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 العلوم التربويةكلية 

 قسم المناهج والتدريس

 الجامعة األردنية

 (0802934) ةاإللكتروني المواد تدريس

Teaching Online Courses 
 

 الشبول أنور المدرس: د. مهنداسم     ساعات 3الساعات المعتمدة: 

 الثانيالطابق /كلية العلوم التربويةرقم المكتب:       1: شعبةرقم ال

 (3:00 - 2:00)، ثالثاء أحدالمكتبية: الساعات    2017/2018 الصيفي الدراسي: الفصل

 malshboul@ju.edu.joالبريد االلكتروني:   (5:00 - 3:00) ثالثاءأحد، وقت المحاضرة: 

 http://eacademic.ju.edu.jo/malshboul: لكترونيموقع اإلال   (001المحاضرة: مختبر التربية ) مكان

  https://elearning.ju.edu.jo/course/view.php?id=3539                                      المستوى: دكتوراه 

 
 : وصف المادة

 

عتقس اننتسنق و ويقتل التس يقه عيق  علقب التلتيق  العملق  لقندوا  وترنيقا  القتعلل  تتناول هذه المادة قضايا تتعلق  تتقدسيم مرقسسا 
عتققس اننتسنقق ا  مققا اققيهود الللتقق  تالمعسعقق  والم ققاسا  المهمقق  لتاقق يل المققواد واسنفققل  عتققس اننتسنقق ا واققو  ي تاقق  الللتقق  

راش والتعاون عتس اننتسن و والتخليل وااتخدال الختسا  ع  تلويس متادئ توجي ي  للتواصل مع غيسهل من الللت و وتا يل الن
 اإنتاجي /اسدوا  التفاعلي  تما ع  ذلك أدوا  إداسي و ونرافي و وتعاوني 

 
Teaching Online Courses (0802934) 

 

This course investigates issues related to teaching online. The focus is on the practical 

application of tools and techniques for online learning. This course will provide students with the 

knowledge and skills needed to facilitate online courses and activities. Students will gain 

experiences in developing communication guidelines with students, facilitating online discussion 

and collaboration, planning and use of interactive tools including administrative, discussion, and 

collaboration/production tools. 

 

 :أهداف المادة
 

 أن يكون قادرا على: بعد دراسته لهذه المادة البيتوقع من الط

 ا  و يفي  تدسيا اانل تسوني الموادالتعس  علب مف ول  ا1

 اتدسيم المواد انل تسوني المختلف  الماتخدم  ع   التلتيرا علب  تعس ال ا2

 اتدسيم المواد انل تسوني ع  عملي   (Moodle) إداسة التعلل انل تسون  نظالتوظي  و الردسة علب ااتخدال  ا3

 اتدسيم المواد انل تسوني المصدس والماتخدم  ع   مفتوح  المواقع انل تسوني تعض  علبالتعس   ا4

 اتتدسيم المواد انل تسوني تعض الرضايا المتعلر   علبالتعس   ا5

 خادل علب ساتل ا انل تسون   ونفس ا  إل تسونيمادة تعليمي  تحيث يتل تدسيا ا واعداد وانتاج تصميل علب الردسة  ا6

 اانل تسون  الخاص تالجامع  اسسدني  )مودل(نظال التعلل تااتخدال  الجامع      
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 المخرجات النهائية:

 مخرجات التعلم:
 المعرفة والفهم(:أكاديمية ).  مهارات 1

  اتدسيم المواد انل تسوني  مفاهيل متعلر  تماهي 

   اد تدسيم المواد انل تسوني تأهمي  وعوائمفاهيل متعلر 
 .  مهارات إدراكية تحليلية:2

  تف ل إل تسون  وذلك تااتخدال تعليمي وتحليل تدسيم مادة اعتيادي  تف ل تعليمي تدسيم مادةتحليل  
 امودل إداسة التعلل انل تسون  نظال

   والتلتيرا  الت نولوجي  الحديث  مثل ا  تااتخدال الواائل المتعددة إل تسونيالتعليم   المحتوى تدسيمتحليل سهميEdx, 
Khan Academy, Padlet, Wix, Coursera Moodle.ا 

 .  مهارات خاصة بالموضوع:3
 التعلل مساحل تصميلو وتيان المختلف  الماتخدم  ع  تدسيم المواد إل تسونيا  نظم  اس م اسة المراسن  تين 

 اانل تسون 
 .  مهارات انتقالية تحويلية:4

 اإداسة التعلل انل تسون  مودل نظالالدسااي  تااتخدال  سون  سحد الموادمحتوى إل ت تصميل 

 ااحدى تلتيرا  الواائل المتعددةتااتخدال تعليمي   ادةم تلويس 

  اوغيسه إداسة التعلل انل تسون  مودل نظالمن خمل  تعليمي  ادةم محتوى نتاج ونفسا  اعداد و 

   اتدسيم المواد انل تسوني عمق  تذا   تصلح للنفس تحثي   تات  دساا ااتخدال م اسة التحث العلم  ع 
 

 محتويات المساق:
 

 :المادة النظرية
 

 :(29/5/2018)+  (27/5/2018األسبوع األول )

 عن المساق مقدمة 

 مناقشة خطة المساق (Course Syllabus) 
 Learning to Teach Online (videos)/Part One 

 Learning to Teach Online (videos)/Part Two 

 Introduction to Online and Blended Teaching (edx/videos and transcripts) 

 What Makes a Good Online Course 

 Things You Should Do Before Starting Your Online Course 
 

 (:5/6/2018)+  (3/6/2018) األسبوع الثاني
 Handbook of Online Teaching 

 Trends and Issues with Online Learning 

 Emerging Tools and Applications for Online Teaching 

 Guide to Teaching Online Courses 

 Overview of Online Education 

 Challenges for Students and for Educators 
 

 (:12/6/2018)+  (10/6/2018)األسبوع الثالث 
 Developing an Effective Online Education System 
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 Preparing and Supporting Online Teachers 

 Skills of Online Teachers 

 The Guidebook for Student-Facilitated Discussion in Online Courses 

 Creating an Effective Online Syllabus 

 The Art of Teaching Online 

 Building Collaborative Dialogue in Online Courses 

 Visual Design for Distance Education Content 

 SAMR Model (videos) 

 A Guide to Quality in Online Teaching and Learning 

 

 (:19/6/2018)+  (17/6/2018)األسبوع الرابع 

  ا)ال يوجد محاضسة( علل  سامي  تمناات  عيد الفلس الاعيد (17/6/2018)اسحد 

 ال يوجد محاضسة (19/6/2018) الثمثاء (Blended Learning) 

 Moodle Discussion Post #1 (1.5%) 
 

 :المادة العملية
 

 (:26/6/2018)+  (24/6/2018)األسبوع الخامس 
 Teaching and Learning Online 

 Teaching in Online Learning Environments: Overview 

 Teaching an Online Course 

 Teaching and Learning Challenges 

 Assessing Student Learning 

 Electronic Resources 

 Overview of Instructional Design )) تصميل التعليل ونماذج 

 Overview of APA Style 5th
 Edition 

 ال يوجد محاضسة (26/6/2018) الثمثاء (Blended Learning) 

 Moodle Discussion Post #2 (1.5%) 

 (:3/7/2018)+  (1/7/2018) األسبوع السادس

  (1/7/2018)اسحد: 

o (  عسض ترديمPowerPoint Presentation  من قتل للت )وائل +  المجموع  اسولب(
 اتطبيقات ومواقع وأنظمة ذات الصلة بالتدريس اإللكتروني حولعماس( 

o (  عسض ترديمPowerPoint Presentation من قتل )  سوان + سلب  المجموع  الثاني للت(
 احول تطبيقات ومواقع وأنظمة ذات الصلة بالتدريس اإللكترونيالصّتان( 

 ال يوجد محاضسة (3/7/2018) الثمثاء (Blended Learning) 

 Moodle Discussion Post #3 (1.5%) 

 (:10/7/2018)+  (8/7/2018)األسبوع السابع 

  (8/7/2018)اسحد: 

o  عسض ترديم (PowerPoint Presentation من قتل )  ( عسيد+  أمل) المجموع  الثالث للت
 احول تطبيقات ومواقع وأنظمة ذات الصلة بالتدريس اإللكتروني
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o (  عسض ترديمPowerPoint Presentation  من قتل للت )  عائف ) الساتع المجموع  +
 احول تطبيقات ومواقع وأنظمة ذات الصلة بالتدريس اإللكتروني( أاماء

 ال يوجد محاضسة (10/7/2018) الثمثاء (Blended Learning) 

 Moodle Discussion Post #4 (1.5%) 

 (:17/7/2018)+  (15/7/2018)األسبوع الثامن 

  (15/7/2018)اسحد: 

o (  عسض ترديمPowerPoint Presentation  من قتل للت )  عالم ) الخاما المجموع  +
 احول تطبيقات ومواقع وأنظمة ذات الصلة بالتدريس اإللكتروني( سوال الصيف  + يحيب

 ال يوجد محاضسة (17/7/2018) الثمثاء (Blended Learning) 

 Moodle Discussion Post #5 (1.5%) 

 (:24/7/2018)+  (22/7/2018)األسبوع التاسع 

 تطبيق عملي :( مختتس مفتوحOpen Lab)  للطلبة للعمل على مشروع اعداد وتطوير محتوى تعليمي

 . باستخدام الوسائط المتعددة والتطبيقات والمواقع اإللكترونية ذات الصلة إلكتروني ألحد المواد الدراسية

 ( ا%20امتحان منتص  الفصل) 

 (:31/7/2018)+  (29/7/2018)األسبوع العاشر 

 تطبيق عملي تابع :( مختتس مفتوحOpen Lab)  للطلبة للعمل على مشروع اعداد وتطوير محتوى

تعليمي إلكتروني ألحد المواد الدراسية باستخدام الوسائط المتعددة والتطبيقات والمواقع اإللكترونية ذات 

 الصلة.

 ال يوجد محاضسة (31/7/2018) الثمثاء (Blended Learning) 

 Moodle Discussion Post #6 (1.5%) 

 (:7/8/2018)+  (5/8/2018)األسبوع الحادي عشر 

 وتقييمها. تسليم ومناقشة مشاريع الطلبة 

 مراجعة لإلمتحان النهائي. 

 ال يوجد محاضسة (7/8/2018) الثمثاء (Blended Learning) 

 Moodle Discussion Post #7 (1%) 

 حسب التقويم الجامعي 2017/2018 الصيفييوم للتدريس في الفصل اخر  8/8/2018 األربعاء. 

 (:14/8/2018)+  (12/8/2018)األسبوع الثاني عشر 

 األحد(. 2018/8/19 -)األحد(  2018/8/12 اإلمتحانات النهائية للجامعة( 

 ( 40اإلمتحان النهائي% Final Exam سيعقد يوم األحد )عصرا   5:00-3:00من الساعة  2018/8/12. 

 

 
 

 :وطرائق التدريس األنشطة
 من خالل األنشطة التالية: المتوقع أن يتم تنفيذ تعلم المادةمن 

 المحاضسة وما يساعر ا من حواس ونراش ومواد تعليمي ا 

  افت   اننتسن و  التلتيرا  العملي  علب الحااو 
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  اداخل الراع  الصفي المفاس   ع  النراش تف ل ماتمس مع المدسم ومع هممئك 

 جماعي  تع م مدى ع م ل للمادةا  الللت  تإعداد مفاسيع عسدي  أو ت لي 
 

 توزيع العالمات:

 
 %5 امتحان مفاجئ

 %5 )فردي( (EssayPaper Course Reflection/( حول المساق والوظائف المتعلقة به بانطباع الطلبةتتعلق ورقة 

 %10 (جماعيلمتعلقة بالتدريس اإللكتروني )( حول أحد التطبيقات اPresentation)أسبوعي عرض تقديمي 

 %10 ( عبر موقع المساق اإللكتروني )مودل(Online Discussion Forumsالمشاركة في النقاشات األسبوعية )

 %10 (فردي/2ملخص بحثي لورقة علمية متعلقة بأحد المواضيع ذات الصلة بتدريس المواد اإللكترونية )عدد 

 %20 )امتحان منتصف الفصل(محتوى تعليمي لمقرر تعليمي إلكتروني  وتطوير وإنتاج ونشرعملي حول اعداد مشروع 

 %40 )المادة النظرية( متحان النهائياإل

 
 البرامج المستخدمة:

  The University of Jordan Moodle Learning Management System 

 YouTube 

 Edx 

 Khan Academy 

 Coursera 

 Other related Websites 

 

 :ةب المقرر الكت
 Poe, M. & Stassen, M. (2011). Teaching and Learning Online: 

Communication, Community, and Assessment. Massachusetts: University of 

Massachusetts Publications. 

 

 National Education Association (2013). Guide to Teaching Online Courses. 

Washington, D.C.: External Partnerships Advocacy. 

 
 Lowenthal, P.; Thomas, D.; Thai, A.; & Yuhnke, B. (2009). The CU Online 

Handbook - Teach differently: Create and collaborate. Denver: University of 

Colorado Denver Publications. 


