
 من الرحيمحبسم هللا الر

 

 
 

 الجامعة األردنية

 

 كلية العلوم التربوية

 

 موضوعات خاصة في تكنولوجيا التعليم

 (Special Topics in Instructional Technology) 

 ( 0803942) رقم المادة:

 

 المدرس: أ. د. ماجد أبوجابر

 

   ساعات 3الساعات المعتمدة:   تكنولوجيا التعليم دكتوراةالبرنامج: 

 رقم المكتب: كلية العلوم التربوية / الطابق الثاني     1رقم الشعبة: 

 4.00 -2:00اء: األربعالساعات المكتبية:              2019/2018 الولالفصل الدراسي: ا

بفترة زمنية مختلفة من ساعات المكتب المذكورة أعاله، يرجى التواصل عن طريق الهاتف أو  أو من خالل مواعيد محددة 

 البريد اإللكتروني.

  abujaber52@yahoo.comالبريد االلكتروني:  (       7.00 – 4.00ء )األربعاوقت المحاضرة: ا

         تمبصمكان المحاضرة: مختبر 

       

 :وصف المادة

 

ناول هذه  ت م ت ي تعل ل يم وا عل ت ل ا ا  بتكنولوجي لها عالقة  دة موضوعات خاصة ومعاصرة  لما ا

ذ  ي نف ت ب لمرتبطة  ا ة  فلسفي ل انوية وا ق ل ا ئل  لمسا دة وا لجدي ا ا  تكنولوجي ل ا يات  مكان إ االلكتروني، 

لمدراس  ا في  نية استخدامها  مكا ا وإ لتكنولوجي ا لمستجدات في مجال  ا، وا تكنولوجي ل ا

لجامعات.  وا

This course addresses topics and issues related to instructional technology and 

e-learning, The potential of new technology, legal and philosophical issues 

associated with implementation of technology, and the new developments in 

technology and possibility of using them in sc hools and universities.  

 أهداف المادة:

 -بعد اإلنتهاء من دراسة هذه المادة سيكون الطالب قادراً على أن: 

 

 يظهر تفهماً كامالً لعملية  توظيف التكنولوجيا في التعليم. -1

 معرفة معايير التعلم االلكتروني. -2

 معرفة المسائل القانونية والفلسفية المرتبطة بتنفيذ التكنولوجيا. -3

 مقارنة ومباينة عدة نماذج لتوطيف التكنولوجيا في التعليم.  -4

 معرفة المستجدات في مجال التكنولوجيا وامكانية استخدامها في قطاع التعليم. -5

 

 نتاجات التعلم:

 اكتساب خلفية نظرية عن  مستحدثات تكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني بجميع ابعادها  -

 تكنولوجيا التعليم المختلفة الشخصية، وبيأتقان المهارات في مجال  -

-  

 ن األفراد، والمجموعات واالنظمة وامكانية تطبيقها في المدارس والجامعات -

 استخدام تقنيات متنوعة من التكنولوجيا لتقديم معلومات وتقييم وتسهيل التعليم -

 جيا التعليم توضيح األبعاد القانونية واالخالقية المرتبطة بالتعليم االلكتروني و تكنولو -

 تقييم نماذج وتطبيقات في مجال تكنولوجيا التعليم بشكل ناقد -

 في المؤسسات التعليمية التكنولوجيا ومستحداثاتهاأكتساب مهارات وآليات وتقنيات  -

 استخدام المصادر التكنولوجية والعمليات الحديثة لتعزيز تعلم الطلبة. -

 تطوير طرقا وأطرا جديدة في تكنولوجيا التعليم -



 تطبيق نماذج وتطبيقات تكنولوجية تعليمية جديدة -

 تحليل البحوث التعليمية الحديثة المتعلقة بتكنولوجيا التعليم والتعليم االلكتروني   -

 

 

 .  مهارات أكاديمية )المعرفة والفهم(:1

 النقال(التعلم المفتوح، التعلم عن بعد، التعلم باللعب، التعلم ) بالتعلم االلكترونيمفاهيم متعلقة   •

 بالقضايا القانونية واالخالقية للتكنولوجيا مفاهيم متعلقة  •

 قضايا معاصرة في تكنولوجيا التعليممعرفة  •

 المستجدات في مجال تكنولوجيا التعليم وامكانية توظيفها في المدارس والجامعاتمعرفة  •

 

 .  مهارات إدراكية تحليلية:2

 التعليميةالتطبيقات التكنولوجيا تحليل خصائص  •

 تطبيقات تكنولوجية تعليميةتحليل ومقارنة  •

 

 .  مهارات خاصة بالموضوع:3

  القضايا االخالقية والقانونية في تكنولوجيا التعليممهارة توضيح  •

 معايير التعلم االلكتروني وضبط الجودةتحديد  •

 اهمية التكنولوجيا في التعليمتحديد  •

 

 .  مهارات انتقالية تحويلية:4

 التكنولوجيا في التعليمتطبيق  •

  مراعاة القضايا االخالقية والقانونية وتطبيقها في تكنولوجيا التعليم •

 

 التقييم وتوزيع العالمات:

يتم تقييم المعرفة والفهم باستخدام االمتحانات والعروض التقديمية والبحوث المكتوبة. وتمنح عالمات لنوعية العمل والطريقة 

من خالل دراسات الحاالت   (Intellectual Skills)عرض المعلومات. كما يتم تقييم تنمية المهارات الفكريةالتي يتم فيها 

 واألبحاث والمشاريع.

 :يتضمن التقييم العناصر األساسية األتية

 

 

 

 

 %(.10(             (Attendance and Participation)الصفية  والمشاركة  االنشطة .1

 %( 30)      7/11/2018الثالثاء  Midtermالفصل ))اختبار منتصف  .2

 %(.20)      وعروض تقديمية       مشاريعت وواجبا .3

 %(.40)    19/12/2018(  الثالثاء  Final Examاالمتحان النهائي ) .4

 

 

 األنشطة وطرائق التدريس:

الذاتي ومساهمة الطلبة من خالل المحاضرات األسبوعية من المتوقع أن يتم تنفيذ تعلم المساق من خالل التركيز على التعلم 

والندوات والمشاركة في الحلقات الدراسية المتخصصة وما يرافقها من حوار ونقاش ومواد تعليمية. أضافة إلى األنشطة 

 األتية:

 عروض تقديمية من قبل المدرس •

 تطبيقات عملية وعروض تقديمية فردية من قبل الطلبة •

 واالستقصاء والقراءة األثرائية والرجوع الى شبكة اإلنترنت.البحث  •

 المشاركة في النقاش بشكل مستمر مع المدرس ومع زمالئك داخل القاعة الصفية. •

 تكليف الطلبة بإعداد بحوث ومشاريع فردية أو جماعية تعكس مدى فهمهم للمادة . •

 م تشجيع الطلبة ليكونوا متعلمين فاعلين.تعد الدراسة الذاتية أساسا للنجاح في المادة حيث يت •

 

 

 

 

 



 موضوعات خاصة في تكنولوجيا التعليملمادة الجدول الزمني 
 

 

 

األسبوع 

 الدراسي

 التاريخ

 الوحدة أو الوحدات الدراسية من 
نوع الجلسة 

 الدراسية

 مالحظات

 األول

12/9/2018 

 

 (Course Orientation)مقدمة تعريفية  -

والجدول الزمني للمادة، والمشااريع مناقشة الخطة  -

 Course Syllabus, Course (إلاااا.....

Schedule)   

 

  لقاء صفي

 الثاني

19/9/2018 

 

اعي     - ل االجتمااااااااااااااااا لتواصااااااااااااااااا ا

م ي تعل ل ا ا   وتكنولوجي

لية - قب لمست ا لرؤى  لتحديات وا  ا

 

  لقاء صفي 

 الثالث
26/9/2018 

 

 قضايا معاصرة في تكنولوجيا التعليم  -

- 1 :Moodle Assignment #  

لقاء 

 الكتروني

) سيتاح ويسلم  من خالل -

 نظام التعلم االلكتروني(

 

 الرابع

3/10/2018 

 المنصات التعليمية االلكترونية  -

 (ex: edmodo الشبكات التعليمية االجتماعية  ) -

 مزايا وتحديات -

  لقاء صفي

 الخامس
10/10/2018 

 

 قضايا معاصرة في تكنولوجيا التعليم -

- 2 :Moodle Assignment # 

 لقاء 

 الكتروني

) سيتاح ويسلم  من خالل -

 نظام التعلم االلكتروني(

 

 السادس
17/10/2018 

 

 قضايا معاصرة في تكنولوجيا التعليم -

- 3 :Moodle Assignment # 

 لقاء 

  الكتروني

) سيتاح ويسلم  من خالل -

 نظام التعلم االلكتروني(

 

 السابع

24/10/2018 

 

، التعلااايم والقضاااايا األخالقياااةتكنولوجياااا  -

 )اسيل(   والقانونية

 (اسيل االفتراضي ) واقعال -

 

) عمااااار، محمااااد الااااذكاء االصااااطناعي  -

 العبدالالت، رائد، فريد(

 

صفيلقاء    

 الثامن
31/10/2018 

 

 )رلى( فريد التعليم باستخدام تكنولوجيا التعليمت -

 )فريد( تكنولوجيا التعليم وضبط الجودة  -

 

 لقاء صفي

 

 

 7/11/2018 التاسع

 

%20العالمة  لقاء صفي اختبار منتصف الفصل  -  

 العاشر
14/11/2018 

 

 قضايا معاصرة في تكنولوجيا التعليم -

4 :Moodle Assignment 

) سيتاح ويسلم  من خالل - لقاء الكتروني

 نظام التعلم االلكتروني(

 

الحادي 

 عشر

21/11/2018 

اسااااتخدام التكنولوجيااااا فااااي الماااادارس و  -

 )سمر، رلى(  التعليم العالي

- gammification  عماااااااااار، محماااااااااد(

 العبدالالت، رائد، فريد(

 

  لقاء صفي 

الثاني 

 عشر

28/11/2018 

) مهند، نيفين، محمد ابو  المكتبات والبحث العلمي -

 عمره(

)صباح،  ثورة  الوسائط المتعددة )االنفوميديا( -

 سناء(

  لقاء صفي

الثالث 

 5/12/2018 عشر

 معاصرة في تكنولوجيا التعليمقضايا  -

- 5 :Moodle Assignment #  

 

لقاء 

 الكتروني

) سيتاح ويسلم  من خالل -

 نظام التعلم االلكتروني(

 

لن يتم استالم أي  -- لقاء صفي  وتسليم االبحاث والمشاريع قضايا ومراجعة عامة  - 12/12/2018الرابع 



 مشروع بعد هذا التاريخ عشر

 

الخامس 

 عشر
19/12/2018 

 االمتحان النهائي -

 

 أخر يوم بالتدريس لقاء صفي 

السادس 

 عشر
26/12/2018 

 عطلة رسمية - عيد الميالد المجيد -

 

 

 

االمتحانااااااااااات النهائيااااااااااة   االمتحانات النهائية -

-22)للجامعة خالل الفتارة 

12-2018  - 31-12-

2018)   

 

 

 مالحظات:

 

 تقدير المدرس.                                      بشكل أفضل حسب  أهداف المادةهذا الجدول قابل للتغيير من أجل تلبية 

 2018-11-8  -  2018-10-21فترة االمتحانات النصفية: 

 .صفحة 15عن  الورقة بحثيةال يزيد عدد صفحات  .1

 .كلمة و قائمة المراجع 200لخص فيما ال يتجاوز يتضمن التقرير: م .2

 APAيكون التوثيق في التقرير  .3
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