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هذه المادة ستتبع نسق التعلم المتمازج, حيث سيكون هناك لقاءات تدريسية وصف المساق: 
وجها لوجه في مختبر الحاسوب في كلية العلوم التربوية باستثناء أربعة لقاءات تدريسية ستكون 

االلكتروني موودل كما هو موضح في الخطة فيها اللقاءات الكترونيا من خالل منظومة التعلم 
 الفصلية للمادة.
 أهداف المساق:

 المحوسبة. في تصميم البرامج التعليمية ان يعرف الطالب أهم المبادئ األساسية -1

 البنائي الستخدام الحاسوب في التعليم. ان يطبق الطالب األسلوب -2

 رامج التعليميةالب والنظريات المستخدمة في تصميم الطالب المبادئيوظف ان  -3
 المحوسبة.

الالزمة للتصميم , عرض المعلومات , واستخدام المبادئ االساسية  ان يطبق الطالب  -4
 الوسائط المتعددة.

  المحوسبة. تقييم البرامج التعليمية في المعايير االساسيةالطالب  يراعيان  -5

 التطبيقيةان يصمم الطالب وحدة تعليمية )في مجال تخصصه( باستخدام بعض البرامج  -6

 
 طرائق التدريس :

 المحاضرة والمناقشة -
 البحث واالستقصاء -
 مهمات وواجبات -
 تعلم تعاوني -
 أعمال مخبريه -

 
 التقويم :

 %25امتحان منتصف الفصل  -
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mailto:m.wraikat@ju.edu.jo


 %35   أعمال الفصل -

 %40  امتحان نهائي -

 
 : الفصلية الخطة

 الموضوع االسبوع
 الدراسية فكره عامه حول المادة والخطة –مقدمة  1
  البرامج التعليمية المحوسبةتطوير م و خطوات تصمي 2

 المختلفة أنماط البرامج التعليمية

 العناصر األساسية في بناء البرامج التعليمية

 (Jonassen)دور البرامج المحوسبه في تنمية التفكير 3
 (Mayer) أهمية التعلم باستخدام الوسائط المتعددة 4

 Camtasia andبرنامج  عملية باستخدامعروض لتطبيقات 

Snagit  

+ مناقشة محاور الفيديو لماير النظرية المعرفية للوسائط المتعددة 5
  (Mayer) )لقاء متمازج( 

 Multimedia Principle الوسائط المتعددة مبدأ 6

تطبيقات عملية يقوم بها الطلبة باستخدام  جماعية  عمليةتطبيقات 
في تصميم دروس محوسبة فردية  عمليةتطبيقات Wix -تطبيق 

  

)لقاء Spatial Contiguity Principleمبدأ التتابع الفراغي  7
 متمازج(

 

تطبيقات عملية  + )عملي, نظري( امتحان منتصف الفصل 8
 Camtasiaباستخدام 

 Temporal Contiguity Principleمبدأ التتابع الزمني  9

 (Norman) عامة في التصميمالمبادئ ال

 مناقشة أعمال الطلبة قيد التطوير 

  Coherence Principle مبدأ الترابط   10
 فرديةعملية جماعية و تطبيقات 

 Modality Principle مبدأ الشكلية 11

 تعليميةالبرامج اليم و تق
 )لقاء متمازج( مناقشة نماذج تقويميه مختلفه



 Redundancy Principle   مبدأ التكرار 12
 فرديةجماعية و  عمليةتطبيقات 

 Individual Differences Principleمبدأ الفروق الفردية  13
 )لقاء متمازج(

 عمليةتطبيقات 
 عرض ومناقشة أعمال الطلبة 14

 عرض ملف االنجاز االلكتروني 15+16
 

 وبايعاز مسبق. الخطة التدريسية قابلة للتعديل حسب مجريات المادة التدريسية
 المراجع:

 (e-Library)والمكتبة االلكترونية  (Internet)شبكة المعلومات الدولية  الرجوع الى -
 عبر موقع الجامعة الجامعة األردنية للحصول على مقاالت حديثة لها عالقة بالمساق.

 الوسائط المتعددة. دار وائل للنشر, عمان.  (2008حرز اهلل, نائل, الضامن, ديما ) -

استخدام الحاسب االلي في التعليم , الرياض,  2005))الموسى, عبداهلل بن عبد العزيز  -
 مكتبة تربية الغد , الرياض , المملكة العربية السعودية.
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