽاطٕب انرؼهًٛٙ، ٔاإلَرزَد، انخ .... .٘، ٔانرؼزف إنٗ يفٕٓو كم يٍ: االذصال انرزتٕ .7

ٔاطرررخذايٓا فررٙ انرؼهًٛٛررح انؽاطررٕتٛح تاطرررخذاو تررزايط انٕطررائػ انًرؼررذدج انرؼررزف ػهررٗ أْررى األطاطررٛاخ فررٙ ذصررًٛى ٔإَررراض انثررزايط  .8

 انًٕظٕػاخ انًخرهفح.

 هفح.ذصًٛى صفؽاخ انكرزَٔٛح ذؼهًٛٛح َٔشزْا ػهٗ اإلَرزَد تاطرخذاو انثزايط انًعاَٛح انًخر .9

 ذكٍٕٚ اذعاْاخ اٚعاتٛح ػُذ انًرؼهى َؽٕ اطرخذاو ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ فٙ ػًهٛح انرؼهى. .10

 

 عمى... ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءنتاجات التعّمم: يتوقع من الطالب عند  -ب
 انتعهى: َتاخاث

 .  يهاساث أكادًَُت )انًعشفت وانفهى(:1

  ذكُٕنٕظٛا انرزتٛح، ٔذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى، ٔذصًٛى انرذرٚض، ٔذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ، ٔانؽاطٕب انرؼهًٛٙ، ٔغٛزْا.يفاْٛى يرؼهمح تًاْٛح 

 .يفاْٛى يرؼهمح تانًُؽٗ انُظايٙ نركُٕنٕظٛا انرؼهٛى 

 .اظٓار انطانة أًْٛح اطرخذاو انركُٕنٕظٛا ٔاالذصاالخ فٙ ػًهٛح انرؼهٛى ٔانرؼهى 

 :.  يهاساث إدساكُت تحهُهُت2

 .ذؽهٛم َظاو ذؼهًٛٙ ػاد٘ )ذمهٛذ٘( ٔذؽهٛم َظاو يثُٙ ػهٗ اطرخذاو ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى 

 .ذؽهٛم أًْٛح دٔر ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى فٙ أَظًح انرؼهى انؼاد٘ ٔديط انركُٕنٕظٛا فٙ انرؼهٛى 

 .اكرظاب انطانة يٓارج ذصًٛى يادج ذؼهًٛٛح يٍ خالل اطرخذاو ذكُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ 

 .  يهاساث خاصت بانًىضىع:3

 .اكرظاب انطانة يٓارج ذعًٍٛ انركُٕنٕظٛا فٙ انًٕالف انرؼهًٛٛح انرٙ ٚؤدٚٓا 

 .ًذؽهٛم ذطثٛك األدٔاخ انًخرهفح نركُٕنٕظٛا انرؼهٛى فٙ انرؼهٛى انعايؼٙ يؽهٛاً ٔػانًٛا 

 تٍٛ أًَاغ انرؼهى اإلنكرزَٔٙ انًثُٙ ػهٗ اطرخذاو انركُٕنٕظٛا فٙ انرؼهٛى، ٔتٛاٌ دٔر كم يٍ ػُاصز انُظاو انرؼهًٛٙ. انًمارَح 

 .  يهاساث اَتمانُت تحىَهُت:4

 ( ذصًٛى تزيعٛح ذؼهًٛٛح تاطرخذاو تزيعٛح انؼزٔض انرمذًٚٛحMS. PowerPoint.) 

  يُاطثح نؽم انًشكالخ انؽٛاذٛح.اطرخذاو انركُٕنٕظٛا فٙ ذطٕٚز اطرزاذٛعٛاخ 

 .اطرخذاو اإلَرزَد نهثؽس ػٍ دراطاخ يرؼهمح تاطرخذاو انؽاطٕب فٙ انرؼهٛى 

 .اطرخذاو يٓارج انثؽس انؼهًٙ فٙ كراتح دراطح تؽصٛح ػهًٛح 

 

 

 

 

 نها واندذول انزيٍُ انًادة انذساصُت يحتىي .20

 

 (:29/9/2015) األصبىع األول

 انًىضىع:

 يمذيح ػٍ انًادج 

 ( يُالشح خطح انًادجCourse Syllabus) 

 انرؼزٚف تًاْٛح ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى 

 ٘نرزتٕل االذصااطائم ٔ -
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 اًْٛح ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى فٙ ػًهٛح انرؼهى ٔانرؼهٛى  -

 نركُٕنٕظٛاانًؼهى فٙ ػٓذ ٔانعذٚذ نهًرؼهى ٔر انذا -

 

 (:6/10/2015) األصبىع انثاٍَ

  انًىضىع:

 ونُظاًُؽٗ ٔ ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى 

 انرؼزٚف تًُؽٗ انُظى يكَٕاذّ ٔػُاصزِ األطاطٛح -

 ػاللرّ تانركُٕنٕظٛا  -

 ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى ٔذصًٛى انرذرٚض -

 انرؼزٚف ترصًٛى انرذرٚض -

 ػاللح ذصًٛى انرذرٚض تركُٕنٕظٛا انرؼهٛى -

 

 (:13/10/2015األصبىع انثانث )

  انًىضىع:

  ذصًٛى انرذرٚض َٔظزٚاخ انرؼهى 

 انظهٕكٛح -

 انًؼزفٛح  -

 

 (:20/10/2015األصبىع انشابع )

 انًىضىع: 

 ذصًٛى انرذرٚض َٔظزٚاخ انرؼهى 

 انثُائٛح  -

 يؼانعح انًؼهٕياخ -

 

 (:27/10/2015)األصبىع انخايش 

 انًىضىع:

  فٙ ػًهٛح انرؼهى ٔانرؼهٛىنرؼهٛى اذكُٕنٕظٛا ديط 

 ٔ اإلنكرزَٔٙنرؼهى خ اذمُٛأدج نًرؼذانٕطائػ ل / اذصاخ اإلشثكاخ ٔنًؼهٕيااركُٕنٕظٛا ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى 

 انرؼزٚف تركُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ -

 ذكُٕنٕظٛا انٕطائػ انًرؼذدج ٔشثكاخ انًؼهٕياخ -

 (:3/11/2015)األصبىع انضادس 

 انًىضىع:

  ل / ذصاخ اإلشثكاخ ٔنًؼهٕيااركُٕنٕظٛا ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى ٔذاتغ 

 اإلنكرزَٔٙنرؼهى خ اذمُٛادج ٔنًرؼذانٕطائػ ا 

 (:10/11/2015)األصبىع انضابع 

 انفصم  ايتحاٌ َصف (Midterm Exam )   (20)% 
 

 (:17/11/2015)األصبىع انثايٍ 

 انًىضىع:

 ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى ٔانرؼهى انًفرٕغ 

 انرؼزٚف تانرؼهى انًفرٕغ ٔانرؼهى ػٍ تؼذ -

 .يشاخعت ايتحاٌ َصف انفصم 

 (:24/11/2015)األصبىع انتاصع 

 انًىضىع:

  انرؼهًٛٙانؽاطٕب 

 اإلَرزَد ٔانؼًهٛح انرؼهًٛٛح 

 ذمذٚى ػزٔض انطهثح انرمذًٚٛح 

 (:1/12/2015)األصبىع انعاشش 
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 .ٙشثكاخ انرٕاصم االظرًاػ 

 ذمذٚى ػزٔض انطهثح انرمذًٚٛح 

 (:8/12/2015)األصبىع انحادٌ عشش 

 اطرخذاو انؼزٔض انرمذًٚٛح (PowerPoint) .فٙ انؼًهٛح انرؼهًٛٛح 

  انرؼهًٛٛحذصًٛى انثزيعٛاخ :( انؼزٔض انرمذًٚٛحPowerPoint.) 

 ذمذٚى ػزٔض انطهثح انرمذًٚٛح 

 (:15/12/2015)األصبىع انثاٍَ عشش 

 ذصًٛى انثزيعٛاخ انرؼهًٛٛح ذاتغ :( انؼزٔض انرمذًٚٛحPowerPoint.) 

 ذمذٚى ػزٔض انطهثح انرمذًٚٛح 

 (:22/12/2015)األصبىع انثانث عشش 

  ٙانؼًهٛح انرؼهًٛٛح.كٛفٛح ذصًٛى ٔاَراض انًٕالغ االنكرزَٔٛح انرؼهًٛٛح ٔاطرخذايٓا ف 

 إَشاء يٕالغ اإلَرزَد اإلنكرزَٔٛح تاطرخذاو تزَايط  :ذصًٛى انثزيعٛاخ انرؼهًٛٛح.FrontPage 

 ذمذٚى ػزٔض انطهثح انرمذًٚٛح 

 (:29/12/2015)األصبىع انشابع عشش 

 FrontPage.إَشاء يٕالغ اإلَرزَد اإلنكرزَٔٛح تاطرخذاو تزَايط  :ذصًٛى انثزيعٛاخ انرؼهًٛٛح ذاتغ –

  لعاٚا يرؼهمح تركُٕنٕظٛا انًؼهٕياخ ٔاالذصاالخ كاألياٌ ٔاألخالق ٔغٛزْا(Security Issues, Ethics, and Emerging 

Technologies in Education) 

 ذمذٚى ػزٔض انطهثح انرمذًٚٛح 

 (:5/1/2016)ىع انخايش عشش األصب

 .ػزض يشارٚغ انطهثح ٔذمًٛٛٓا 

 ٙيزاظؼح يادج االيرؽاٌ انُٓائ. 

 

 (:12/1/2016)األصبىع انضادس عشش 

 ( 18/1/2016 -2016/ 1/ 9اإليرؽاَاخ انُٓائٛح نهعايؼح خالل انفرزج) 

 ( ٙاإليرؽاٌ انُٓائFinal Exam ٙطٛؼمذ ف )يظاء. 8:00-5:00يٍ انظاػح  2016-1-12 
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 انُشاطاث واالصتشاتُدُاث انتذسَضُت .21

 :األتية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستهدفة من خالل  يتم

 

ورنك يٍ خالل انتشكُز عهً انتعهى انزاتٍ  (Blended Learning)يٍ انًتىلع اٌ تتبع اصتشاتُدُت انتعهى وانتذسَش ًَىرج انتعهى انًذيح 

وانُذواث وانًشاسكت فٍ انحهماث انذساصُت انًتخصصت وانُماط بشكم يضتًش يع انًذسس  انًحاضشاث األصبىعُتويضاهًت انطهبت يٍ خالل 

ويع انطهبت بىاصطت انحىاس انًباشش داخم انماعت انصفُت.، وانىاخباث، وانعشوض انتىضُحُت، وانعًم ضًٍ انًدًىعاث انطالبُت نًهاو 

( تتعهك بإحذي (PowerPointيحىصبت باصتخذاو بشيدُت حاصىبُت  يحذدة، وتمذَى أوساق بحثُت، أو يٍ خالل تصًُى بشيدُت تعهًُُت

 يىضىعاث انتٍ تتُاونها انًادة لائًت عهً يعاَُش انتصًُى انصحُحت.

 

 تعذ انذساصت انزاتُت أصاصا نهُداذ فٍ انًادة حُث َتى تشدُع انطهبت نُكىَىا يتعهًٍُ فاعهٍُ.

 

 

 

 انتمُُى ويتطهباث انًادة أصانُب .22

 :التقييم والمتطمبات األتية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم

 األَشطت:

ورنك يٍ خالل انتشكُز عهً انتعهى انزاتٍ  (Blended Learning)يٍ انًتىلع اٌ تتبع اصتشاتُدُت انتعهى وانتذسَش ًَىرج انتعهى انًذيح 

وانُذواث وانًشاسكت فٍ انحهماث انذساصُت انًتخصصت وانُماط بشكم يضتًش يع انًذسس  انًحاضشاث األصبىعُتويضاهًت انطهبت يٍ خالل 

ويع انطهبت بىاصطت انحىاس انًباشش داخم انماعت انصفُت.، وانىاخباث، وانعشوض انتىضُحُت، وانعًم ضًٍ انًدًىعاث انطالبُت نًهاو 

( تتعهك بإحذي (PowerPointيحىصبت باصتخذاو بشيدُت حاصىبُت  يحذدة، وتمذَى أوساق بحثُت، أو يٍ خالل تصًُى بشيدُت تعهًُُت

 يىضىعاث انتٍ تتُاونها انًادة لائًت عهً يعاَُش انتصًُى انصحُحت.

 

 تعذ انذساصت انزاتُت أصاصا نهُداذ فٍ انًادة حُث َتى تشدُع انطهبت نُكىَىا يتعهًٍُ فاعهٍُ.

 

 

 انضُاصاث انًتبعت بانًادة .23

 ٔانغٛاب طٛاطح انؽعٕر -أ

 انٕلد انًؽذداخ ٔذظهٛى انٕاظثاخ فٙ انغٛاب ػٍ االيرؽاَ -ب

 ٔانصؽح إظزاءاخ انظاليح -ض

 انغش ٔانخزٔض ػٍ انُظاو انصفٙ -د

 %(.10)                       (Attendance and Participation)  انحضىس وانًشاسكت .1

 %(.20)      (Midterm) ايتحاٌ َصف انفصم .2

 %(.30)  (Presentations)يع عشض تمذًٍَ  (Project)وسلت بحث أو يششوع  .3

 %(. 40)       (Final Exam)االيتحاٌ انُهائٍ  .4

 انًطهىبت األخهزة وانبشايح .24

  ظٓاس ػزض انثٛاَاخ(Data Show) 

  تزَايط انؼزٔض انرمذًٚٛحPowerPoint. 

 ٛاخ يخرهفحيعتز 

 

 انًشاخع .25

 

 

 ، ٔانمزاءاخ انرٙ ٚعة ػهٗ انطانة ذغطٛرٓا نهًٕظٕػاخ انًخرهفح نهًادج.ٔانًمرزؼح انًمزرجانكرة  - أ

 

 Teachers Discovering Computers: Integrating Technology in the Classroom. (2012). (7th Edition). 
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