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 1. اسم المادة تكنولوجيا التعليم البحث في

 2. رقم المادة 0802945

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 3

 4. اتالمتزامنةالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج تكنولوجيا التعليمدكتوراه 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية العلوم التربوية

 9. القسم المناهج والتدريس

 10. مستوى المادة دكتوراه

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2018/2017 الثانيالفصل 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج دكتوراه

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس + االنجليزيةالعربية 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج
 / الجامعة األردنية 24475/ فرعي 2االستاذ الدكتور عبدالمهدي علي الجراح /قسم المناهج والتدريس ط

 

 مدرسو المادة.17

 ا.د عبدالمهدي الجراح
Email: aljarrah@ju.edu.jo 

 

او بموعد مسبق    (ربع ثن،)ساعات المكتب     4-3  

 

  



 مركز االعتماد وضمان الجودةمخطط المادة الدراسيةالجامعة األردنية

 

2 
 

 وصف المادة .18

 المادة المجاالت البحثية المتعلقة بتكنولوجيا التعليم، والمنهجيات واالساليب المستخدمة في هذه المجاالت، وانواع المنهجيات البحثية تتناول هذه
سبة لمناذات الصلة، وتصميم االدوات البحثية المختلفة واجراء البحوث المتنوعة في تكنولوجيا التعليم، واالساليب التحليلية الكمية والنوعية ا

 لالستخدام في البحوث ذات العالقة بتكنولوجيا التعليم.
 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 :يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا علىأ. 
 وطبيعته وأهدافه وخصائصه ومعوقاته. في تكنولوجيا التعليم  التعرف الى مفهوم البحث العلمي. 1
 .االلمام بأبرز المصطلحات المستخدمة في ميدان البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم باللغتين العربية واالنجليزية. 2 
 . التعرف الى اهم اساليب البحث التي يمكن استخدامها في مجال تكنولوجيا التعليم. 3 
 مية في تكنولوجيا التعليم. . كتساب مهارات البحث العلمي االساسية في اعداد وانجاز البحوث العل4
 . تقدير الطلبة للجهود التي بذلها العلماء والباحثون في مجال البحث العلمي في تكنولوجيا التعليم.5
 .  في تكنولوجيا التعليمالتي تتناول بعض الجوانب المتعلقة  للدراسات تقييم اكتساب مهارات .6
 
 نتاجات التعّلم:  -ب

 ية األساسية )المعرفة والفهم(:أواًل: المهارات األكاديم
 .في تكنولوجيا التعليمالبحث المفاهيم األساسية بموضوع  دراك. ا1
 .في تكنولوجيا التعليمالبحث ل التي تسهم في إثراء . تحديد أهم العوام2
 .في تكنولوجيا التعليمتتعلق باجراء البحث ت مهمة . تشخيص مشكال3

 واإلدراكية :ثانيًا: المهارات التحليلية 
 .وتوضيح نقاط الخلل األساسية وفق معايير موضوعية محددة ودراسات في مجال تكنولوجيا التعليمبحوث تفييم . 1

 ثالثًا: المهارات الخاصة بالموضوع :
 في تكنولوجيا التعليم لتحديد مشاكل بحثية ذات عالقة.البحوث العلمية من نتائج كتساب خبرة ا.1

 التحويلية :رابعًا: المهارات 
 في مجال تكنولوجيا التعليم.علمية دراسات وابحاث إجراء  التمكن من. 1

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى.20
 

اساليب  المراجع

 التقييم

نتاجات التعلم 

 المتحققة

 االسبوع المحتوى المدرس

انظر 

قائمة 

 المراجع

انظر 

طرائق 

 التقييم

 1 مناقشة خطة المادة الجراح انظر نتاجات التعلم

 اختيار مشكلة البحث

 خطة البحث

2 
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 عينات البحث واختيارها

 ادوات القياس

3 

 4 التحليل اإلحصائي للبيانات

 5 انماط التصاميم البحثية

 6 التصميم التجريبية

 7 التصميم العشوائي التام

 8 امتحان منتصف الفصل

اختبارات المقارنات الثنائية 

 المتعددة

9 

تحليل التباين المشترك 

 )المصاحب(

10 

 11 مناقشة ابحاث الطلبة

 12 مناقشة ابحاث الطلبة

 13 مناقشة ابحاث الطلبة

 14 مناقشة ابحاث الطلبة

متحان النهائيإلا  15 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 النشاطات المطلوبة

 .في مجال تكنولوجيا التعليم تتعلق اتعرض دراس (1
 ضمن معايير موضوعية محددة. مجال تكنولوجيا التعليم فيات اسمخطط در  تقييم( 2
 .تكنولوجيا التعليممجال  في ( إعداد مخطط دراسة 4

 االستراتيجيات التدريسية
 المحاضرة ، الحوار والمناقشة ، المشاريع

 
 التقييم ومتطلبات المادة .أساليب22

 مهام وواجبات     االختبارات،
 .مجال تكنولوجيا التعليم فيتتعلق  ات( عرض دراس1
 .مجال تكنولوجيافي ات وابحاث دراستقييم ( 2
 .مجال تكنولوجيا التعليم في( إعداد مخطط دراسة 4

 

 السياسات المتبعة بالمادة.23

 محاضرات  3 غيابه  حرمان كل من تجاوز -أ

 على العالمةؤثر ي الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 عالمة 25 الفصل/    اختبار منتصف

 عالمة 35    /        مهام وواجبات

 عالمة 40     /       اختبار نهائي
 المراجع.25

 ( عمان ، دار وائل للنشر . 1( . مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها )ط2016نصر هللا ، عمر )
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 للنشر .المسيرة ( عمان ، دار 1)ط: تصميم البحث والتحليل االحصائي العلمي( . مناهج البحث 2007) محمد وابو زينة ، فريد، البطش

 

 للنشر .الراية ( عمان ، دار 1البحث العلمي )طاساليب ( . 2011)ماجد محمد ، الخياط

 

    (لكترونيةإلمكتبة الجامعة األردنية االرجوع الى ) مجال تكنولوجيا التعليم فيوالبحوث المنشورة في مجالت محكمة رسائل الماجستير والدكتوراه  اطروحات
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