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لتربوي واالجتماعي  ا لتواصل   1. اسم المادة االتصال وا

 2. رقم المادة 0802924

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري ساعات نظرية 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ساعات نظرية 3

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج تكنولوجيا التعليم

 6. رقم البرنامج -

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2017/2018 الفصل الدراسي األول 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج الدكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس اللغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  1/9/2017
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16

 .اعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: رقم المكتب، السما يلي الرجاء إدراج
 0777464343 رقم الهاتف: -
- abujaber52@yahoo.com 
 بعد الظهر 4 -12الساعات المكتبية: الثالثاء واألربعاء : من الساعة  -
 المكتب: قسم المناهج والتدريس/ الطابق الثاني -

 

 لمادةمدرسو ا .17

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

 البريد اإللكتروتي رقم الهاتف الساعات المكتبية رقم المكتب األسم
كلية العلوم التربوية  أ. د ماجد أبوجابر

 الطابق الثاني /
 -12:00: الثالثاء

4.00 
 abujaber52@yahoo.com 

 

 

 وصف المادة .18

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
تربوي واالجتماعي  ل ا تواصل  ل Educational Communication and Social)االتصال وا  

Networking)  

mailto:abujaber52@yahoo.com
mailto:abujaber52@yahoo.com
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رة الصف  تركز دا م وإ تعل ل م وا ي تعل ل ا ة  ي ؛ وأهميته في عمل لتربوي وعناصره ا ل  االتصا دة على مفهوم  لما ا ا  هذ

ة اال لمدرسي؛ وأهمي لرأسي واالتصال افأفيي  ا ا ل  م؛ واالتصا متعل ل م وا لمعل ا بي   لمعلوما   ا اادل  تصال في ت

االتصال  ناجح؛ ونماذج االتصال ووسائط  ل ا لتربوي  ميوما  االتصال  ا االتصال  م في عمليا   لمعل ا ودور 

ل ا ذ  في ن ت ال في  فعً ل ا ة االتصال ودره  أهمي ؛ كما يوضح  يها تغلب عل ل ا ة  في ه وكي ات لتربوي ومعوق لارامج ا خطط وا

ناجح. كما  ل فعال وا ل ا لتربوي  ا لالتصال  الالزمة  لمهارا   ا ة  ا لطل ا رية  ويعمل على إكساب  اإلدا ليرارا   وا

ناول  ت في ي لشاكا   ا م هذه  ية استخدا ف أنواعها  وخصائصها وكي لفة م  حيث  لمخت ا عي االجتما تواصل  ل ا شاكا  

لتواصل ا قع  ايا  موا بيا  وسل ايجا أكيد على  ت ل ا م مع  ي تعل ل  .االجتماعي ا

 
 

  المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 
  تعريف المتعلمي  بمفهوم االتصال التربوي 

  تعريف المتعلمي  بأهم نظريا  االتصال 

 تعريف المتعلمي  بأهم نماذج االتصال ووسائط االتصال التربوي ومعوقاته وكيفية التغلب عليها 

  التربويةتوضيح دور االتصال التربوي في تحييق افأهداف 

 التعرف على أهم وسائط االتصال التربوي واتجاهاته 

  دور المعلم في عمليا  االتصال التربوي  ميوما  االتصال الناجح؛ ونماذج االتصال ووسائط االتصال التربوي ومعوقاته

 وكيفية التغلب عليها؛

 اكساب المتعلمي  بعض مهارا  االتصال 

 شاكا  التواصل االجتماعي المختلفة 

 عرف على االتصاال  التعليمية اإللكترونية والرقميةالت 

 .التعرف على أسس استخدام تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال  في التعليم 
 

 
 

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّلم 

 المتحققة
 المحتوى األسبوع المدّرس

 ولاأل د ماجد أبوجابر   
19/9/2017 

 تأخر في تسجيل الطلاة

 الثاني د ماجد أبوجابر   
26/9/2017 

 تأخر في تسجيل الطلاة

حسب قائمة المراجع في 
والرجوع  الخطة الدراسية

لى موقع المادة إ

 االكتروني

الحضور 
 والمشاركة

  الصفية

حسب نتاجات 
التعلم في 

 الخطة الدراسية

 الثالث د ماجد أبوجابر
3/10/2017 

  ميدمة ع  المادة ومناقشة خطة المادة

(Course Syllabus) 

  :الوحدة االولى-  

 ميدمة وتمهيد -

مفهوم االتصال: تعريفه   -

 وأهميته  ووظائفه...  . 

عناصر عملية االتصال  -

 ومكوناتها

 أنواع االتصاال   -

 خصائص عملية االتصال -

 لغا  االتصال -

العوامل المؤثرة في عملية  -

 االتصال

ل وأشكاله أنماط االتصا

 وأنواعه وأنواعه
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حسب قائمة المراجع في 
والرجوع  الخطة الدراسية

لى موقع المادة إ

 االكتروني

محاضرة 
وعروض تقديمية 

حضور و 
 والمشاركة
  الصفية

حسب نتاجات 
التعلم في 

 الخطة الدراسية

 الرابع د ماجد أبوجابر
10/10/2017 

 تابع الوحدة االولى 

 :الوحدة الثانية 

   التربية واالتصال العالقة بي -

 االتصال التربوي الفاعل -

 مهارا  االتصال -

دور المعلم والايئة في  -

 االتصال التربوي 

معوقا  االتصال التربوي 

 الفاعل
حسب قائمة المراجع في 

والرجوع  الخطة الدراسية

لى موقع المادة إ

 االكتروني

محاضرة 
وعروض تقديمية 

حضور و 
 والمشاركة
 الصفية

حسب نتاجات 
علم في الت

 الخطة الدراسية

 الخامس د ماجد أبوجابر
17/10/2017 

  :الوحدة الثالثة 

 تطور نظريا  االتصال  -

 نظريا  التأثير المااشر -

 نظريا  التأثير االنتيائي -

 نظرية العالقا  اإلجتماعية -

 نظريا  التأثير غير المااشر -

 نظريا  اإلتصال اإلقناعي -

التفسير الشامل لتأثير وسائل 

 اإلعالم
سب قائمة المراجع في ح

والرجوع  الخطة الدراسية

لى موقع المادة إ

 االكتروني

محاضرة 
وعروض تقديمية 

حضور و 
 والمشاركة
 الصفية

حسب نتاجات 
التعلم في 

 الخطة الدراسية

 السادس د ماجد أبوجابر
24/10/2017 

 تابع الوحدة الثالثة 

 

حسب قائمة المراجع في 
والرجوع  الخطة الدراسية

المادة  لى موقعإ

 االكتروني

محاضرة 
وعروض تقديمية 

حضور و 
 والمشاركة
 الصفية

حسب نتاجات 
التعلم في 

 الخطة الدراسية

 السابع د ماجد أبوجابر
31/10/2017 

 
 الوحدة الرابعة: نماذج االتصال 

نموذج ارسطو لالتصال  -

(Aristotle Model of 

Communication ) 

النموذج الحليي المستمر  -

(Continuous Loop) 

 (Berlo Modelنموذج برلو ) -

 Shannon) نموذجشانونوويفر -

& Weaver) 

 Lasswellنموذج السويل ) -

Model) 

 Shrammنموذج شرام وأوسجود )

and Osgood Model) 
حسب قائمة المراجع في 

والرجوع  الخطة الدراسية

غلى موقع المادة 

 االكتروني

محاضرة 
وعروض تقديمية 

حضور و 
 والمشاركة
 الصفية

نتاجات  حسب
التعلم في 

 الخطة الدراسية

 الثامن د ماجد أبوجابر
7/11/2017 

 تابع الوحدة الرابعة: نماذج االتصال

حسب قائمة المراجع في  اختبار منتصف   الفصل امتحان نصف التاسع د ماجد أبوجابر 
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والرجوع  الخطة الدراسية

لى موقع المادة إ

 االكتروني

 14/11/2017 %30الفصل 

المراجع في حسب قائمة 
والرجوع  الخطة الدراسية

لى موقع المادة إ

 االكتروني

محاضرة 
وعروض تقديمية 

حضور و 
 والمشاركة
 الصفية

حسب نتاجات 
التعلم في 

 الخطة الدراسية

 العاشر د ماجد أبوجابر
21/11/2017 

 :الوحدة الخامسة 
االتصاال  التعليمية اإللكترونية  -

 والرقمية

 لفة ميدمة لوسائل اإلعالم المخت -

االستخدام الفاعل لوسائل اإلعالم  -

 واالتصال

موجها  الختيار وسائل اإلعالم  -

 واستخدامها

 
 تابع الوحدة الخامسة 

 يمراجعة امتحان نصف الفصل 

 الوحدة السادسة 

   االستخدام الفاعل لتكنولوجيا المعلوما

الويب كأدوا  االتصال: مدونا  

الشاكا  االجتماعية  الاريد 

 حادثة  جوجل إلخ... .االلكتروني  الم

   أداب المحادثة على االنترنت

(Internet Netiquette) 

مجموعا  التعاون عار 

 Group)االنترنت

Collaboration over the 

Internet) 
حسب قائمة المراجع في 

والرجوع  الخطة الدراسية

غلى موقع المادة 

 االكتروني

محاضرة 
وعروض تقديمية 

حضور و 
 والمشاركة
 الصفية

ب نتاجات حس
التعلم في 
الخطة 
 الدراسية

 الحادي عشر د ماجد أبوجابر
28/11/2017 

 تابع الوحدة الخامسة 

 يمراجعة امتحان نصف الفصل 

 الوحدة السادسة 

   االستخدام الفاعل لتكنولوجيا المعلوما

الويب كأدوا  االتصال: مدونا  

الشاكا  االجتماعية  الاريد 

 .. .االلكتروني  المحادثة  جوجل إلخ.

   أداب المحادثة على االنترنت

(Internet Netiquette) 

مجموعا  التعاون عار 

 Group)االنترنت

Collaboration over the 

Internet) 
حسب قائمة المراجع في 

والرجوع  الخطة الدراسية

غلى موقع المادة 

 االكتروني

محاضرة 
وعروض تقديمية 

حضور و 
 والمشاركة
 الصفية

حسب نتاجات 
في التعلم 
الخطة 
 الدراسية

 الثاني عشر د ماجد أبوجابر
5/12/2017  

  :تابع الوحدة السادسة 

 ( نظام ادارة الميررCourse 

Management System) 

  ورش عمل وتدرياا  عملية

للطالب فيما يتعلق بالعناصر 

 المحورية للميرر

 تيديم عروض الطلاة التيديمية
عروض تقديمية   حسب نتاجات 

التعلم في 
عرض ومناقشة وتيييم أبحاث الطلاة   الثالث عشر د ماجد أبوجابر

 وأعمالهم
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حضور و 
 والمشاركة
 قييموت الصفية

الخطة 
 الدراسية

12/12/2017  تيديم عروض الطلاة التيديمية 

اخر موعد لتسليم االبحاث 

 والمشاريع

عروض تقديمية  
حضور و 

 والمشاركة
 وتقييم الصفية

حسب نتاجات 
التعلم في 

 الخطة

 الرابع عشر اجد أبوجابرد م
19/12/2017 

  عرض ومناقشة وتيييم أبحاث الطلاة

 وأعمالهم

 تيديم عروض الطلاة التيديمية

عروض تقديمية  
حضور و 

 والمشاركة
 وتقييم الصفية

حسب نتاجات 
التعلم في 

 الخطة

 الخامس عشر د ماجد أبوجابر
26/12/2017 

  عرض ومناقشة وتيييم أبحاث الطلاة

 وأعمالهم

 يم عروض الطلاة التيديميةتيد 

 مراجعة مادة االمتحان النهائي. 

 

 االمتحان النهائي 
40% 

 السادس عشر د ماجد أبوجابر 
2/1/2018 

 )االمتحانا  النهائية للجامعة خالل الفترة 

(2/1 /2018-10/1/2018) 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 :األتية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةخالل تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من  تم
 والندوا  والمشاركة في الحليا  الدراسية المتخصصة المحاضرا  افأساوعيةالتركيز على التعلم الذاتي ومساهمة الطلاة م  خالل 

 وما يرافيها م  حوار ونياش ومواد تعليمية. أضافة إلى افأنشطة افأتية:

 سعروض تيديمية م  قال المدر 

 الطلاة تيديمية فردية م  قال عروضتطاييا  عملية و 

 في التعليموسائط التواصل االجتماعي  استخدام 

 اليراءة افأثرائية والرجوع الى شاكة اإلنترنت.و الاحث واالستيصاء 

 .المشاركة في النياش بشكل مستمر مع المدرس ومع زمالئك داخل الياعة الصفية 

 ريع فردية أو جماعية تعكس مدى فهمهم للمادة.تكليف الطلاة بإعداد بحوث ومشا 

 . تعد الدراسة الذاتية أساسا للنجاح في المادة حيث يتم تشجيع الطلاة ليكونوا متعلمي  فاعلي 

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 
عالما  لنوعية العمل والطريية التي يتم يتم تيييم المعرفة والفهم باستخدام االمتحانا  والعروض التيديمية والاحوث المكتوبة. وتمنح 

م  خالل دراسا  الحاال  وافأبحاث   (Intellectual Skills)فيها عرض المعلوما . كما يتم تيييم تنمية المهارا  الفكرية

 والمشاريع.

 يتضم  التيييم العناصر افأساسية افأتية:

 

 %(.10)  (Attendance and Participation)الصفيةالحضور والمشاركة .1

 %(30)   2017/ 14/11الثالثاءMidterm)اختاار منتصف الفصل ) .2

 %(10)   المادةالتي تتناولها فأحد الموضوعا  واجاا  وعروض تيديمية .3

 %(.10) وعا  االتصال              في احد موضفردية أو جماعية شاريع وبحوث م .4

 %(.40)              2/1/2018الثالثاء  (Final Exam) االمتحان النهائي  .5
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 السياسات المتبعة بالمادة .23

 التأكيد هلى الحضور والمشاركة الفاعلة والعروض التقديمية -

 التحضير المسبق للمادة -
 تقييم المعرفة والفهم باستخدام االمتحانات والعروض التقديمية والبحوث المكتوبة -

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 الحواسيب -

 (Data Show)شو الداتا  -
 

 المراجع .25

 
 

 المقترحة المراجع 
 

 من الموقع 2011/8/22(. االتصال التربوي. منتدى. استرجاع  تاريخ 2008أبو ملوحن محمد يوسف .)  -
en/tarbiyawww.manaratalem.ifrance.com/education/exam 

 
 .دارالفكرالعربي: القاهرة. تكنولوجياالتعليموالتعلم(.  1999.)  البغدادي،محمد -

. ترجمةأميمةعموروحسينأبورياش. استخدامالتكنولوجيافيالصف(. Bitter,G. & Pierson, M., 2007) بيتر،جاري،وبيرسون،ماليسا -

 .دارالفكرللنشر: عمان،األردن

 

من الموقع  11/8/2011حاسوب كوسيلة اتصال. مكتب التربية العربي لدول الخليج.استرجاع (. ال 2011جامعة البحرين .) 
www.abegs.org/Aporta/Post/Show.  

 

 ابر.( . تعريف تكنولوجيا التربية. ترجمة ماجد أبوج1992جمعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيا )  -

 األردن: جامعة مؤتة، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

 

 (. عمان اآلردن: دار2(. تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق. )ط 2008الحيلة، محمد .)  -

 المسيرة للنشر والتوزيع.

 

 المناهج. و ا زرةه(. التطوير المهني لمعلمي المشروع الشامل لتطوير  1432خبراء التطوير المهني .)  -

 11/ التربية والتعليم. المملكة العربية السعودية. موقع ومنتدى تكنولوجيا التعليم العربي. استرجاع 8/
ar.net/vb .2011-www.et 

 

 العلمي للنشر والتوزيع.(. التدريس، نماذجه ومها ا رته. االسكندرية: المكتب  1998زيتون، كمال .)  -

 

 (. الرياض: المملكة العربية السعودية:مكتبة الرشد.3(. وسائل وتكنولوجيا التعليم. )ط  2010سالم، أحمد .)  -

 

 (. مها ا رت االتصال والتواصل. مقالة منشورة على االنترنت. استرجاع 2008السلمي السيد ))  -

.2011/8/22 

 

 ليات االتصال الفعال للدور القيادي التربوي للمدرسة . مقدمة إلى لقاء(. آ 2007هادي، عبدهللا .)  -

. 28/4/1428 -26إلى / مديري اإلشراف التربوي المقام في مدينة تبوك "المملكة العربية السعودية" خالل الفترة من  4

  .http://www.manhal.net.Abdullahadi.maktoobblog.comمن الموقع .  22/8/2011استرجاع 
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