
 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (تكنولوجيا التعليم /المناهج والتدريس)  في

 (مسار رسالة ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .تتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة   .1

 :البرنامج التخصصات التي يمكن قبولها في هذا   .2

 بكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة. 

 (.ال توجد) :شروط خاصة:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1

الساعات  اسم المادة رقم المادة
 المعتمدة

 المتطلب السابق عملي نظري

 - - 3 3 منهجية البحث في التربية 8081718

 - - 3 3 تخطيط المناهج 8082718

 - - 3 3 استخدام الحاسوب في التعليم 8082708

 - - 3 3 تكنولوجيا التعليم 8082701

 - - 3 3 البرامج التعليمية المحوسبة 8082703

 - - 3 3 تصميم التدريس 8082702

 :يتم اختيارها مما يليساعات معتمدة ( 6: )مواد اختيارية .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - - 3 3 علم النفس التربوي  8081718

 - - 3 3 تحليل المناهج 8082712

 - - 3 3 قضايا معاصرة في تكنولوجيا التعليم 8082701

تصميم واستخدام مواد التعلم الفردي  8082700
 والجمعي

3 3 - - 

 - - 3 3 التعلم عن بعد 8082700

 - - 3 3 استخدامات الحاسوب في تحليل البيانات 8081708

 (.7172099) ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية  .3
 

 

 رقم الخّطة   2772 ر



 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 (تكنولوجيا التعليم / المناهج والتدريس)  في

 (مسار شامل ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .تتفق هذه الخّطة مع تعليمات برامج الدراسات العليا النافذة   .1

 :التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج.  2

 بكالوريوس في أي حقل من حقول المعرفة.                                                                  
 (.ال توجد) :شروط خاصة:   ثانياا 
 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 

 :ساعة معتمدة كما يلي( 22: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

-  - 3 3 علم النفس التربوي  8081718
 - - 3 3 ية البحث في التربيةمنهج 8081718

 - - 3 3 تخطيط المناهج 8082718

 - - 3 3 تحليل المناهج 8082712

 - - 3 3 استخدام الحاسوب في التعليم 8082708

 - - 3 3 تكنولوجيا التعليم 8082701

 - - 3 3 تصميم التدريس 8082702

 - - 3 3 البرامج التعليمية المحوسبة 8082703

 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 9: )يةمواد اختيار  .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

- -  3 3 النظرية والبحث في التدريس 8082711
-  - 3 3 قضايا معاصرة في تكنولوجيا التعليم 8082701
تصميم واستخدام مواد التعلم الفردي  8082700

 والجمعي
3 3 -  -

 - - 3 3 التعلم عن بعد 8082700

استخدامات الحاسوب في تحليل  8081708
 البيانات

3 3 - - 

 (.7172091) امتحان شامل  .3

 

 رقم الخّطة   2772 ش



 وصف مواد تكنولوجيا التعليم
 

 (ساعات معتمدة 3) تخطيط المناهج 0102080
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

ة له؛ المنهاج الصرري  والخفري والمل؛ري؛ النمراذج تتناول هذه المادة مفهوم المنهاج والتصورات المختلف
، النقرردي (شررواب، ووكررر)، العملرري (التحليلرري نموذجررا تررايلر وجونسررون: الرئيسررة فرري تخطرريط المنهرراج

صرررياأة اهرررداه المنهررراج، اختيرررار المحترررول والخبررررات التعلّميرررة، تنظررريم : ؛ تصرررميم المنهررراج(فريرررري)
التدريس والتعلم ، تقويم المنهاج؛ تنفيذ المنهاج؛ ضبط جودة المحتول والخبرات التعليمية استراتيجيات 

 .المنهاج
 

 ( ةساعات معتمد 3)     علم النفس التربوي  0108080
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

وت؛طي هذه المادة الموضوعات  0تتناول هذه المادة عملية التعلم والتعليم في داخل أرفة الصه
كيه يحدث  ، عملية التعلم من حيثيسية، الخصائص النمائية للمتعلمالتدر األهداه التربوية و : التالية

تعالج هذه الموضوعات في اطار نظريات علم النفس السلوكية والمعرفية مع  .التعلم ونواتج التعلم
التركيز على التطبيقات التربوية لهذه النظريات وتتطرق هذه المادة إلى خصائص المعلمين وتأهيلهم 

 .لخصائص واساليب الطلبة في التعلمومالءمتها 
 

 (ساعات معتمدة 3) تحليل المناهج 0102082
 (ال يوجد)المتطلب السابق 

تتنرراول هرررذه المرررادة مفهررروم تحليرررل المنررراهج واأراضرره؛ الفررررق برررين تحليرررل المنررراهج وتقويمهرررا؛ عناصرررر 
المنهرراج المختلفررة؛  التحليرل؛ منطررق المنهراج وفلسررفته، تحليرل عناصررر المنهرراج المختلفرة؛ تحليررل اسرس

المراكز التنظيمية والمبراد  والبنرى التنظيميرة، نمراذج الرتعلم والتعلريم المتضرمنة؛ تقرويم : تنظيم المنهاج
 .تعلم الطلبة؛ تماسك المنهاج

 
 
 
 



 (ساعات معتمدة  3)استخدام الحاسوب في التعليم                              0102010
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

تتنرراول هررذه المررادة توضرري  مفهرروم الحاسرروب ودورة فرري عمليررة الررتعلم والررتعلم، واسررتخدام الحاسرروب فرري 
وتقييم البرامج الحاسوبية التدريبية ، (كوسيلة تعليمية وكوسيلة مساعدة في إدارة عملية التعليم )التعليم 

نترررراج البرررررامج التعليميررررة وترررردريب الطلبررررة علررررى تصررررميم و ، والتعليميررررة الجرررراهزة وتطبيقاتهررررا التربويررررة  ا 
وكيفيرررة توظيفهرررا فررري خدمرررة  internetالمحوسررربة، وكرررذلك تعريررره الطلبرررة بشررربكة المعلومرررات الدوليرررة 

 .عملية التعلم والتعليم 
 

 (ساعات معتمدة  3)تصميم التدريس                                          0102012
 (ال يوجد )المتطلب السابق 
ة التعريرره برراألطر المعرفيررة والسررلوكية واالجتماعيررة الترري تسررتند إليهررا نمرراذج تصررميم تتنرراول هررذه المرراد

مررن تحليررل : الترردريس الحررديث؛ تعريرره الرردارس بالعناصررر الرئيسررية لعمليررة تصررميم الترردريس مررن م ررل
ريس الفعررررال بابعررررادة الحاجررررات الررررى التقررررويم والتطبيررررق؛ بالكفايررررات الترررري تتطلبهررررا عمليررررة تصررررميم التررررد

المختلفرررة؛ تزويرررد المرررتعلم بالكفايرررات المعرفيرررة والتقنيرررة الالزمرررة لتصرررميم التررردريس؛ تمكرررين المرررتعلم مرررن 
ممارسررة بعررم المهررارات المكتسرربة مررن هررذه المررادة فرري مجرراالت التصررميم والتطبيررق والتقررويم اعتمررادا  

 .على مباد  نظرية التدريس
 

 (ساعات معتمدة 3)ية                              منهجية البحث في الترب  0108080
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

تتنرراول هررذه المررادة منهجيررة البحررث التربرروي مررن حيررث تحديررد المشرركلة، األسررئلة والفرضرريات، مراجعررة 
األدب وتحديررررد المجتمررررع وطرررررق اختيررررار العينررررة وتصررررميم البحررررث وتطرررروير األدوات وجمررررع البيانررررات 

تخدمين اسرراليب اصحصرراء الوصررفي مررن م ررل التوزيررع التكررراري ومقرراييس النزعررة المركزيررة وتحليلهررا مسرر
 .والتشتت ومباد  اصحصاء االستنتاجي

 
 
 
 
 



 (ساعات معتمدة  3)قضايا معاصرة في تكنولوجيا التعليم                      0102018
 (ال يوجد)المتطلب السابق   

؛ التي لهرا عالقرة بتطبيقرات الحاسروباصرة في تكنولوجيا التعليم و تتناول هذه المادة الموضوعات المع
مكانيرررةائل التعليميرررة األخررررل فررري التعلررريمالوسررر اسرررتخدامها فررري  ؛ المسرررتجدات فررري مجرررال التكنولوجيرررا وا 

 .المدارس والجامعات
 

 (ساعات معتمدة  3 )     تصميم واستخدام مواد التعلم الفردي والجمعي 0102010
 (ال يوجد)بق المتطلب السا  

تتنررراول هرررذه المرررادة تطررروير مهرررارات الطلبرررة فررري تصرررميم وانتررراج واسرررتخدام وتقرررويم مرررواد الرررتعلم الفرررردي 
والجمعي باالعتماد على نتائج البحوث والدراسات المتعلقة؛ األسس النفسية والتربوية للتصرميم؛ قواعرد 

: ليميرة الالزمرة لتفريرد التعلريم مرن م رلاالستخدام؛ معرايير اصنتراج والتقرويم؛ مهرارات تصرميم المرواد التع
تقسيم الموضوعات الدراسية إلى وحردات صر؛يرة، تحديرد اهردافها، اعتمراد االسرتراتيجيات المناسربة فري 
التصرميم، تحديررد المرادة المكتوبررة والمرئيررة والمسرموعة واختيررار األلرروان، واألحجرام المناسرربة واالسررتعانة 

 .ائل االتصال التربوي الحدي ةبتقنيات االنتاج الحدي ة، تنفيذ وس
   

 (ساعات معتمدة  3)التعلم عن بعد                                         0102010
 (ال يوجد )المتطلب السابق 

، األسررراس النظرررري، مبرراترررة، نشرررأته، تتنررراول هرررذه المرررادة موضررروعات الرررتعلم عرررن بعرررد والرررتعلم المفترررو 
كيفيرة تصرميم مرواد الرتعلم عرن بعرد ، نشأترررها وتطورهرا، معرات المفتوحرةالجا، عالقته بتكنولوجيا التربية

نتاجهررررا واسررتخداماتها  وتررداولها اسررتخدامات تكنولوجيررا المعلومررات المتقدمررة فرري تسررهيل التواصررررل؛ ، وا 
( Tele – conference)التحرراور عررن بعررد   ( E-mail)البريررد االلكترونرري ، األقمررار الصررناعية
الررررى جانررررب المررررواد المطبوعررررة ميسرررررات الررررتعلم عررررن بعررررد ( hypermedia)التررررداخل الوسررررائط الفائقررررة 

ويتناول بالدراسة المتعمقة بعرم االم لرة لجامعرات الرتعلم المفترو  مرن م رل جامعرة بريطانيرا ، ومعيقاته
 .وجامعة القدس المفتوحة ، الجامعات االفتراضية  جامعات الهواء، المفتوحة

 
 
 



 (ساعات معتمدة 3)   وب في تحليل البياناتاستخدامات الحاس 0108000
 (ال يوجد ) المتطلب السابق 

 

تتناول هذه المادة استخدام البرمجيات االحصائية المعروفة في تحليل البيانات التربوية من قبل 
SPSS,SAS   وتركز هذه المادة على إدخال البيانات وتنظيمها واستخدام اوامر البرمجيات لفحص
وتحليلها باستخدام األساليب اصحصائية الوصفية واالستنتاجية واالرتباطية باالضافة إلى البيانات فيها 

كما تتضمن هذه المادة تفسير نتائج التحليل لكل اسلوب . األساليب اصحصائية الالمعلمية والمتقدمة
 .إحصائي وكتابة التقارير

 
 ( ساعات معتمدة 3)    البرامج التعليمية المحوسبة                       0102013

 (ال يوجد ) المتطلب السابق 
تتنرراول هررذه المررادة حررزم الحاسرروب التعليميررررة واسررتخدامها فرري تصميررررم برررامج الحاسرروب التعليميررة الترري 

التررردريب علرررى ، ( Directorو  Autherware)تعتمرررد علرررى الصررروت والصرررورة والحركرررررة ومرررن م رررررل 
؛   Mathematicaهزة والتي تهتم بالعمليات الرياضية من م ل استخدام بعم الحزم الحاسوبية الجا

وكيفيررة تصررميم موقررع علررى شرربكة   internetالتعررره علررى كيفيررة اسررتخدام شرربكة المعلومررات الدوليررة 
 .وبث المعلومات من خاللها   web home pageالمعلومات 

 
 (ساعات معتمدة  3)  تكنولوجيا التعليم                                       0102018

 (ال يوجد ) المتطلب السابق 
، ووسررائل االتصررال التربرروي، تتنرراول هررذه المررادة مفهرروم تكنولوجيررا التعلرريم وعالقترره بررالمنحى النظررامي

عالقررة تكنولوجيررا التعلرريم بتكنولوجيررا المعلومررات . والرردور الجديررد للمررتعلم والمعلررم فرري عهررد التكنولوجيررا
معيقات نقل التكنولوجيا .  تقنيات التعلم المفتو  والتعلم عن بعد. المتعددة وشبكات االتصال والوسائط
 .لبحث في ميدان تكنولوجيا التعليمومستقبل ا،التربوية الى الدول النامية 

 
 (ساعات معتمدة 3) النظرية والبحث في التدريس 0102088

 (ال يوجد)المتطلب السابق 
السرلوكية، : اصره؛ التدريس والتعليم والرتعلم؛ نمراذج فري التردريستتناول هذه المادة مفهوم التدريس وعن

التررردريس الفعرررال : النفسرررية واصنسرررانية، النمررروذج البنرررائي؛ البحرررث فررري التررردريس/ المعرفيرررة، االجتماعيرررة
، البحرررث فررري التخطررريط للتررردريس، التررردريس وصرررنع القررررارات التدريسرررية، (العمليرررات –نمررروذج النرررواتج )



فوارق الفردية؛ البحث في فاعلية التردريس باالستقصراء، التردريس برالخبرة، التردريس وتكييه التدريس لل
بالمشروعات، التدريس بحل المشركالت، التردريس بالحراالت التاريخيرة، المحاكراة، تأديرة الردور، وتعلريم 

خصرررائص المحترررول، خصرررائص المرررتعلم والمعلرررم، : الفريرررق؛ العوامرررل المرررل رة فررري الفاعليرررة التدريسرررية
 . ئص البيئة التدريسية، تقويم التدريسخصا

 
 

 
 
 
 


