
 
 

 

 

 

 

 

 

 الجامعة األردنية

 مركز االعتماد وضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 مخطط المادة الدراسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الجامعة األردنية                         مخطط المادة الدراسية                                مركز االعتماد وضمان الجودة 

 

1 
 

اسم المادة  رصًٍى انزذسٌظ .1 

 2. رقم المادة 0832782

 (ج،ػولًجًظري)الساػاخ الوؼتودج  3
.3 

 (ج، ػولًجًظري)الساػاخ الفؼلٍح  3
 4. المتزامنة اتالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

اسم البرنامج   .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الداهؼح االردًٍح

 8. الكمية الؼلىم الترتىٌح

 9. القسم الوٌاهح والتدرٌس

 10. مستوى المادة الواخستٍر

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 2105\2104

 12. الدرجة العممية لمبرنامج 

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس الؼرتٍح

  االستحداث2005

  الوراخؼح2015
تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث 

 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 هٌّسق الوادج .16

 .رقن الوكتة، الساػاخ الوكتثٍح، رقن الهاتف، الثرٌد اإللكتروًً: الرخاء إدراج ها ٌلً
 

  مدرسو المادة.17

 :الرخاء إدراج ها ٌلً

                                  االستاذ الدكتىرج   ًرخس حوديهدرس الوادج            

  298             رقن الوكتة،                                       

   االحد والثالثاء12-10  االثٌٍي    5-4             الساػاخ الوكتثٍح،                                 

                           .ex       24479 5355000                                                      رقن الهاتف 
 

                                                             narjesh@ju.edu.jo الثرٌد اإللكتروًً           

 
 
 
 
       رصًٍى انزذسٌظ                                                                            
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  وصف المادة.18

انزؼشٌف ثبألطش انًؼشفٍخ ٔانغهٕكٍخ ٔانجُبئٍخ انزً رغزُذ إنٍٓب ًَبرط رصًٍى انزذسٌظ انحذٌضخ، يٍ حٍش رؼشٌف انذاسط 

يٍ رحهٍم انحبجبد إنى انزؼشٌف ٔانزطٌٕش، ٔانزُفٍز ٔانزمٌٕى، ٔرضٌٔذ انًزؼهى ثبنكفبٌبد : ثبنؼُبصش انشئٍغخ نؼًهٍخ رصًٍى انزذسٌظ

انًؼشفٍخ ٔانزمٍُخ انالصيخ نزصًٍى انزذسٌظ ٔفك انًُحى انُظبيً، ٔرًكٍٍ انًزؼهى يٍ يًبسعخ ثؼط انًٓبساد انًكزغجخ يٍ ْزِ 

 .انًبدح فً يجبالد انزصًٍى ٔانزطجٍك ٔانزمٌٕى اػزًبدا ػهى أعظ انزصًٍى ٔفك انًُحى انُظبيً
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

 األهداف- أ

 أٌ ٌزؼشف إنى يبٍْخ رصًٍى انزذسٌظ -1
 أٌ ٌهى ثجؼط انًصطهحبد انًغزخذيخ فً انًٍذاٌ فً انهغزٍٍ انؼشثٍخ ٔاإلَجهٍضٌخ -2

 أٌ ٌزؼشف إنى أحذس انُظشٌبد ٔانًُبرط فً يٍذاٌ انزصًٍى -3

 ثٍئخ انزؼهى االنكزشًَٔأٌ ٌزؼشف إنى أْى األعبعٍبد انٕاجت يشاػبرٓب فً رصًٍى  -4

 أٌ ٌكزغت يٓبسح اإلػذاد ٔانزخطٍط نهزذسٌظ -5

ٌزفك ػهٍٓب فً يجبل  أٌ ًٌبسط شخصٍب ثؼط انًٓبساد انًكزغجخ يٍ انًغبق يٍ حٍش انزصًٍى ٔانزُفٍز ٔانزمٌٕى ألػًبل  -6

 .رصًٍى انزذسٌظ

 

 

 

 

 

 
 ...ٌتىقغ هي الطالة ػٌد إًهاء الوادج أى ٌكىى قادراً ػلى: ًتاخاخ التؼلّن- ب

 

 اكزغبة يٓبسح اإلػذاد ٔانزخطٍط نهزذسٌظ -1

االرفبق ػهٍٓب  ٌزىيًبسعزّ ٔثشكم  شخصً ثؼط انًٓبساد انًكزغجخ يٍ انًغبق يٍ حٍش انزصًٍى ٔانزُفٍز ٔانزمٌٕى ألػًبل  -2

 .فً يجبل رصًٍى انزذسٌظ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 20 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى
 األسثىع الوىضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىع 

 -1 رٕصٌغ يخطط انًغبق ٔدساعزّ ٔانزؼشٌف ثبنًصبدس ٔانًٕاد انزؼهًٍٍخ 

 -2 انزمذٌى نزصًٍى انزذسٌظ ، ٔانزؼشٌف ثبنًصطهحبد انًغزخذيخ 

 -3 أًٍْخ انزصًٍى فً انزذسٌظ ٔػاللزّ ثزكُٕنٕجٍب انزؼهٍى 

 -4 دٔس انًؼهى ٔانًزؼهى ٔانًصًى فً ػًهٍبد رصًٍى انزذسٌظ 

 -5 رصًٍى ثٍئخ انزؼهى 

 -6 األعظ انُفغٍخ ٔاالرصبنٍخ نزصًٍى انزذسٌظ 

 -7 االرجبْبد انحذٌضخ فً رصًٍى ثٍئخ انزؼهى 

 -8 انزؼشٌف ثبنُظبو ٔػُبصشِ ٔانًشاحم انزً ًٌش ثٓب 

 -9 ػشض أيضهخ نجؼط انًُبرط انًغزخذيخ فً رصًٍى انزذسٌظ االخزجبس األٔل

 -10 رصًٍى انزذسٌظ ٔفك انًُحى انُظبيً 

 -11 يشحهخ انزؼشٌف 

 -12 يشحهخ انزطٌٕش ٔانزُفٍز 

 -13 انزطٌٕش ٔانزُفٍز 

 -14 يشحهخ انزمٍٍى ، ٔرطجٍك انؼًهً نهزصًٍى ٔفك انًُحى انُظبيً 

 -15 ػشض يشبسٌغ انطهجخ 

 -16 االيزحبٌ انُٓبئً 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :ٌتن تطىٌر ًتاخاخ التؼلن الوستهدفح هي خالل الٌشاطاخ واالستراتٍدٍاخ التدرٌسٍح التالٍح
  انًحبظشح ٔيب ٌشافمٓب يٍ حٕاس َٔمبػ، ٔجهغبد إصبسح فكشٌخ ٔرحهٍم خجشاد،ٔاعزخذاو يٕاد رؼهًٍٍخ صًًذ

 .خصٍصب نالعزؼبَخ ثٓب فً رذسٌظ ْزا انًغبق

 اعزخذاو انحبعٕة فً انزذسٌظ ٔانزٕاصم ػجش اإلَزشَذ . 

 رشكٍم يجًٕػبد ٔفشق ػًم يٍ انطهجخ نهزطجٍك انًجبشش ػهى ػًهٍخ انزصًٍى. 

 انؼشٔض انطالثٍخ ثبعزخذاو انزجٍٓضاد انزمٍُخ انًُٕػخ. 
 

 
 
 
 
 
 أساليب التقييم ومتطلبات المادة. 22

 :ٌتن إثثاخ تحقق ًتاخاخ التؼلن الوستهدفح هي خالل أسالٍة التقٍٍن والوتطلثاخ التالٍح
 .راد انؼاللخ ثزصًٍى انزذسٌظ (ثبنهغزٍٍ انؼشثٍخ ٔاإلَجهٍضٌخ )إػذاد لبئًخ ثأْى انًصطهحبد  -
ثشكم يغزًش نالطالع ٔانزٕاصم يغ احذس يب كزت ٔصًى فً ْزا  (اإلَزشَذ )انشجٕع إنى شجكخ انًؼهٕيبد -

 .انًجبل

 .انؼًم يٍ خالل يجًٕػبد طالثٍخ نزطجٍك انزصًٍى ػهى ٔحذاد يؼٍُخ رجؼب نهًُحى انُظبيً فً رصًٍى انزذسٌظ -
 ػشض انًشبسٌغ انًصًًخ ٔرمًٌٕٓب ٔفمب نًُبرط خبصخ ثٓزا انشأٌ -
 

 

 : انزمٌٕى 

  (30)اخزجبس أٔل % 

  ( 5)يغبًْخ انطهجخ فً انًُبلشبد انصفٍخ َٕٔػٍخ انًُبلشخ % 

   ( 25 )يششٔع رطجٍمً ػهى رصًٍى ٔحذاد رذسٌغٍخ ثبػزًبد انًُحى انُظبيً فً انزصًٍى % 

  ً(40 )ايزحبٌ َٓبئ % 
 

 
 

 

  السياسات المتبعة بالمادة.23

  والغيابسياسة الحضور- أ

الوقت المحدد ت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب

 إجراءات السالمة والصحة- ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 إعطاء الدرجات- ه

 انحبعٕة ٔجٓبص ػشض انجٍبَبد ٔاإلَزشَذ :  تسهم في دراسة المادةالتي والجامعة بالمتوفرة  الخدمات- و
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  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 اعزخذاو انحبعٕة فً انزذسٌظ ٔجٓبص ػشض انجٍبَبد ٔانزٕاصم ػجش اإلَزشَذ

 

 
 

 المراجع .25

 
 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتها لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 .االسدٌ –  ػًبٌ 2002جبيؼخ انمذط انًفزٕحخ، - رصًٍى انزذسٌظ-ٌٕعف لطبيً َٔبٌفخ لطبيً َٔشجظ حًذي-
 .رطٌٕش ٔرمٌٕى ًَٕرط رذسٌغً فً رصًٍى انزمٍُبد انزؼهًٍٍخ ٔاَزبجٓب ٔفك يُحى انُظى ، دساعبد  (1999)َشجظ حًذي ،- 

 .يصش-ػبنى انكزت-رصًٍى انزذسٌظ، سؤٌخ يُظٕيٍخ (1999)حغٍ حغٍٍ صٌزٌٕ، -

 
 Robert Reiser, John V. Dempsey   Trends and Issues in Instructional Design                

and Technology, Alyn & Bacon; 3 edition ( 2011) 
 - Gary R. Morrison and Jerrold. Kemp and Steven M. Ross   , Designing Effective 

Instruction. 2006. 
 Knirk and Gustafson, Instructional Technology,, A Systematic Approach to 

Education, Hall Rinehart and Winston, New York, 2005. 
 -Dick, W. and Carey, L., the Systematic Design of Instruction,  2005 . 

-Reigeluth, Charles, Instructional Design, Theories and Models, L.Lawrence Erlbaum 
Associates, New Jersey, London,  2009 . 
  

 .: يجالد ٔيٕالغ  يزخّصصخ 
 

 رصذس ػٍ انجًؼٍخ انًصشٌخ نزكُٕنٕجٍب انزؼهٍى- ركُٕنٕجٍب انزؼهٍى.                                    

 انجًؼٍخ انؼشثٍخ نزكُٕنٕجٍب انزشثٍخ.                                                              

-The Journal of Applied Instructional Design 
 http://www.jaidpub.org/ 
-Educational Technology Review (E T R)  
http://www.aace.org/pubs/etr 
-Association for the Advancement of Computing in Education (AACE) 
http://www.aace.org/default.htm 
-Journal of Educational Multimedia and Hypermedia (JEMH)  
http://www.aace.org/pubs/jemh/v6n34.html 
-ERIC 

http://eric.ed.gov 

Education and information Technology library- 

http://www.editlib.org 

-British Journal of Educational Technology . 
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0007-1013 

-Journal of Education Technology 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/ 
-From now on 

http://www.fno.org/ 
 

-DESIGNING COURSES: 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Robert%20Reiser
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=John%20V.%20Dempsey
http://www.aace.org/pubs/etr
http://www.aace.org/default.htm
http://www.aace.org/pubs/jemh/v6n34.html
http://eric.ed.gov/
http://www.editlib.org/
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0007-1013
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/
http://www.fno.org/
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Instructional Design for Online Learning 
http://www.ibritt.com/resources/dc_instructionaldesign.htm 

http://www.instructionaldesign.org. 
carbon.ucdenver.edu/~mryder/itc/idmodels.html 

www.elearnspace.org/.../InstructionalDesign.htm-  

www.usask.ca/education/coursework/.../brenda.htm 
www.nwlink.com/~donclark/hrd/ 
.../development.html 

 christytucker.wordpress.com/.../what-does-an-instructional-designer-do/ 
 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate) and SAT (System 
Approach to Training).                                                                                                
http://nwlink.com/~donclark/hrd/sat.html 

http://nwlink.com/~donclark/history_isd/addie.jpg 
 

 

 

.                                                
.   التعميميةالكتب الموصى بها، وغيرها من المواد-  ب

 Robert Reiser, John V. Dempsey   Trends and Issues in Instructional Design                
and Technology, Allyn & Bacon; 3 edition ( 2011) 

-Reigeluth, Charles, Instructional Design, Theories and Models, L.Lawrence Erlbaum 
Associates, New Jersey, London,  2009 . 

 

 

  معمومات إضافية.26

 
 

ٔانًُبرط راد   انشجٕع انى شجكخ اإلَزشَذ ثشكم يغزًش ٔانزؼشف انى أحذس انًمبالد ٔانذساعبد انؼهًٍخ* 

 رصًٍى انزذسٌظانؼاللخ ثًٕظٕع 
 

 
 

 
 

: ------------------التاريخ: ------------------------ - التوقيع: ------------------- اسم منسق المادة

 --------------------------------- التوقيع: --------------- ---------- القسم/ مقرر لجنة الخطة

 -------------- ------------------- التوقيع: ------------------------- رئيس القسم

 --------------------------------- التوقيع: -------------------------  الكمية/مقرر لجنة الخطة

 --------------------------------التوقيع: ------------------------------------------- العميد

http://www.ibritt.com/resources/dc_instructionaldesign.htm
http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/
http://nwlink.com/~donclark/hrd/sat.html
http://nwlink.com/~donclark/history_isd/addie.jpg
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Robert%20Reiser
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=John%20V.%20Dempsey
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    :نسخة إلى                                                                                   
                                                                                   رئيس القسم                 

                                                                                                     مساعد العميد لضمان الجودة    
                                                                                 ممف المادة


