
 1 

 الجامعة األردنية
 كلية العلوم التربوية

 و التدريس قسم المناهج
 عن بعد المفتوح والتعلم لمادة التعلم الخطة الدراسية

 (802918عن بعد )والتعلم  المفتوح التعلم اسم المادة ورقمها
Open and Distance Learning 

 Syllabus  

(ED: 802918) 

 عبد المهدي الجراح اسم المحاضر

 

E-mail: aljarrah@ju.edu.jo 

 

  3 عدد الساعات المعتمدة

Tel: 5355000 Ext. 24475 16 عدد األسابيع 

 وصف المادة:

 

المادة موضوعات منها: مفهوم التعلم عن بعد )تعريفه ونشأته وفلسفته  وأهميته  تتناول هذه 

والمعيقات   ماطه ومعيقاته(؛ الجامعات المفتوحة )نشأتها و تطورهاومبرراته وأسسه النظرية وأن

تعلم عن بعد نتاج مواد ال ا  ،التي تواجهها مع أمثلة عليها(؛ كيفية تصميم وإ استخدام تكنولوجي

التعلم   (Learning Management System)المعلومات في التعلم االنساني مثل نظام ادارة 

ذات العالقة ت عن بعد وغيرها، باإلضافة إلى مناقشة بعض القضايا والبريد االلكتروني، ومؤتمرا

المادة لمفتوح، وآليات ضبط الجودة، وإعداد وتأهيل المدرسين،  بموضوعات  تعلم ا مثل: معايير ال

 وغيرها. 
 

 األهداف:

 

 أن يلم بمفاهيم متعلقة بماهية وفلسفة ومبررات ومعيقات التعلم المفتوح والتعلم عن بعد .1

 دي ونظام التعلم عن بعداعتياارن بين نظام تعليم أن يق .2

 التكنولوجيا في أنظمة التعلم العادي والتعلم عن بعداستخدام أن يبين أهمية  .3

 معايير التعلم المفتوح، واليات ضبط الجودة أن يلم ب .4

 تعلم عن بعد.لتنفيذ أن يطبق تكنولوجيات فعالة  .5

 أو جامعات تدرس مواد دراسية عن بعد. أن يحلل أنظمة جامعات مفتوحة محلياً وعالمياً  .6

 أن يصمم مواد تعليمية تصلح أن تستخدم في نظام التعلم عن بعد. .7

 أن يقيم أنماط التعلم عن بعد وبيان دور كل من عناصر النظام التعليمي. .8

 

 

 

 

 

 طرائق التدريس:
 المحاضرة وما يرافقها من حوار ونقاش ومواد تعليمية. .1
 اريع فردية أو جماعية تعكس مدى فهمهم للمادة.تكليف الطلبة بإعداد مش .2

 تطبيقات عملية عن طريق استخدام: موودل؛ وفيس بوك؛ واتس اب وغيرها .3
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 التقويم والمهمات والواجبات:

 %(5الصفية. ) األعمالو  في المناقشات مدى مساهمة الطالب .1
 %(20(. ) الثامن على األغلبالفصل ) في األسبوع  نتصفمامتحان  .2

 ،من مجالت تتعلق بموضوع التعلم عن بعد دراساتفصول دراسية من الكتب المقررة في قائمة المراجع، اضافة لترجمة ل اتترجم .3
تناقش وفق ما يطلب مدرس المادة اسبوعيا، وان يتم تسليم كافة االعمال المطلوبة من وباالتفاق المسبق مع المدرس على أن 

 *%(15. )الثالث عشرألسبوع على األبعد في االمتعلم ورقيا والكترونيا 

 مع نهاية األسبوع يكون على أن  او حتى يتم ارساله، كتابة بحث ) فردي أو جماعي ( ينشر أو يقبل للنشر في مجلة أو دورية .4
 على أن ،( أجنبية وعربية15-10يحتوي على دراسات سابقة لها عالقة بموضوع البحث) بحيث، قد تم تجهيزه على األبعد العاشر
 *%(20له عالقة بالتعلم عن بعد. ) و أن يكون   في األسبوع الحادي عشر يناقش

 %(40االمتحان النهائي. ) .5

ال سي  ما أن الغياب يؤدي إلى الحرمان.ك. ةالمطلوب اترفض الواجبتم * يجب االلتزام بالوقت المحدد وا 
 

 الخطـــة:
 طرائق التعليم والتعلم  الموضوع 

 

 10/2017(/18+11قراءات ومواضيع )
    What is a Web-Based Educational System (PP 1-28)    

 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 1: 

Distance Education: An Overview 

االستراتيجية العربية للتعلم األلكتروني عن بعد: الفصل األول والثاني 
 (45-1)ص ص

 

 المحاضرة والمناقشة
+ 

 تطبيقات عملية
 

 1/11/2017+ 25/10/2017ت ومواضيع قراءا
       Analysis (PP 29-52)      

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 2: 

Strategies for Teaching at a Distance 

   DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 3:    

Instructional Development for Distance Education 

 بية للتعلم األلكتروني عن بعد: الفصل الثالثاالستراتيجية العر 

 

 

 
  11/2017(/15+8قراءات ومواضيع )

Planning and Design (PP53-94) 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE:  GUIDE 4: 
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Evaluation for Distance Educators 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 5: 

Instructional Television 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 6: 

Computers in Distance Education 

 

 

  11/2017(/29+22قراءات ومواضيع )
Content and Development(95-121) 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 7: Print 

in Distance Education 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 8: 

Strategies for Learning at a Distance 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 9: 

Distance Education: Research 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 10: 

Interactive Videoconferencing in Distance Education 

 

 

 

  12/2017(/13+6قراءات ومواضيع )
Distributing Information and Enabling Communication 

 (PP 139-205) 

 

Online Student  Assessment (PP 253-277) 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 11: 

Distance Education and the WWW 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 12: 

Copyright and Distance Education 

DISTANCE EDUCATION AT A GLANCE: GUIDE 13: 

Glossary of Distance Education Terminology 

 

 

 12/2017(/27+20) مناقشة أبحاث الطلبة وأعمالهم 
 

  

   االمتحان النهائي 
 

 المراجع:
1. Colin McCormack and David Jones (2012). Building a Web-Based Education System.  John 
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Wiley &Sons, Inc. New York.  

 

2. Michale W. Allen (2016). Guide to e-Learning. John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New 

Jersey. (E-Book) 

 

3. Julie Diriksen (2016). Design for how people learn. (E-Book). 

 

4. Verdin, J. Jr., Clark, T. (1991). Distance Education: the Foundations of Effective practice, San 

Francisco, CA: Jossey-Bass Inc. 

 

5. Barker, B. (1992). The Distance Education Handbook: An Administrator’s Guide for Rural 

and Remote Schools, Charleston, WV, ERIC. 

 

6. Garrison, D., Shale, D. (1990). Education at a Distance: from issues to practice, Malabar, Fl., 

Robert E. Krieger publishing Co., Inc. 

 

7. Minoli, D. (1996). Distance Learning Technology and Applications, Norwood, MA, Artech 

House, Inc. 

 
لجامعة األردنية ذات عالقة بالمادة يمكن االستفادة منها او من غيرها، وذلك بالرجوع لمكتبة ا مجالت ودورياتلمواقع امثلة على  

 االلكترونية، سواء اكانت مجالت اجنبية او عربية.
Distance-Educator.com 

http://www.distance-educator.com/dnews/ 

 

The European Journal of Open, Distance and E-Learning 

http://www.eurodl.org/ 

 

The MERLOT Journal of Online Learning and Teaching (JOLT) 

http://jolt.merlot.org/ 

 

The Electronic Journal of e-Learning  

http://www.ejel.org/ 

 

International Journal of Instructional Technology and Distance Learning 

http://itdl.org/index.htm 

 

مجلة العلوم التربوية والنفسية: http://www.jeps.uob.edu.bh/index.asp 

 

The International Review of Research on Open and Distance Learning (IRRODL) 

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/index 

 

The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE) 

http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde21/mid.htm 

 

Technology Journals 

http://www.mnps.org/PageFactory.aspx?PageID=2936 

 

http://www.distance-educator.com/dnews/
http://www.eurodl.org/
http://jolt.merlot.org/
http://www.ejel.org/
http://itdl.org/index.htm
http://www.jeps.uob.edu.bh/index.asp
http://www.jeps.uob.edu.bh/index.asp
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/index
http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde21/mid.htm
http://www.mnps.org/PageFactory.aspx?PageID=2936


 5 

THE Journal (Technological Horizons in Education) 

http://www.thejournal.com/ 

 

Journal of Technology Education 

http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/ 

 

 

http://www.thejournal.com/
http://www.thejournal.com/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/

