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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى

الساعات 
 احملتسبة

 -عملي -معتمدة )
 (نظري

 املستوى األول

 التصميم التعليمي مبادئ 2811511-2
مقرر 
 اجباري

 ال يوجد
(2-0-2) 

 (2-0-2) ال يوجد مقرر اجباري اهتا يف التعليم االلكرتويننظرايت التعلم وتطبيق 2811513-2

 (2-0-2) ال يوجد مقرر اجباري القياس والتقومي يف بيئات التعلم اإللكرتوين 2811515-2

 (2-2-3) ال يوجد مقرر اجباري تصميم اجلرافيك التعليمي 2811517-3

 (2-2-3) ال يوجد مقرر اجباري أدوات بناء وتطوير احملتوى االلكرتوين 2811519-3

2811521-2 
 تصميم احملتوى

 التعليمي اإللكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة 
 ال يوجد مقرر اجباري

(2-0-2) 

 (2-2-3) ال يوجد مقرر اجباري (1احملتوى التعليمي اإللكرتوين )إنتاج  2811523-3

 املستوى الثاين

 مبادئ التصميم التعليمي اجباريمقرر  املناهج الرقمية 2811512-2
2811511-2 (2-0-2) 

القياس والتقومي يف بيئات التعلم  مقرر اجباري تصميم االختبارات االلكرتونية 2811516-3
 (2-2-3)  2-2811515 اإللكرتوين

تصميم اجلرافيك  مقرر اجباري  التعليمي الرقميتصميم الفيديو  2811518-3
 (2-0-2) 3-2811517التعليمي

 أدوات بناء وتطوير احملتوى االلكرتوين مقرر اجباري االفرتاضيةبيئات التعلم  2811520-2
2811519-3 (2-0-2) 

 مقرر اجباري (2احملتوى التعليمي اإللكرتوين ) إنتاج 2811524-3
 (1احملتوى التعليمي اإللكرتوين ) إنتاج

2811523-3 (3-2-2) 

2811528-6 
 ج مشروع التخر 

 (ةمتكامل ةإلكرتوني ةتعليميوحدة إنتاج )
 (1احملتوى التعليمي اإللكرتوين ) إنتاج مقرر اجباري

2811523-3 (6-12-0) 

املستوى 
 الثالث

   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  

 املستوى الرابع
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  
   نوع املقرر  

  املزيد من املستوايت حسب احلاجة أدرج
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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4

 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

(1) 

 التعليمي مبادئ التصميم   اسم املقرر: 

 2-2811511    رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  املؤسسة التعليمية: إمث 1440-3-20 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 2-2811511 - مبادئ التصميم التعليمي م املقرر الدراسي ورمزه:. اس1 .1
 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .2
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليمي الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: أو. الربانمج )3 .3

 ه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذ

 األولاملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 مية: فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعلي أو. فرع 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 % 20 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

عة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف نظرًا لطبي
 % فأكثر من حمتوى املقرر 20 إىلبنسبة تصل هذا املقرر تدريس 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 االلكرتونية صميم التعليمي ملواد ومصادر ووسائط التعلماكساب املتعلم املعارف الرئيسية اخلاصة مببادئ الت

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 لدورية للمقرر من قبل القسم. املراجعة ا .1
 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .2
 حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. .3
 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .4

 الربانمج(.  دليل أويقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطر وصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

يتناول املقرر التعريف ابملراحل الرئيسة ملدخل التصميم التعليمي يف تصميم وتطوير احملتوى التعليمي، املفاهيم واملصطلحات 
م التعليمي، مبادئ املدارس السلوكية و املعرفية والبنائية الرئيسة يف جمال التصميم التعليمي، األسس النظرية والفلسفية للتصمي

ومضامينها للتصميم التعليمي، االفرتاضات الرئيسة اليت يقوم عليها مدخل التصميم التعليمي املنظم، وظائف مناذج التصميم 
عليمي املنظم على وحده تدريسية، التعليمي، مناذج التصميم التعليمي، أنواع مناذج التصميم التعليمي، تطبيق منوذج للتصميم الت

 . يطبق مدخل التصميم التعليمي يف إعداد سيناريو تعليمي

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة

 واملصطلحات الرئيسة يف جمال التصميم التعليمي: املفاهيم
 الرتبية ومفهومها وأهدافها، والتعليم والتعلم، وعالقتها ابلتدريس، ومعىن علم التصميم التعليمي

1 2 

 4 2 األسس النظرية و الفلسفية للتصميم التعليمي:
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اخللفية النظرية لعلم عالقة التصميم التعليمي بنظرايت التعلم، وأمهيته كأحد فروع علم التعليم، و 
 التصميم التعليمي، ونظرايته
 مناذج التصميم التعليمي:

وإيلي، ومنوذج  جيالكمناذج التصميم التعليمي: منوذج جانييه وبرجز، ومنوذج ديك وكاري، ومنوذج 
 ....كمب، ومنوذج ليشن واخرين، ومنوذج روبرتس

2 4 

 :ADDIEالنموذج العام للتصميم التعليمي 
 ريف ابلنموذج العام للتصميم التعليمي وخطواته ومراحله وتوضيح خطوات كل مرحلةالتع

1 2 

 خطوات التصميم التعليمي :
حتديد األهداف التعليمية العامة، وكتابة األهداف التعليمية العامة، وحتليل املهمات التعليمية، 

ر االختبارات احملكية وتطوير وحتديد السلوك املدخلي للمتعلم، وكتابة األهداف األدائية، وتطوي
 اسرتاتيجية التعليم، وتنظيم احملتوى التعليمي

2 4 

 معاجلة احملتوى التعليمي:
انتقاء احملتوى التعليمي، تنظيم احملتوى التعليمي، طرق تنظيم احملتوى التعليمي، مستوايت تنظيم 

 احملتوى التعليمي
2 4 

 نية:السيناريو التعليمي ملصادر التعلم االلكرتو 
 تعريف السيناريو، أنواع السيناريو، طرق كتابة السيناريو التعليمي

2 4 

 1 2 (Scormاملعايري العاملية لتصميم احملتوى التعليمي االلكرتوين )

 سيناريو التعليمي )مشروع عملي(الاعداد 
  تدريب الطالب على تصميم حمتوى تعليمي وفق أحد مناذج التصميم التعليمي

2 4 

 

    عدد ساعات املقرر وتوزيعها: إمجايل .2
 دروس إضافية حماضرات 

 أومعامل 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  -   32 ساعات التدريس الفعلية
 2  -   2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .3
 طة حرة وتعلم فردي يقوم هبا الطالب ابالستعانة ابملوقع االلكرتوين للمقررساعات أنش 4-2من 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
ومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقاثلثا   -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخم م
 املعرفة 1

1-1 
يعرفن املراحل الرئيسة ملدخل التصميم التعليمي املنظم يف تصميم وتطوير 

 دراسة احملتوى إلكرتونياً  . والتدريب برامج التعليم
 التعلم التعاوين االلكرتوين

 املناقشة االلكرتونية
 التعلم التشاركي االلكرتوين

 احملاضرة االلكرتونية
 املناقشة االلكرتونية

 اختبار شفهي
 التقومي التتابعي

 -املرحلية  اتاالختبار 
 االختبارات االلكرتونية

تقييم مشاركات الطالب 
 يف املقرر اإللكرتوين

 .مي املنظميناقش األسس النظرية و الفلسفية للتصميم التعلي 1-2
 .حيدد وظائف مناذج التصميم التعليمي 1-3
 .يقارن بني مناذج التصميم التعليمي املنظم 1-4
 .يشرح معايري تصميم احملتوى اإللكرتوين العاملية 1-5

1-6 
يناقش االفرتاضات الرئيسة اليت يقوم عليها مدخل التصميم التعليمي 

 .املنظم
 املهارات املعرفية 2

2-1 
 دورة تدريبية أوتطبيق منوذج للتصميم التعليمي املنظم على وحده تدريسية 

. 
 البيان العملي االلكرتوين

 ات االلكرتونية التشاركيةاملشروع
كتابة السيناريو بطريقة تشاركية 

 2.0ابالعتماد على ادوات الويب 
 املشروع

 املالحظة املباشرة
 بطاقة مالحظة أداء

 وسيناريبطاقة تقييم 
 يطبق مدخل التصميم التعليمي املنظم يف إعداد سيناريو 2-2

 يكتب سيناريو تعليمي حملتوى تعلمي الكرتوين 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
دمج املهارات خالل التدريس  التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 واألنشطة التعليمية
 ر هلذه املهاراتالتوجيه املستم

توضيح اليات البحث عرب 
 االنرتنت

حتفيز الطالب على املشاركات 
 واملناقشات اجلماعية الكرتونياً 

تقومي أداء الطالب من 
 -خالل:

 بطاقة تقييم العمل التشاركي
 بطاقة تقييم منتج

 بطاقة تقييم تقرير علمي

 العلمية حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة 3-2

العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير  3-3
 علمي(.

املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من  3-4
 مادة علمية

 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5
 
4 

 قنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات ت

4-1 
تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل 

 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

93 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخم م
 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يمة العلم يف دعم مواقف احلياة.يقدر ق 5-1

 املالحظة املباشرة اإلشراف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 % 2 الثاين تسجيل التواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقرر 1
 % 3 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2
 % 5 اخلامس ص ابملقررالتكليف الثاين مناقشة عرب املنتدى اخلا 3
 %10 الثامن التكليف الثالث تسليم الواجب األول عرب جملد التسليم ابملقرر االلكرتوين 4
 % 5 العاشر مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقررالتكليف الرابع  5
 %10 رالثاين عش التكليف اخلامس : تسليم السناريو التعليم عرب جملد التسليم ابملقرر االلكرتوين  6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمج يتم االرشاد االكادميي من خالل •
 واإلرشاداملتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح  •

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 وزيع، األردن.(. تصميم التعليم نظرية وممارسة. دار املسرية للنشر والت2016حممد حممود احليلة )
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

(. تصميم التدريس اإللكرتوين: مهاراته وتطبيقاته للعاملني به، املنشأة العربية إلدارة خدمات 2016) اهلمشري، يسرية أمحد علي
 تكنولوجيا املعلومات، اجليزة، القاهرة.

(. التصميم التعليمي، ترمجة حجاب االمام، عبداملطلب يوسف جابر، اململكة 2012ث ؛ تيملن ج راغن )، مسي ساتر يشال
 العربية السعودية، دار العبيكان.
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(. استعراض مناذج التطوير التعليمي، ترمجة بدر الصاحل، كلية الرتبية، جامعة امللك 2003روبرت )جاستفسون، كنت ؛ برانش، 
 سعود، الرايض.

 .البنائية إىلم( ، التصميم التعليمي عرب االنرتنت من السلوكية 2010عبد العاطي، حسن ، اإلسكندرية ) -.ان )والشقري(العبيك
 .اجلبيلي. معهد اإلدارة العامة، الرايض هع(. تصميم نظم التدريب و التطوير. ترمجة مسعد أمحد1411تريسي، وليم )

مي: ربط املبادئ الرئيسية مع الطريقة واملمارسة، ترمجة عثمان تركي الرتكي، دار (. أساسيات التصميم التعلي1437براون، أيب.)
 .ISBN:9786035074537 جامعة امللك سعود للنشر

(. األطر الرتبوية لتصميم التعلم االلكرتوين، جملة جامعة األقصى)سلسلة العلوم اإلنسانية(اجمللد السادس 2012عبد الغفور، نضال )
 .86-63، ص عشر، العدد األول

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 يوتيوب. شروحات فيديويه متاحة عرب موقع •
 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •

 املرافق املطلوبة .و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 ملباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:ا .1

 قاعات تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلكان هناك حاجة مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا   .3
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 صول على انطباعات الطالب عن املقرر.للح Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع 
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 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .ش
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 حتليل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 

از الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجن .ض
 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.
 التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية االعتماد على

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
  مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة.

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم
 رر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملق

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.
 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

(2) 

 نظرايت التعلم وتطبيقاهتا يف التعليم االلكرتوين   اسم املقرر: 

 2-2811513   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 2-2811513 – نظرايت التعلم وتطبيقاهتا يف التعليم االلكرتوين . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .8
 2 اعات املعتمدة:. عدد الس2 .9

 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليمي الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: أو. الربانمج )3 .10
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األولاملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .11
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .12
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  أو. فرع 7 .14

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة:  يديةقاعات احملاضرات التقل .و
--    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

 % 20 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ي
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 تعليقات:

التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة 
 % من حمتوى املقرر 20 إىلتدريس غالبية املقررات بنسبة تصل 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

االلكرتوين وتطبيقاهتا يف ميدان العملية التعليمية واإلفادة منها يف تصميم احملتوى التعلم أبهم نظرايت  ةاكساب املتعلم املعارف اخلاص
  التعليمي.

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 املقرراالعتماد على التعليم اإللكرتوين يف تدريس  .5
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .6
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .7
 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .8
 حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. .9

 يم مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعل .10
 دليل الربانمج(.  أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:

ق الفرو  –: معين النظرية يف جمال تصميم احملتوى االلكرتويننظرايت التعلم وتطبيقاهتا ليتناول املقرر التعريف ابملفاهيم االساسية 
النظرية املعرفية وتطبيقاهتا يف تصميم احملتوى االلكرتوين، النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تصميم احملتوى بني نظرايت التعلم، 

االلكرتوين، النظرية االرتباطية يف تصميم احملتوى االلكرتوين، النظرية التفاعلية وتطبيقاهتا يف تصميم احملتوى االلكرتوين، نظرية 
عريف وتطبيقاهتا يف تصميم احملتوى االلكرتوين، نظرية التعلم ذو املعىن وتطبيقاهتا يف تصميم احملتوى االلكرتوين، النظرية البناء امل

وتطبيقاهتا يف تصميم احملتوى معاجلة املعلومات املعرفية وتطبيقاهتا يف تصميم احملتوى االلكرتوين، نظرية التعلم االجتماعي 
 .م احملتوى االلكرتوين املستمدة من نظرايت التعلممبادئ تصمي االلكرتوين،
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة، مفاهيم التعلم 
 األساسية

1 2 

 2 1 لم واألسس اليت تقوم عليهاالتعريف بنظرايت التع

 :النظرية املعرفية
 التعريف ابلنظرية، األسس واملبادئ اليت تقوم عليها، تطبيقاهتا يف نظم التعلم االلكرتوين

1 2 

 البنائية النظرية
 التعريف ابلنظرية، األسس واملبادئ اليت تقوم عليها، تطبيقاهتا يف نظم التعلم االلكرتوين

2 4 

 " Piagetتفاعلية ل" بياجيه النظرية ال
 التعريف ابلنظرية، األسس واملبادئ اليت تقوم عليها، تطبيقاهتا يف نظم التعلم االلكرتوين

1 2 

 Brunerنظرية البناء املعريف لـ " برونر 
 التعريف ابلنظرية، األسس واملبادئ اليت تقوم عليها، تطبيقاهتا يف نظم التعلم االلكرتوين

2 4 

 Connectivismتصالية النظرية اال
 التعريف ابلنظرية، األسس واملبادئ اليت تقوم عليها، تطبيقاهتا يف نظم التعلم االلكرتوين

2 4 

 :ينظرية التعلم االجتماع
 تطبيقاهتا يف تصميم احملتوى التعليمي االلكرتوين تعريف النظرية، األسس واملبادئ اليت تقوم عليها،

2 4 

 Cognitive Information Processingاملعرفية  نظرية معاجلة املعلومات
Theory   

 التعريف ابلنظرية، األسس واملبادئ اليت تقوم عليها، تطبيقاهتا يف نظم التعلم االلكرتوين
2 4 

 4 2 مبادئ تصميم احملتوى االلكرتوين املستمدة من نظرايت التعلم
 

  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 أومعامل  وس إضافيةدر  حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  -   32 ساعات التدريس الفعلية
 2  -   2 الساعات املعتمدة

 
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .8
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 وين اخلاص ابجلامعةساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرت  4

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ن قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكو أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
قرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املاثلثا   -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املعرفة 1
 يشرح مفهوم نظرايت التعلم 1-1

 احملاضرة
 االلكرتونيةاحملاضرة 

 التعلم التعاوين االلكرتوين
 التعلم التشاركي االلكرتوين

 احملاضرة االلكرتونية

 اختبار شفهي
 -االختبارات القصرية 

 االختبارات االلكرتونية

1-2 
تطبيقات النظرية املعرفية يف تصميم حمتوى التعلم  يستنتج

 االلكرتوين

1-3 
يف تصميم احملتوى االلكرتوين النظرية البنائية تطبيقات يشرح 

 التعليمي

1-4 
يف تصميم احملتوى  التعلم االرتباطييذكر تطبيقات نظرية 

 االلكرتوين التعليمي

1-5 
ميم احملتوى االلكرتوين يذكر تطبيقات النظرية االتصالية يف تص

 التعليمي

1-6 
يف تصميم احملتوى البناء املعريف تطبيقات نظرية يستنتج 

 االلكرتوين التعليمي

1-7 
نظرية التعلم االجتماعي وتطبيقاهتا يف تصميم فوائد  يناقش

 احملتوى التعليمي االلكرتوين

1-8 
صميم احملتوى نظرية معاجلة املعلومات وتطبيقاهتا يف تأسس  يفسر

 التعليمي االلكرتوين
 يطبق بعض أسس تصميم احملتوى االلكرتوين املستمدة من نظرايت التعلم 1-9

 املهارات املعرفية 2
 التعرف على نظرايت التعلم وتطبيقاهتا الرتبوية 2-1

 اللكرتوينتطبيق أسس نظرايت التعلم يف تصميم التعليم ا 2-2 املالحظة املباشرة البيان العملي
 تقومي بعض مواقع التعلم االلكرتوين يف ضوء نظرايت التعلم 2-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 اسرتاتيجية التعلم الذايت حتمل مسئولية التعلم الذايت 3-1

 اسرتاتيجية التعلم التعاوين
 حل املشكالت

 اسرتاتيجية التعلم التعاوين.
 هاإلشراف والتوجي

بطاقات املالحظة، 
العروض التقدميية 

 للمجموعات التعاونية
 بطاقات املالحظة

 مالحظة سلوك الطالب
 املالحظة املباشرة

 العمل يف جمموعة بشكل فعال 3-2
 التصرف مبسؤولية يف العالقات الشخصية واملهنية. 3-3

3-4 
ى النطاق التصرف بشكل أخالقي وااللتزام ابلقيم األخالقية العالية عل

 الشخصي واالجتماعي
 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5

 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية

4-1 
تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل 

 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي
 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 املالحظة املباشرة اإلشراف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 لفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل ا .10

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 - الثاين تسجيل التواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقرر 1

 %5 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2

 % 5 اخلامس التكليف الثاين )حبث عن احدى نظرايت التعلم( 3

 % 5 الثامن (التكليف الثالث )حبث عن احدى نظرايت التعلم 4

 % 5 العاشر ي()حبث عن تطبيقات نظرايت التعلم يف تصميم احملتوى التعليم التكليف الرابع 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمج يتم االرشاد االكادميي •
 املتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاد •
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 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

اجلمعية األمريكية . صطلحات التعلم من بعدنظرايت التعلم االلكرتوين وم( 2011. ) ، يل ايزر ؛ سيموننسن، مايكلشلوش
 .للتكنولوجيا واالتصاالت الرتبوية، ترمجة نبيل حاد عزمي، كلية الرتبية، جامعة حلوان

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 ردن.(. نظرايت التعليم والتعلم، دار الفكر، األ2017قطامي، يوسف حممود )
حبث مقدم مبادئ التصميم التعليمي للتعليم االلكرتوين يف ضوء النظرية االتصالية، ( 2012ال كباس ) لغامدي، حنان علي أمحدا

 .2012للمؤمتر الدويل للتعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد، الرايض / 
  ا الرتبوية، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، مصر.( . نظرايت التعلم وتطبيقاهت2012نصار، وفاء حممود ؛ الشافعي، حممد منصور )

 ( التعلم أسسه ونظرايته وتطبيقاته. اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية2011)  إبراهيم وجيه حممود

ايض: (. الطبعة الثانية. علم النفس الرتبوي بني املفهوم والنظرية. الر 2011اتج السر عبد هللا الشيح وانئل حممد عبد الرمحن.)
 مكتبة الرشد.

 (. علم النفس الرتبوي" مداخل نظرية وتطبيقات تربوية عملية" الطبعة الثانية. الرايض: مكتبة الرشد.2007أمحد حممد الزغيب.) 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  جبامعة أم القرىموقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب. •
نفسية اجلمعيات الدولية للدراسات النفسية مثل جملة اجلمعية املصرية للدراسات ال شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •

. 

American Psychiatric Association , 

 املرافق املطلوبة .ي
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: مصادر تقنية )أدوات  .4
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 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة 
توفري االختبارات واملقاييس املتعلقة مبقرر علم النفس الرتبوي مثل مقاييس  - معمل القياس والتقومي إىلاحلاجة  -معمل علم النفس الرتبوي إىلاحلاجة 

 مقاييس للتفكري االبتكاري _ مقاييس للدافعية لإلجناز –الذكاء لوكسلر ومقياس ستانفورد بينية حديثة 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 ب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطال .ظ

 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع 

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ 
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 يل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائيةحتل

 إجراءات تطوير التدريس:
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 ئة تدريس من مؤسسة أخرى(:عينة من الواجبات مع أعضاء هي أووالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.
 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
  يف أقسام مشاهبة.مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم 

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.
 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ مج:اسم منسق الربان

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

(3) 

 اإللكرتوين القياس والتقومي يف بيئات التعلم   اسم املقرر: 

 2-2811515   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 2-2811515 - القياس والتقومي يف بيئات التعلم اإللكرتوين . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .15
 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .16
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليمي الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: أو. الربانمج )3 .17

  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً 

 األولاملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .18
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .19
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .20
 قر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف امل أو. فرع 7 .21

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 20 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ك
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل
    

 % 80 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
    

  النسبة:  ابملراسلة .ن
    

  النسبة:  أخرى تذكر .س
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 تعليقات:

 نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف
 % من حمتوى املقرر 20 إىلتدريس غالبية املقررات بنسبة تصل 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ئيسية اخلاصة مببادئ القياس والتقومي الرتبوي يف بيئات التعلم االلكرتويناكساب املتعلم املعارف الر 

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  راسة(.والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الد

 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .11
 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .12
 حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. .13
 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .14

 الربانمج(.  دليل أوهنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية )مالحظة: املطلوب وصف املقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:

مفهوم القياس وأنواعه، أمهية القياس يف الرتبية، ك  املفاهيم واملصطلحات الرئيسة يف جمال القياس الرتبوييتناول املقرر 
يف الرتبية، مفهوم التقومي الرتبوي , الفرق بني التقومي والقياس والتخمني، مستوايت القياس، الصعوابت اليت تواجه عملية القياس 

األهداف التعليمية للتقومي االلكرتوين، مميزات التقومي االلكرتوين ومعوقاته، اسرتاتيجيات تقومي التعلم  التقومي االلكرتوين:
لدراسات املسحية ، املقابالت الشخصية ، املالحظة : االستبياانت واأساليب وأدوات تقومي التعلم اإللكرتوينااللكرتوين، 
العناصر املكونة لالختبار اإللكرتوين، حمتوى االختبار، زمن االختبار، أنواع :e-Testsالختبارات اإللكرتونية والتطبيق ، ا

األسئلة االلكرتونية، : التعريف ببنوك بنوك األسئلة اإللكرتونيةاالختبارات اإللكرتونية، أشكال االختبارات اإللكرتونية، 
خصائص بنوك األسئلة، أهدافها، أمهيتها، الصعوابت املرتبطة هبا، الربامج اخلاصة ببناء وإدارة بنوك األسئلة ، خطوات بناء 

تعريفها، تصنيفاهتا، بناؤها، ملف اإلجناز اإللكرتوين اخلاص ابملعلم، ملف اإلجناز  ملفات اإلجناز اإللكرتونية:بنك األسئلة، 
التعريف ابالستبياانت االلكرتونية،  االستبياانت االلكرتونية:لكرتوين اخلاص ابلطالب، تقومي ملف اإلجناز اإللكرتوين، اإل

االختبارات املوضوعية : كيفية إعدادها، شروط االختبار اجليد،  أنواعها، خصائصها، طرق تصميمها وحتليل نتائجها
 عيارية , املتوسطات، دور اإلحصاء يف عملية التقومي .تفسري الدرجات : الدرجة اخلام ,الدرجة امل

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة

 اس الرتبوي:املفاهيم واملصطلحات الرئيسة يف جمال القي
 أهداف التقومي، أنواع التقومي، مفهوم التقومي الرتبوي , الفرق بني التقومي والقياس والتخمني

1 2 

 التقومي االلكرتوين:
 األهداف التعليمية للتقومي االلكرتوين، مميزات التقومي االلكرتوين ومعوقاته

1 2 

 : اسرتاتيجيات تقومي التعلم االلكرتوين
تيجيات املستخدمة يف تقومي التعلم االلكرتوين، خصائص ومميزات كل التعريف ابسرتا

 اسرتاتيجية
2 4 

 :أساليب و أدوات تقومي التعلم اإللكرتوين
، املقابالت الشخصية  Questionnaires and Surveyاالستبياانت والدراسات املسحية 

Interviews ، املالحظة والتطبيقObservation and Application 
3 6 

 :e-Testsاالختبارات اإللكرتونية 
العناصر املكونة لالختبار اإللكرتوين، حمتوى االختبار، زمن االختبار، أنواع االختبارات 

 اإللكرتونية، أشكال االختبارات اإللكرتونية
2 4 

 بنوك األسئلة اإللكرتونية:
يتها، الصعوابت أهدافها، أمهخصائص بنوك األسئلة، التعريف ببنوك األسئلة االلكرتونية، 

 ، الربامج اخلاصة ببناء وإدارة بنوك األسئلة ، خطوات بناء بنك األسئلةاملرتبطة هبا
2 4 

 :ملفات اإلجناز اإللكرتونية
، ملف اإلجناز اإللكرتوين اخلاص ابملعلم، ملف اإلجناز اإللكرتوين تعريفها، تصنيفاهتا، بناؤها

E-Portfolio جناز اإللكرتويناخلاص ابلطالب، تقومي ملف اإل 
2 4 

 :االستبياانت االلكرتونية
 التعريف ابالستبياانت االلكرتونية، أنواعها، خصائصها، طرق تصميمها وحتليل نتائجها

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
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 دروس إضافية حماضرات 
 أومعامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32  -   32 ساعات التدريس الفعلية
 2  -   2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .13
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 جات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمر 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييما  اثلث -

 االت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 .مفهوم القياس وأنواعه يفسر 1-1

 املناقشة –احملاضرة 
املناقشة  -التعلم التعاوين  -

 االلكرتونية
 التشاركي االلكرتوين التعلم

 التعلم الذايت

تقارير املقرر االلكرتوين 
 اآللية

 -االختبارات القصرية 
 االختبارات االلكرتونية

 املقابالت الشفهية
البورتوفليو "ملف االجناز 

 االلكرتوين"
 تسليم الواجبات الكرتونيا

 .اً دقيق اً شرحيشرح مفهوم التقومي الرتبوي  1-2
 .التقومي االلكرتوينيناقش مفهوم  1-3
 يشرح أساليب وأدوات تقومي التعلم اإللكرتوين 1-4
 .العناصر املكونة لالختبار اإللكرتوينيسمي  1-5
 .يناقش خطوات بناء بنوك األسئلة اإللكرتونية 1-6
 يف تقومي الطالب الكرتونياً  ملفات اإلجناز اإللكرتونيةيوظف  1-7
 .االستبياانت االلكرتونيةحل تصميم يوضح خطوات ومرا 1-8

1-9 
االستباانت بعض األساليب اإلحصائية على بياانت مستمدة من يطبق 

 .االلكرتونية
 املهارات املعرفية 2
 .وأدوات تقومي التعلم االلكرتوينيطبق بعض أساليب  2-1

 البيان العملي
 املشروع -أنشطة تدريبية 

 املالحظة املباشرة
 تباراتتقييم االخ

 حبث علمي
 

2-2 
مللفات اجناز الكرتونية للطالب واملعلمني وفق املعايري يصمم مناذج 

 املعتمدة.
 االستباانت واالختبارات االلكرتونيةيفسر درجات  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 التعلم الذايت
 وب حل املشكالتأسل

 العصف الذهين

املشاركات يف منتدى 
 املقرر عري االنرتنت

 تقومي األقران
 املالحظة املباشرة

 

 حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية 3-2

3-3 
العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير 

 علمي(.

3-4 
بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من املشاركة 

 مادة علمية
 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5

 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية

4-1 
تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل 

 البيان العملي الجتماعيا
 ورش العمل

 العرض واملناقشة
 فرق العمل

 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 2-4 تقارير املقرر االلكرتوين
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 املباشرةاملالحظة  اإلشراف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 2 الثاين التواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقرر تسجيل 1
 % 3 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2
 % 5 اخلامس التكليف الثاين مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 3
 %10 الثامن عرب جملد التسليم ابملقرر االلكرتوين التكليف الثالث تسليم الواجب األول 4
 % 5 العاشر مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقررالتكليف الرابع  5
 %10 الثاين عشر التكليف اخلامس : تسليم الواجب الثاين عرب جملد التسليم ابملقرر االلكرتوين  6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
يئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء ه

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 يتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمج •
 واإلرشاداملتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح  •

 مصادر التعّلم .أأ
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 (. التقومي االلكرتوين. دار املسرية للنشر والتوزيع، األردن.2017خليل، حنان حسن علي )

 لتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية وا2 
(. احلاسوب وطرق التدريس والتقومي، دار الثقافة للنشر 2009قطيط، يوسف غسان، اخلريسات، مسري عبد سامل ) •

 والتوزيع، عمان، األردن.
 almarefh.net جملة املعرفة (. االختبارات اإللكرتونية . موقع 2012عادل بن سليمان املهنا ) •
 م اإللكرتوين. الرايض: مكتبة الرشد انشرون.يم والتعليا التعلي(. تكنولوج2004أمحد حممد سامل ) •
 .4، 18-20التقومي يف التعلم اإللكرتوين. جملة التعلم اإللكرتوين، .(. 2009)ل حسن يل حممد إمساعيإمساع •
 الفكر. قات. عمان: داريالتطب –األدوات  -املبادئ –م اإللكرتوين، الفلسفة يالتعل(. 2008)محدي أمحد عبد العزيز  •
م عرب يمنظومة التعل (حمرر)د ية عرب الشبكات. يف حممد عبد احلمياالختبارات اإللكرتون(. 2005) سايل وديع صبحي •

 ة : عامل الكتب.هر القا.، الشبكات
ارات هة مية يف تنميأثر برانمج تدريب عن بعد مبساعدة الفصول االفرتاض (.2013)د أبو خطوة يد عبد املوىل السيالس •

، 2(12ئة التدريس. جملة عجمان للدراسات والبحوث، ،)هياإللكرتوين واالجتاه حنو التدريب عن بعد لدى أعضاء  التقومي
 املتحدة. ةيدولة اإلمارات العرب

قات. الرايض: يم اإللكرتوين: األسس والتطبيالتعل(. 2005)، أمحد بن عبد العزيز املبارك ىعبد هللا بن عبد العزيز املوس •
 ت.اانيالب شبكة

(. التقومي الرتبوي أسسه وإجراءاته. الرايض ، مكتبة الرشد ) طبعة مركزة 2009ماهر إمساعيل صربي و حمب الرافعي. )  •
 (: التقومي يف املنظومة الرتبوية , الرايض مكتبة الرشد  2003علي أمحد سيد و أمحد حممد سامل ) ومنقحة(

تقومي الرتبوي والقياس السيكولوجي , الرايض ,الدار الصوليته االجتاهات احلديثة يف ال .(1426) .أشرف علي عبده •
 .للنشر والتوزيع

 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى
 ة، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبي4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب.

 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين

 املرافق املطلوبة .بب
لدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات ا

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .5
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 قاعات تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .6
 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –ية سبورة ذك

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .7
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غ

 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsبط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع إعطاء الطالب را

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .ف
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 النهائيةحتليل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية و 

 إجراءات تطوير التدريس: .ق
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ك

 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 
 األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.مراجعة عينة من 

 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ل

  مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة.
 فرداته بشكل دوري من قبل القسممراجعة توصيف املقرر وم

 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.
 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.

 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

112 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

(4) 

 تصميم اجلرافيك التعليمي   اسم املقرر: 

 3-2811517   رمز املقرر:  
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 دراسيمنوذج توصيف مقرر 

  جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 3-2811517                - تصميم اجلرافيك التعليمي . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .22
 3 . عدد الساعات املعتمدة:2 .23
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليمي الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: أو. الربانمج )3 .24

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األولذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الدراسي ال أو. السنة 4 .25
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .26
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  أو. فرع 7 .28

 نطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ي8

 % 60 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ع
--    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف
    

 % 40 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ص
    

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ر
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 تعليقات:

مي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعلي
 % من حمتوى املقرر 40 إىلتدريس غالبية املقررات بنسبة تصل 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 علم اإللكرتوينبتصميم وإنتاج اجلرافيك التعليمي حملتوى التاكساب املتعلم املعارف واملهارات الرئيسة اخلاصة 

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 االعتماد على التعليم اإللكرتوين يف تدريس املقرر .15
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .16
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .17
 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .18
 حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. .19
 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .20

 دليل الربانمج(.  أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية ف املقرر الدراسي وص .د
 وصف عام للمقرر:

أسس ومعايري التصميم ، نظرايت التعلم البصري ومبادئهيتناول املقرر التعريف ابلرسوم واجلرافيك التعليمي، أنواع الرسومات التعليمية، 
رافيكي للمواد التعليمية )التوازن، البساطة، األولوية، التناسب، التباين، االنسجام والوحدة(، األسس البصرية للتصميم التعليمي، اجل

نظرية نظرايت التعلم والتصميم البصري، التعرف على عناصر اجلرافيك: اخلط، اللون، الشكل، اخلامات، املساحة، التعرف على 
أحد إنتاج الرسومات التعليمية ابستخدام  العالقات الرسومية اللفظية، ،وان، تباين األلوان، أنظمة ألوان الكمبيوتراأللوان، قياسات األل
، التصميم اجلرافيكي ثالثي األبعاد ابستخدام أحد برامج معاجلة الصور، التصميم اجلرافيكي التعليمي ابستخدام برامج الرسم املتقدمة

 .أحد برامج ثالثيات األبعاد
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 1 التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة
 

3 

 :التعريف ابلرسوم واجلرافيك التعليمي
  رافيك التعليميأنواع الرسومات واجل، الرسوم واجلرافيك التعليميمفهوم 

1 
 

3 

 التعلم البصري:
 نظرايت ومبادئ التعلم البصري

1 
 

3 

 :معايري التصميم اجلرافيكي للمواد التعليمية
 التوازن، البساطة، األولوية، التناسب، التباين، االنسجام والوحدة

1 
 

3 

 :األسس البصرية للتصميم التعليمي
رايت التعلم والتصميم البصري، الثقافة دراسة األسس البصرية للتصميم التعليمي، نظ

 البصرية، العالقة بني الصورة والنص والعناصر التعليمية األخرى 
2 6 

 التعليمي: عناصر اجلرافيك
نظرية األلوان، قياسات األلوان، اخلط، اللون، الشكل، اخلامات، املساحة، التعرف على 

 تباين األلوان، أنظمة ألوان الكمبيوتر

1 
 

3 

 :الرسومات التعليمية ابستخدام أحد برامج الرسم املتقدمة إنتاج
 إنتاج الرسومات التعليمية ابستخدام الربانمج التعريف ابلربانمج ، القوائم وطريقة العمل، مهارات 

2 6 

 :التصميم اجلرافيكي التعليمي ابستخدام أحد برامج معاجلة الصور
هارات التصميم اجلرافيكي ومعاجلة الصور التعريف ابلربانمج ، القوائم وطريقة العمل، م

 ابستخدام الربانمج
2 6 

 : التصميم اجلرافيكي ثالثي األبعاد
التعريف ابلربانمج ، القوائم وطريقة العمل، مهارات تصميم ثالثيات األبعاد التعليمية 

 ابستخدام الربانمج
3 9 

 تصميم األنفوجرافيك التعليمي:
مفهوم االنفوجرافيك، أنواع االنفوجرافيك، خطوات تصميم االنفوجرافيك، عناصر 
االنفوجرافيك، برامج تصميم االنفوجرافيك، مهارات تصميم األنفوجرافيك التعليمي 

 ابستخدام كل الربامج اليت سبق للطالب دراستها.

2 6 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية حماضرات 

 أومعامل 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 64  32   32 ساعات التدريس الفعلية
 3  2   2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .18
 جلامعةساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص اب

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقأوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
فة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهداثلثا   -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي جيات التدريس للمقرراسرتاتي خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 يسرد مفهوم الرسوم واجلرافيك التعليمي 1-1

 التعلم التعاوين االلكرتوين
 املناقشة االلكرتونية

 التعلم التشاركي االلكرتوين
 احملاضرة االلكرتونية

 

 اختبار شفهي
 -االختبارات القصرية 

 االختبارات االلكرتونية
 

 الرسومات التعليميةأنواع  يناقش 1-2
 .يذكر معايري التصميم اجلرافيكي للمواد التعليمية 1-3
 يناقش األسس البصرية للتصميم التعليمي 1-4
 يعدد عناصر اجلرافيك التعليمي 1-5

1-6 
أحد برامج الرسم يشرح كيفية تصميم الرسومات التعليمية ابستخدام 

 املتقدمة
 لتصميم اجلرافيكي التعليمييشرح كيفية تصميم ا 1-7

 املهارات املعرفية 2

أحد برامج تصميم اجلرافيك التعليمي ابستخدام برانمج  يكتسب مهارات 2-1
 الرسم املقدمة

 املالحظة املباشرة البيان العملي
أحد تصميم التصميم اجلرافيكي التعليمي ابستخدام يكتسب مهارات  2-2

 برامج اجلرافيك



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

117 

 

 طرق التقومي جيات التدريس للمقرراسرتاتي خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

أحد برامج التصميم اجلرافيكي ثالثي األبعاد ابستخدام هارات يكتسب م 2-3
 ثالثيات األبعاد

 تصميم االنفوجرافيك التعليمييكتسب مهارات  2-4
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 املالحظة املباشرة اإلشرناف والتوجيه

 مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية حتمل 3-2

3-3 
العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير 

 علمي(.

3-4 
املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من 

 مادة علمية
 ث والتعلم الذايتاالعتماد على النفس يف عمليات البح 3-5

 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية

تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل  4-1
 املالحظة املباشرة اإلشرناف والتوجيه االجتماعي

 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 املالحظة املباشرة اإلشرناف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

األسبوع احملدد  اعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مج م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

  الثاين تسجيل التواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقرر 1
 %5 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2
 % 5 اخلامس (ابستخدام أحد برامج الرسم املتقدمة تعليميرسم التكليف الثاين )تصميم  3
 % 5 الثامن (أحد برامج اجلرافيك املتقدمة تصميم جرافيك تعليمي ابستخدامالتكليف الثالث ) 4

 % 5 العاشر (جرافيك تعليمي ثالثي األبعاد)تصميم  التكليف الرابع 5

 دميي للطالب ودعمهماإلرشاد األكا
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
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 عضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمجيتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية أل •
 املتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاد •

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 األردن.(. أساسيات التصميم اجلرافيكي. ترمجة حسام درويش القرعان، جبل عمان ، 2015غافن امربوزو و بول هاريس )
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 الرسم احملدد ابملقرردليل برانمج  ▪
 اجلرافيك احملدد ابملقرردليل برانمج  ▪
 التصميم ثالثي األبعاددليل برانمج  ▪

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 قع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرىمو 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب. •
 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •

 املرافق املطلوبة
متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .8

 املقرر نسخ أصلية قاعات تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل زمة لتدريس لالاتوفري الربامج 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 أرفق قائمة هبا(: أوفاذكرها، جتهيزات خمربية خاصة،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .10
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .م
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 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع 

 القسم: أواتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ اسرت  .ن
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 حتليل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس: .ه
 

عمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أ .و
 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.
 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف
  مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة.

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم
 يف اجملال.حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة 

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.
 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

(5) 
 

 أدوات بناء وتطوير احملتوى االلكرتوين   اسم املقرر: 

 3-2811519   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 3-2811519             - أدوات بناء وتطوير احملتوى االلكرتوين . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .29
 3 . عدد الساعات املعتمدة:2 .30
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليمي دم ضمنه املقرر الدراسي:الربامج( الذي يق أو. الربانمج )3 .31

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األولاملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .32
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  أو. فرع 7 .35

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 60 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    

  ة:النسب  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 % 40 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

122 

 

 تعليقات:

 نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف
 % من حمتوى املقرر 40 إىلبنسبة تصل هذا املقرر س تدري

 األهداف .ذ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 أبدوات بناء وتطوير احملتوى االلكرتويناكساب املتعلم املعارف واملهارات الرئيسة اخلاصة 

مراجع اإلنرتنت،  أوايد لتقنية املعلومات )مثل االستخدام املتز املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 االعتماد على التعليم اإللكرتوين يف تدريس املقرر .1
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .2
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .3
 لتعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم العمل على حتسني مصادر ا .4
 حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. .5
 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .6

 انمج(. الرب  دليل أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية   وصف املقرر الدراسي
 وصف عام للمقرر:

نرتنت، التعريف بفلسفة أدوات تطوير احملتوى اإللكرتوين يتناول املقرر التعريف أبدوات تصميم وتطوير احملتوى التعليمي اإللكرتوين عرب اإل
حمررات الويب التشاركية  عرب اإلنرتنت، املدوانت التعليمية عرب اإلنرتنت أنواعها وطرق تصميمها، املنتدايت التعليمية وطرق تصميمها،

، أدوات أتليف احملتوى االلكرتوينإنشاء احملتوى التعليمي ابستخدام ، عرب االنرتنت أدوات أتليف احملتوى االلكرتوينوطرق تصميمها، 
أدوات خدام إنشاء واضافة الوسائط التعليمية املختلفة ابست، أدوات أتليف احملتوى االلكرتوينإنشاء األنشطة التفاعلية ابستخدام 

 .أتليف احملتوى االلكرتوين

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 1 التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة

 4 1 التعريف أبدوات بناء احملتوى االلكرتوين:
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ء احملتوى وبراجمه، معايري بناء احملتوى االلكرتوين التعليمي، تصنيف األدوات مفهوم أدوات بنا
 التعريف بفلسفة أدوات تطوير احملتوى اإللكرتوين عرب اإلنرتنتوالربامج، 

 :املدوانت التعليمية عرب اإلنرتنت
ي، وكيفية التعريف ابملدوانت: أنواعها ، طرق تصميمها وبرجمتها، توظيفها يف اجلانب الرتبو 

 متابعتها
1 4 

 :املنتدايت التعليمية وطرق تصميمها
 تعليميا تصميمهاالتعريف ابملنتدايت، أدوار املتعلم فيها، طرق توظيفها تعليمياً، طرق 

1 4 

 :Wikiحمررات الويب التشاركية 
اساليب  التعريف ابحملررات التشاركية، طرق وضع احملتوى االلكرتوين هبا، طرق توظيفها تعليمياً،

 تعليمياً  تصميمها
1 4 

 :أدوات أتليف احملتوى االلكرتوين
املقارنة بني  ،وظائف أدوات أتليف احملتوى االلكرتوين، سرد أدوات أتليف احملتوى االلكرتوين

 أدوات التأليف وأدوات الربجمة
2 8 

 :أدوات أتليف احملتوى االلكرتوينإنشاء احملتوى التعليمي ابستخدام 
كيفية نشر احملتوى ،  ا، شرح القوائم، بناء حمتوى تعليمي الكرتوين متكامل من خالهلألداةابالتعريف 

 التكامل بينه وبني أدوات تطوير احملتوى االلكرتوين األخرى.عرب اإلنرتنت، 
3 12 

 : أدوات أتليف احملتوى االلكرتوينإنشاء األنشطة التفاعلية ابستخدام 
 .م الوسائط التفاعلية ابستخدام نظام التأليف احملدد ابملقررتعريف األنشطة التفاعلية، تصمي

3 12 

 : أدوات أتليف احملتوى االلكرتوينإنشاء واضافة الوسائط التعليمية املختلفة ابستخدام 
انشاء واضافة ملفات العروض  ،الفالشانشاء واضافة ملفات الفيديو، انشاء واضافة ملفات 

 .التقدميية
3 12 

 

   ساعات املقرر وتوزيعها: إمجايل عدد  .22
 أومعامل  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 64  32   32 ساعات التدريس الفعلية
 3  2   2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .23
 ها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص ابجلامعةساعة أسبوعيا يتم قياس
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
م بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلاثلثا   -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمق م
 املعرفة 1
 .يسرد أدوات بناء احملتوى االلكرتوين  1-1

 دراسة احملتوى إلكرتونياً 
 التعلم التعاوين االلكرتوين

 املناقشة االلكرتونية
 التعلم التشاركي االلكرتوين

 احملاضرة االلكرتونية

 قومي التتابعيالت
 -االختبارات املرحلية 

 االختبارات االلكرتونية
تقييم مشاركات الطالب 

 يف املقرر اإللكرتوين

 يناقش فلسفة عمل أدوات بناء احملتوى االلكرتوين  1-2
 .كيفية توظيف املدوانت االلكرتونية يف األغراض التعليميةيناقش   1-3
 ونية يف األغراض التعليميةكيفية توظيف املنتدايت االلكرت  1-4
 يذكر كيفية توظيف حمررات الويب التشاركية يف األغراض التعليمية 1-5

1-6 
ابستخدام إحدى أدوات أتليف يشرح كيفية تصميم احملتوى االلكرتوين 

 احملتوى االلكرتوين

1-7 
يشرح كيفية تصميم األنشطة التفاعلية ابستخدام إحدى أدوات أتليف 

 وى االلكرتويناحملت

يشرح كيفية تصميم الوسائط املتعددة املختلفة ابستخدام إحدى أدوات  1-8
 أتليف احملتوى االلكرتوين

يشرح كيفية تصدير احملتوى االلكرتوين الذي مت انتاجه ابستخدام إحدى  1-9
 أدوات أتليف احملتوى االلكرتوين

 املهارات املعرفية 2
 .عرب املدوانت االلكرتونيةتعليمي وين توى الكرت حمصمم ي 2-1

دمج املهارات خالل التدريس 
 واألنشطة التعليمية

 التوجيه املستمر هلذه املهارات
توضيح اليات البحث عرب 

 االنرتنت
حتفيز الطالب على املشاركات 
 واملناقشات اجلماعية الكرتونياً 

تقومي أداء الطالب من 
 خالل:

 بطاقة تقييم العمل التشاركي
 طاقة تقييم منتجب

 بطاقة تقييم تقرير علمي

 عرب املنتدايت االلكرتونيةيصمم حمتوى الكرتوين تعليمي  2-2
 عرب حمررات الويب التشاركية يصمم حمتوى الكرتوين تعليمي 2-3

2-4 
ابستخدام إحدى أدوات أتليف احملتوى يصمم حمتوى الكرتوين تعليمي 

 االلكرتوين

2-5 
ابستخدام إحدى أدوات أتليف احملتوى لكرتونية تفاعلية يصمم انشطة ا

 االلكرتوين

2-6 
ابستخدام إحدى أدوات أتليف احملتوى يصمم وسائط تفاعلية تعليمية 

 االلكرتوين
 ينشر احملتوى التعليمي االلكرتوين الذي مت تصميمه 2-7
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمق م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
دمج املهارات خالل التدريس  فرق العمل التعاوين والتشاركي التعامل مع 3-1

 واألنشطة التعليمية
 التوجيه املستمر هلذه املهارات
توضيح اليات البحث عرب 

 االنرتنت
حتفيز الطالب على املشاركات 
 واملناقشات اجلماعية الكرتونياً 

 املالحظة املباشرة

 جمال الدراسة العلميةحتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف  3-2

3-3 
العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير 

 علمي(.

3-4 
املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من 

 مادة علمية
 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5

 ل ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصا 4

تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل  4-1
 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي

 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 املالحظة املباشرة اإلشراف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

األسبوع احملدد  ة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظ م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

  الثاين تسجيل التواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقرر 1
 %5 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2
 % 5 اخلامس (رتوين ابستخدام أدوات أتليف احملتوىإنشاء حمتوى الكالتكليف الثاين ) 3
 % 5 الثامن (إنشاء األنشطة التفاعلية ابستخدام أدوات أتليف احملتوى االلكرتوينالتكليف الثالث ) 4
 % 5 العاشر (إنشاء واضافة الوسائط التعليمية املختلفة ابستخدام أدوات أتليف احملتوى االلكرتوين) التكليف الرابع 5

 رشاد األكادميي للطالب ودعمهماإل .ر
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمجيتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات  •
 املتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاد •

 مصادر التعّلم .تت
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

، دار تصميم أنشطة التعليم اإللكرتوين؛ األسس والنماذج والتطبيقات(. 2014ي أمحد ؛ العلق، فاتن أمحد )عبدالعزيز، محد
 الفكر العريب، األردن.

 ، دار اجلامعة اجلديدة للطبع والنشر والتوزيع.توظيف تكنولوجيا الويب يف التعليم(. 2015حممد ) الباتعة، حممد عبد العاطي

موعة العربية للتدريب ؛ اجتاهات عاملية معاصرة، اجمل التعليم االلكرتوين والتعليم االفرتاضي(. 2015عامر، طارق عبدالرؤوف )
 والنشر.

 الدار العربية للعلوم انشرون.، 2.0 تقنيات وتطبيقات اجليل الثاين من التعليم اإللكرتوين(. 2013اجلهين، ليلي )

، أدوات جديدة  2علمني للجيل الثاين من الويب دليل مصاحب للويب دليل امل(. 2013مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج )
 ، مدارس جديدة، الطبعة األوىل.

 دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.، (. اخلطوات العملية للتدريس والتعلم عرب اإلنرتنت2016عبدهللا بن عبداحملسن ) احلريب، 

تصميم الربجميات التعليمية (. 2012فلح، حممد خليفة ؛ فاخوري، مها حممود  )محدان ، الغزاوي، حممد ذيبان ؛ م اهلرش، عايد
 دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.وانتاجها وتطبيقاهتا الرتبوية، 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 وين جبامعة أم القرىموقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرت 

https://www.adobe.com/products/captivate.html  

https://www.adobeexchange.com/creativecloud.html 

http://www.courselab.com/view_doc.html?mode=home 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب. •
 رر االلكرتوينشروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املق •

 املرافق املطلوبة .ثث

https://www.adobe.com/products/captivate.html
https://www.adobeexchange.com/creativecloud.html
http://www.courselab.com/view_doc.html?mode=home
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بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 ض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر  .11
قاعات  (،Adobe captivate ،Adobe course builder  ،Camtasia ،Courselabتوفري الربامج اجملودة ابملقرر نسخ أصلية )

 تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .12
 مصدر إنرتنت -يو بروجكتورفيد –سبورة ذكية 

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .13
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ي
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .أأ

 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsنة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع إعطاء الطالب رابط استبا

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .بب
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 حتليل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس: .تت
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ثث

 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 
 اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.مراجعة عينة من األوراق 

 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .جج

  مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة.
 قرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابمل

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.
 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

(6) 

 تصميم احملتوى التعليمي اإللكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة   اسم املقرر: 

 2-2811521   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ر
   2-2811521       – تصميم احملتوى التعليمي اإللكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .36
 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .37
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليمي الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: أو. الربانمج )3 .38

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األوليعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الدراسي الذي  أو. السنة 4 .39
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .40
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .41
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  أو. فرع 7 .42

 ق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطب8

 % 80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .و
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

 %20 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ي
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

130 

 

 تعليقات:

تم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسي
 % من حمتوى املقرر 20 إىلبنسبة تصل  هذا املقررتدريس 

 األهداف .ز
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

لرتبوية والفنية لذوي احلاجات بتصميم وبناء وتطوير احملتوى االلكرتوين وفق املعايري ااكساب املتعلم املعارف واملهارات الرئيسة اخلاصة 
 .اخلاصة

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 رتوين يف تدريس املقرراالعتماد على التعليم اإللك .7
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .8
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .9

 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .10
 حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. .11
 تكنولوجيا التعليم مواكبة التطور املتسارع يف جمال  .12

 الربانمج(.  دليل أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ذ
 وصف عام للمقرر:

عدة لذوي جماالت تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا املسايتناول املقرر التعريف بذوي احلاجات اخلاصة وتصنيفاهتم املختلفة، 
االجتاهات احلديثة يف تعليم ذوي احلاجات اخلاصة، مستحداثت األجهزة يف جمال تدريس ذوي االحتياجات ،  االحتياجات اخلاصة

دراسة ،  معايري تصميم بيئات التعلم االلكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة،  التعلم االلكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة،  اخلاصة
التعليمية لذوي احلاجات اخلاصة، أدوات تصميم وتطوير احملتوى التعليمي اإللكرتوين عرب االنرتنت لذوي  معايري تصميم البيئات
، ، تصميم حمتوى تعليمي الكرتوين لذوي احلاجات اخلاصةاعداد احملتوى االلكرتوين لذوي االحتياجات اخلاصةاحلاجات اخلاصة، 

تصميم احملتوى التعليمي االلكرتوين النوعي لفئات ذوي احلاجات جات اخلاصة، تصميم األنشطة التعليمية االلكرتونية لذوي احلا
 .اخلاصة )ضعيفي السمع، ضعيفي البصر(، تصميم االاتحة ونفاذية الوصول للمحتوى الرقمي لذوي احلاجات اخلاصة
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة التعريف
 التعريف بذوي احلاجات اخلاصة وتصنيفاهتم املختلفة

1 
 

2 

 تكنولوجيا تعليم ذوي احلاجات اخلاصة:
مناقشة مفهوم تكنولوجيا التعليم لذوي احلاجات اخلاصة، اتريخ استخدام التقنية يف تدريس ذوي 

 ات اخلاصةاحلاج
1 2 

 :جماالت تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة
 جماالت تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة

1 2 

 ذوي احلاجات اخلاصة:التعليم االلكرتوين ل
 التعليم االلكرتوين، تطبيقاته لذوي احلاجات اخلاصة

1 2 

  :لم االلكرتوين لذوي احلاجات اخلاصةمعايري تصميم بيئات التع
1 

2 

أدوات تصميم وتطوير احملتوى التعليمي اإللكرتوين عرب االنرتنت لذوي احلاجات 
 اخلاصة

2 4 

 4 2 اعداد احملتوى االلكرتوين لذوي االحتياجات اخلاصة

 4 2 تصميم األنشطة التعليمية االلكرتونية لذوي احلاجات اخلاصة

 6 3 لفئات ذوي احلاجات اخلاصة النوعي تعليمي االلكرتوينتصميم احملتوى ال

 4 2 ذوي احلاجات اخلاصةتصميم االاتحة ونفاذية الوصول للمحتوى الرقمي ل
  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 دروس إضافية حماضرات 

 أومعامل 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32      32 ساعات التدريس الفعلية
 2      2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .28
 ساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص ابجلامعة 4

 

 ساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت وات .29
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 يس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدر اثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 لة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكام
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 وتصنيفاهتم املختلفة يعرف ذوي احلاجات اخلاصة 1-1

 التعلم التعاوين االلكرتوين
 املناقشة االلكرتونية

 التعلم التشاركي االلكرتوين
 احملاضرة االلكرتونية -احملاضرة 

 اختبار شفهي
 -االختبارات القصرية 

 االختبارات االلكرتونية

1-2 
جماالت تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا املساعدة لذوي يناقش 
 ت اخلاصةاالحتياجا

 يناقش االجتاهات احلديثة يف تعليم ذوي احلاجات اخلاصة 1-3
 مستحداثت األجهزة يف جمال تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة يشرح 1-4
 يناقش معايري تصميم البيئات التعليمية لذوي احلاجات اخلاصة  1-5

 املهارات املعرفية 2
 ات اخلاصة.توى الكرتوين لذوي احلاجحمصمم ي 2-1

 يصمم أنشطة تعليمية الكرتونية لذوي احلاجات اخلاصة  2-2 املالحظة املباشرة البيان العملي
 يصمم حمتوي إلكرتوين نوعي يناسب فئات ذوي احلاجات اخلاصة 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 املالحظة املباشرة اف والتوجيهاإلشرن 

 حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية 3-2

3-3 
العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير 

 علمي(.

3-4 
املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من 

 مادة علمية
 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5

 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية

4-1 
تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل 

 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي
 خدماته اجملانية يف التعليم والتعلمتوظيف تطبيقات االنرتنت و  4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 املالحظة املباشرة اإلشراف والتوجيه يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

األسبوع احملدد   املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

  الثاين تسجيل التواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقرر 1
 %5 الثالث اقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقررالتكليف األول من 2
 % 5 اخلامس التكليف الثاين )كتابة حبث عن معايري تصميم بيئات التعلم االلكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة( 3
 % 5 الثامن التكليف الثالث )مناقشة أدوات تصميم حمتوى تعلم الكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة( 4
 %10 العاشر حمتوى إلكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة( )تصميم التكليف الرابع 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

  كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف
 يتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمج •
 املتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاد •

 مصادر التعّلم .جج
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعةلوجيا التعليم املساندة لذوي االحتياجات اخلاصة، . تكنو (2015الشرمان، عاطف أبو محيد )
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

(. التعليم اإللكرتوين لألشخاص ذوي اإلعاقة بني الواقع واملأمول، حبوث ودراسات، 2016مهام، أمحد ) •
https://almanalmagazine.com. 

(. التعليم االلكرتوين لذوي احلاجات اخلاصة، جملة التعليم االلكرتوين، جامعة املنصورة، متاح 2016فضل، اميان حممد ) •
 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=269 يف :
 (. التكنولوجيا احلديثة يف  تعليم الفائقني عقليا، دار عامل الكتب.2011الل، زكراي حيي ) •
 .2010مساح عبد الفتاح مرزوق: تكنولوجيا التعليم لذوي احلاجات اخلاصة، األردن، دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع،  •
 املصرية.(.مناهج تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة، مكتبة األجنلو 2003إبراهيم، جمدي عزيز ) •
 (. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.2013مرزوق، مساح إبراهيم ) •
 (. طرق إعداد املناهج لذوى االحتياجات اخلاصة، دار الفجر للنشر والتوزيع.2012اخلزامي، عبد احلكم أمحد ) •
 التكنولوجية املساعدة لتعليم ذوي اإلعاقة (.املستحداثت2012النوايسة، أديب عبدهللا ) •

https://almanalmagazine.com/
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 االحرتاف واجلودة، دار عامل الكتب. إىل(. التعليم اإللكرتوين من التطبيق 2009الغريب زاهر ) •
صبحي أمحد حممد سليمان: مقرر مقرتح يف تكنولوجيا التعليم للفئات اخلاصة لطالب شعبة تكنولوجيا التعليم بكليات  •

 .2006كلية الرتبية، جامعة األزهر ، الرتبية النوعية، مصر،  
 الرتبية اخلاصة لذوي اإلعاقات العقلية والبصرية والسمعية واحلركية ، الدار العلمية الدولية (.2011)سعيد حسين العزة  •
 ، املنيا: دار التيسري للطباعة والنشر2(. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة، ط2008زينب حممد أمني ) •
 (. تكنولوجيا تعليم الفئات اخلاصة: املفهوم والتطبيقات، القاهرة: عامل الكتب.2009حسن حممد وإميان فوزي ) فارعة •
  .تصميم الوسائل التعليمية يف الرتبية اخلاصة، دار الفكر للطباعة(. 2012) عبد احلافظ سالمة •

 ريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغ3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب. •
 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •

 بةاملرافق املطلو  .حح
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .14

قاعات  (،Adobe captivate ،Adobe course builder  ،Camtasia ،Courselabلربامج اجملودة ابملقرر نسخ أصلية )توفري ا
 تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .15
 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلدر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة مصا .16
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .حح
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .خخ

 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsعلى موقع  إعطاء الطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا
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 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .دد
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 حتليل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس: .ذذ
راءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إج .رر

 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 
 خاصة ابلقسم.مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة 

 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .زز

  مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة.
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم

 مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث 
 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.

 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... لتوقيع:ا
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

(7) 

 (1احملتوى التعليمي اإللكرتوين )إنتاج    اسم املقرر: 

 3-2811523   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 3-2811523          - (1احملتوى التعليمي اإللكرتوين )إنتاج  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .43
 3 . عدد الساعات املعتمدة:2 .44
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليمي الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: أو. الربانمج )3 .45

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األولاملقرر الدراسي: املستوى الدراسي الذي يعطى فيه  أو. السنة 4 .46
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .47
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .48
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  أو. فرع 7 .49

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 60 النسبة:  احملاضرات التقليدية قاعات .أ
    

   النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 % 40 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

تماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االع
 % من حمتوى املقرر 40 إىلبنسبة تصل  هذا املقررتدريس 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

واقع العلم مالنرتنت يف وتصميم الكائنات الرقمية التعليمية متهيداً لبثها عرب ا إبنتاجاكساب املتعلم املعارف واملهارات الرئيسة اخلاصة 
 (2 -احملتوى التعليمي االلكرتوينإنتاج االلكرتوين )يتم النشر عرب االنرتنت يف مقرر 

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  نتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.والتغيريات يف احملتوى ك

 االعتماد على التعليم اإللكرتوين يف تدريس املقرر .13
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .14
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .15
 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .16
 ناء على التطورات احلديثة يف اجملال.حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري ب .17
 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .18

 الربانمج(.  دليل أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ر
 وصف عام للمقرر:

يشمل ، 2-احملتوى االلكرتوين إنتاج م الرقمية )متهيدا  لنشرها عرب االنرتنت يف مقرر كائنات التعلإنتاج  تناول املقرر مهارات ي
الرقمية وبيئات التعلم اإللكرتونية املختلفة املناسبة الستخدامها ، اسرتاتيجيات تصميم وتطوير  املقرر التعريف بكائنات التعلم

، أدوات بناء الكائنات الرقمية، معايري تصميم كائنات التعلم الرقمية، وبناء الكائنات التعليمية، مراحل بناء الكائنات التعليمية
برامج إعداد الكائنات الرقمية النصية، برامج اعداد الكائنات الرقمية الصوتية، برامج اعداد الكائنات الرقمية متعددة الوسائط، 

كائنات تعلم انتاج  وإنتاج مواقع الويب التعليمية، تصميم وإنتاج الكتاب االلكرتوين التعليمي ابستخدام برامج خمتلفة، تصميم 
 .2.0ابستخدام أدوات الويب  رقمية
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة

 ئنات التعلم الرقمية:التعريف بكا
كائنات التعلم الرقمية، أسس بناء  مفهوم كائنات التعلم الرقمية، أنواع كائنات التعلم الرقمية، معايري 

 كائنات التعلم الرقميةالتعريف بفلسفة  
1 3 

 معايري تصميم كائنات التعلم الرقمية القابلة إلعادة االستخدام:
 ميم كائنات التعلم الرقمية القابلة إلعادة االستخداماملقصود إبعادة االستخدام، معايري تص

1 3 

 :مراحل بناء كائنات التعلم الرقمية
مناذج التصميم التعليمي لكائنات التعلم الرقمية، برامج تصميم كائنات التعلم الرقمية، أدوات 

 تصميم كائنات التعلم الرقمية
1 3 

 :كائنات التعلم النصيةإنتاج  
كائنات التعلم   إنتاجصية، برامج إعداد وتصميم كائنات التعلم النصية، كائنات التعلم الن

 النصية
1 3 

 :كائنات التعلم الصوتية  إنتاج
كائنات التعلم   إنتاجكائنات التعلم الصوتية، برامج إعداد وتصميم كائنات التعلم الصوتية ، 

 الصوتية
1 3 

 :كائنات التعلم متعددة الوسائطإنتاج  
متعددة الوسائط، برامج إعداد وتصميم كائنات التعلم متعددة الوسائط ، كائنات التعلم 

 كائنات التعلم متعددة الوسائط  إنتاج
3 9 

 :الكتاب اإللكرتوين ككائن تعلم إنتاج
تعريف الكتاب االلكرتوين، أنواع الكتاب االلكرتوين، برامج تصميم الكتاب االلكرتوين، 

 م رقميالكتاب االلكرتوين ككائن تعل إنتاج
2 6 

 التعليمية : الويبتصميم وإنتاج مواقع 
املواقع التعليمية، معايري تصميم مواقع الويب  إنتاجمواقع الويب التعليمية، برامج ولغات 

 أحد برامج تصميم مواقع الويب التعليمية مواقع الويب التعليمية ابستخدام إنتاجالتعليمية، 
3 9 

 :2.0 الويب أدواتم رقمية ابستخدا تعلم كائنات  إنتاج
ككائنات   2.0أدوات الويب توظيف ،  2.0، أدوات الويب 2.0تعريف الويب

 تعلم رقمية
2 6 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

 أومعامل 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 64  32   32 ساعات التدريس الفعلية
 3  2   2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .33
 ساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص ابجلامعة

 

 يجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتات .34
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم واثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 ن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أ
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 يشرح مفهوم كائنات التعلم الرقمية 1-1

 رتونياً دراسة احملتوى إلك
 التعلم التعاوين االلكرتوين

 املناقشة االلكرتونية
 التعلم التشاركي االلكرتوين

 احملاضرة االلكرتونية
 املناقشة االلكرتونية

 اختبار شفهي
 -االختبارات القصرية 

 االختبارات االلكرتونية
تقييم مشاركات الطالب 

 يف املقرر اإللكرتوين

 لم الرقميةيناقش مراحل بناء كائنات التع 1-2
 كائنات التعلم النصية  إنتاجكيفية يستنتج   1-3
 كائنات التعلم الصوتية  إنتاجكيفية يناقش   1-4
 كائنات التعلم متعددة الوسائط  إنتاجكيفية يشرح   1-5
 يستنتج معايري انتاج كائنات التعلم القابلة إلعادة االستخدام 1-6
 إللكرتوين ككائن تعلمالكتاب ا إنتاجيشرح كيفية  1-7
 يشرح كيفية تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية 1-8

 املهارات املعرفية 2
 البيان العملي االلكرتوين كائنات التعلم النصية  جتني 2-1

 ات االلكرتونية التشاركيةاملشروع
كتابة السيناريو بطريقة تشاركية 

 2.0ابالعتماد على ادوات الويب 

 الحظة املباشرةامل
 البورتوفيليو 

 

 كائنات التعلم الصوتيةينتج   2-2
 كائنات التعلم متعددة الوسائط  إنتاج ينتج 2-3
 PowerPointكائنات التعلم ابستخدام برانمج   إنتاج ينتج 2-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املشروع الكتاب اإللكرتوين ككائن تعلم إنتاج ينتج 2-5
 مواقع الويب التعليميةينتج  صمم وي 2-6
 ككائنات تعلم رقمية  2.0أدوات الويب يوظف  2-7

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
دمج املهارات خالل التدريس  التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 واألنشطة التعليمية
 التوجيه املستمر هلذه املهارات
توضيح اليات البحث عرب 

 االنرتنت
على املشاركات  حتفيز الطالب

 واملناقشات اجلماعية الكرتونياً 

تقومي أداء الطالب من 
 خالل:

 بطاقة تقييم العمل التشاركي
 بطاقة تقييم منتج

 بطاقة تقييم تقرير علمي

 حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية 3-2

ثل ) كتابة تقرير العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني م 3-3
 علمي(.

املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من  3-4
 مادة علمية

 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5
 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية

4-1 
ستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل تنمية مهارات التواصل اب

 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي
 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 باشرةاملالحظة امل اإلشراف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

  الثاين تواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقررتسجيل ال 1
 %5 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2
 % 5 اخلامس كائن تعلم رقمي متعدد الوسائط(  إنتاجالتكليف الثاين ) 3
 % 5 الثامن (PowerPointخدام برانمج كائن تعلم ابست  إنتاجالتكليف الثالث ) 4
 % 5 العاشر موقع ويب تعليمي( إنتاج) التكليف الرابع 5
 %10 الثاين عشر (Web 2.0كائن تعلم ابستخدام أدوات   إنتاجالتكليف اخلامس: ) 6
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
رات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشا

  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 يتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمج •
 ر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاداملتابعة التعليمية من خالل موقع املقر  •

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القطع التعليمية اإللكرتونية: التصميم واإلنتاج، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.2013جويفل، مصطفى عودة ) •
 يا جديدة يف للتعليم . القاهرة :عامل الكتبم(، وحدات التعلم الرقمية تكنولوج2011عبدالباسط ، حسني حممد أمحد ) •
اإلنتاج. –التصميم –( .التعلم اإللكرتوين الرقمي: النظرية 2009حسن الباتع حممد ، والسيد عبد املوىل أبو خطوة.) •

 االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة. 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 (. التعلم اإللكرتوين حنو عامل رقمي، دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.2018، حسن رحبي )مهدي •
عبد الصمد، أمساء السيد حممد ؛ نور الدين، شيماء أسامة حممد ؛ حسني، مي حسني امحد ؛ حممد،  هند امحد عباس  •

 ضة العربية(. تكنولوجيا التعليم اإللكرتوين بيئات واسرتاتيجيات، دار النه2016)
 (.  التعلم املدمج والتعلم املعكوس، دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.2015الشرمان، عاطف أبو محيد ) •
 ، دار كلمة للنشر والتوزيع.2(. مدخل يف تقنيات الويب 2015مجعة، إيهاب محدي ) •
 اعلي ، مركز الكتاب األكادميي(. التعليم االلكرتوين التف2012حذيفة مازن عبداجمليد، مزهر شعبان العاين ) •
، أدوات  2(. دليل املعلمني للجيل الثاين من الويب دليل مصاحب للويب 2013مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ) •

 جديدة ، مدارس جديدة، الطبعة األوىل.
ة على أعضاء هيئة م ، استخدام مستودعات الكائنات الرقمية التعليمية يف املمارسات التدريسي2014سهام اجلريوي ،  •

 (الرابط ، 7التدريس يف كلية الرتبية جبامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن )اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة العدد
م ، فعالية استخدام برانمج تدرييب مقرتح قائم على التعلم عرب املوابيل على إكساب معلمي 2014أمحد صادق ،  •

 الرايضيات قبل اخلدمة مهارات االخنراط يف التعلم وتصميم كائنات تعلم رقمية الرابط.
التعلم اإللكرتوين على حتسني حتصيل الطالبات يف  م، أثر توظيف كائنات التعلم الرقمية بربانمج2013حصة غرسان ،  •

 مادة العلوم للمرحلة املتوسطة.
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkcnNlaGFtYWxqcmF3aTk1fGd4OjEyMTFlODg4NzNiZGIxYWY
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 موقع تكنولوجيا التعليم -
technology/w.htm-http://www.khayma.com/educationم 

 موقع اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -
http://www.eaet.net/ 

 موقع اجلمعية االسرتالية لتكنولوجيا التعليم -
http://www.ascilite.org.au/ajet/about/about.html 

 موقع املنتدى الدويل لتقنية املعلومات التعليمية  -
http://www.aace.org/pubs/aacej/  

 امج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الرب . 4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب. •
 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •

 املرافق املطلوبة .خخ
اخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد د

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .17

 قاعات تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل  توفري الربامج اجملودة ابملقرر نسخ أصلية ،

 البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: مصادر تقنية )أدوات عرض  .18
 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 مناذج من الوسائل التعليمية املختلفة -

 عروض تقدميية فعالة ليتعلم منها الطالب معايري بناء العروض التقدميية الفعالة -

 نواع الوسائل التعليميةأحد أ ابعتبارهاعرض جمموعة من الربجميات التعليم املختلفة  -

 عرض مناذج من أدوات الويب والتعرف عليها من خالل اإلنرتنت. -

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .19
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .سس

http://www.khayma.com/education-technology/w.htmم
http://www.khayma.com/education-technology/w.htmم
http://www.khayma.com/education-technology/w.htmم
http://www.eaet.net/
http://www.eaet.net/
http://www.eaet.net/
http://www.ascilite.org.au/ajet/about/about.html
http://www.aace.org/pubs/aacej/
http://www.aace.org/pubs/aacej/
http://www.aace.org/pubs/aacej/
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 من الطالب خبصوص فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة .شش
 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع 

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .صص
 ؤاهلمتلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وس
 حتليل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس: .ضض
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .طط
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: عينة من الواجبات مع أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.
 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ظظ
  لة تُقدم يف أقسام مشاهبة.مقارنة املقرر مع مقررات مماث

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.
 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ نسق الربانمج:اسم م

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

(8) 

 الفصل الدراسي الثاين

 ناهج الرقميةاسم املقرر: امل  

 2-2811512 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ١٤٤٠-٠٣-٠٢  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية -الكلية اجلامعية ابلقنفذة  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 2-2811512 الدراسي ورمزه: املناهج الرقمية  . اسم املقرر1 .50
 ٢. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي أو. الربانمج )3 .52

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الفصل الدراسي الثاين –املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  السنة األوىل  أولسنة . ا4 .53
 2-2811511مبادئ التصميم التعليمي . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .54
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .55
 إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: قسم الرتبية ابلكلية اجلامعية ابلقنفذةفروع تقدمي املقرر،  أو. فرع 7 .56

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 ٪٨٠ النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .و
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

 ٪٢٠ النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ي
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

صبو إليه تعريف الدارسني ابملناهج الرقمية: نظرايهتا، واسرتاتيجياهتا، وطرق إعدادها، وأمهيتها ابلتزامن مع التطور التقين يف التعليم الذي ت إىليهدف املقرر 
 . ٢٠٣٠ململكة العربية السعودية رؤية  ا

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ر لتطويره وفق التطور العلمي للمناهج.املراجعة املستمرة حملتوى املقر  •
 متابعة املستجدات فيما يتعلق ابملناهج الرقمية. •
 تشجيع الطالب على االطالع على املراجع احلديثة ذات الصلة ابملقرر. •
 تزويد الطالب بنتائج الدراسات واألحباث احلديثة يف امليدان. •
 حة يف املقرر.حث الطالب على عمل عروض تقدميية حول املوضوعات املطرو  •
  .تشجيع الطالب على استخدام قواعد املعلومات اليت تشرتك هبا اجلامعة •

 دليل الربانمج(.  أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ز
ابملفاهيم األساسية يف املناهج الرقمية وأسسها، والتعريف واملقارنة  وصف عام للمقرر: يتناول هذا املقرر تدريس املناهج الرقمية بدءاً 

إعداد  إىلبني املنهج واملنهج الرقمي، وتسليط الضوء على أمهية املناهج الرقمية يف حتسني مستوى خمرجات التعليم. ابإلضافة 
 لرتبوية والتقنية. الدراسني كمصممني للمناهج الرقمية وفق املعايري العلمية اليت تراعي اجلوانب ا

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 خصائصه –أمهيته  –املنهج الرقمي: مفهومه 
 ةتطور املناهج وظهور املناهج الرقمي

1 2 

 4 2 األطر العامة للمناهج الرقمية
 2 1 اإللكرتوين اسرتاتيجيات الربط بني املناهج الرقمية والتعلم

 6 3 ختطيط وتصميم وإنتاج املنهج الرقمي
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 4 2 احملتوى التعليمي يف املناهج الرقمية
 4 2 اسرتاتيجيات التدريس يف املناهج الرقمية

 2 1 األنشطة التعليمية يف املناهج الرقمية
 4 2 هج الرقميةاالتقومي يف املن

 2 1 (م املقررات الرقميةعاملية يف نظحتليل املناهج الرقمية )جتارب 
 2 1 نظم املقررات الرقمية املوسعة

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 أومعامل  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     22 الساعات املعتمدة

 

ساعة واحدة للبحث من يت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : التعلم الفردي )الذا -عدد ساعات الدراسة  .38
 خالل شبكة االنرتنت ومكتبة الكلية.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39
 واردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة ال

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
ريسها لتشكل معاً ملناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تد: ضع طرق التقييم ااثلثا   -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapمنهج املقرر خريطة 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 اإللقاء واحملاضرة - يستنبط الطالب ماهية املناهج الرقمية من خالل تطور مفهوم املنهج خالل العصور 1-1

 املناقشة واحلور -
 الذهينالعصف  -

 الواجبات -
 يستنتج الطالب أمهية املناهج الرقمية ابملقارنة مع املفاهيم للمناهج القدمية واحلديثة 2-1 االختبارات التحريرية -

 يشرح الطالب أهداف املنهج الرقمي وعناصره ومعايريه والشروط الالزم توفرها فيه  1-3
 املهارات املعرفية 2
 املناقشة واحلور - لتعلم يف املناهج الرقميةيطبق الطالب نظرايت ا 2-1

 خرائط املفاهيم -
 العصف الذهين -
 التعلم التعاوين -

 الواجبات -
 االختبارات التحريرية

 يشرح الطالب طرق ختطيط وتصميم املنهج الرقمي 2-2
 يستنتج الطالب مهارات االبتكار وخصائص التعلم املستقل 2-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 العروض التقدميية -

 قات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العال 3
يوظف دور املناهج الرقمية والتقنيات يف االجتاهات احلديثة للتدريس يف بناء شخصية  3-1

 الطالب 
 التعلم الذايت -

 
 الواجبات -

 فحص اإلنتاج -
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعلم الذايت - ناهج الرقمية حسب ختصصهيعد الطالب حبثاً يف أمهية امل 4-1

 التعليم اإللكرتوين -
-  

 

 املالحظة 
 احلوار واملناقشة

 الواجبات -
 فحص اإلنتاج

 يعد الطالب خطة تصميم ملنهج رقمي يف ختصصه 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 ٪١٥ ١١ مشروع حبثي يف كيفية تطبيق منهج رقمي يف ختصص الطالب الدارس 1
 ٪٢٠ ٨ اختبار نصفي 2
 ٪٥ عكل األسابي مشاركة 3

4 
إقرار حسب  ١٧ أو ١٦ اختبار هنائي

 اجلدول جلنة
٦٠٪ 

5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 لتدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة ا
 ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس يف القسم ٦
 

 مصادر التعّلم .دد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.، تصميم التعليم للمحتوى الرقمي(.  2019عاطف أبو محيد ) الشرمان،
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 دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.، لكرتوين حنو عامل رقميالتعلم اإل(. 2018حسن رحبي ) مهدي،
دار املسرية للطباعة ، تصميم املناهج واملقررات اإللكرتونية عرب شبكة الويب(. 2017وليد اتج الدين؛ خليل، حنان حسن علي ) ،السجينني

 والنشر والتوزيع.
 دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.، ناهج وطرق التدريساجتاهات وتطبيقات حديثة يف امل(. 2017علي، حممد السيد )

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 . الرايض، عامل الكتب.تصميمها، إنتاجها، نشرها، تطبيقها، تقوميها -املقررات االلكرتونية (: ٢٠١٢إمساعيل، الغريب )

 ، دار عامل الكتب، مصر.(. دراسات وحبوث يف املناهج وتكنولوجيا التعليم2003حممد، فارعة حسن )

تكنولوجيا (. 2016)هند امحد عباس  عبد الصمد، أمساء السيد حممد ؛ نور الدين، شيماء أسامة حممد ؛ حسني، مي حسني امحد ؛ حممد، 
 ، دار النهضة العربيةالتعليم اإللكرتوين بيئات واسرتاتيجيات

Rose, D. H., & Meyer, A. (2002). Teaching every student in the digital age: Universal design 
for learning. Association for Supervision and Curriculum Development, 1703 N. Beauregard 
St., Alexandria, VA 22311-1714 (Product no. 101042: $22.95 ASCD members; $26.95 

nonmembers). 

 . املنصورة، املكتبة العصرية.استخداماته الرتبوية-االنرتنت(: ٢٠١٠منصور، أمحد حامد)

 .. عمان، دار املناهج(: املناهج احلديثة وطرائق التدريس٢٠١٠عطية، حمسن علي)

 على التعليم اإللكرتوين Web 3.0 أثر العععع

 .، العبيكانالرايض .املستقلاالبتكار والتعلم  التعليم من أجل(: ٢٠١٦موات، روانلدو، سكوت، ديفيد)

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://study.com/academy/lesson/digital-marketing-definition-strategies-example.html 

https://study.com/academy/lesson/digital-marketing-definition-strategies-example.html
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https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/learning_technologies_online/1/6/html/course 
files/1_1.html 

https://www.edtechupdate.com/digital-learning/examples/ 

https://www.rwaq.org/courses/instructional-design 

Squire, K. (2011). Video Games and Learning: Teaching and Participatory Culture in the 
Digital Age. Technology, Education--Connections (the TEC Series). Teachers College 

Press. 1234 Amsterdam Avenue, New York, NY 10027. 

 ة، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبي .11
 

-https://www.slideshare.net/mohamedshaltot/ss32525186 

 

 املرافق املطلوبة .ذذ
ربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخت

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .20

 يتطلب هذا املقرر توفر قاعة دراسية مببىن الكلية 

 لوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، وال  .21
 يتطلب تدريس هذا املقرر وجود جهاز عرض )بروجكرت(، وستارة عرض، وجهاز حاسوب يف القاعة.

 أرفق قائمة هبا(:  أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .22
 عة للمحافظة على املصادر التقنية املوجودةيفضل وجود كامريا مراقبة أمنية داخل كل قا

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .عع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غغ

https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/learning_technologies_online/6/1/html/course_files/1_1.html
https://flexiblelearning.auckland.ac.nz/learning_technologies_online/6/1/html/course_files/1_1.html
https://www.edtechupdate.com/digital-learning/examples/
https://www.edtechupdate.com/digital-learning/examples/
https://www.edtechupdate.com/digital-learning/examples/
https://www.rwaq.org/courses/instructional-design
https://www.slideshare.net/mohamedshaltot/ss-32525186
https://www.slideshare.net/mohamedshaltot/ss-32525186
https://www.slideshare.net/mohamedshaltot/ss-32525186
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 استمارات تقومي املقرر الدراسي

 الطالب تنظيم إدارة الربانمج حلقة نقاشية عقب االختبار النهائي للمقرر مع جمموعة من 

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .فف
 استمارات تقومي أداء احملاضر •
 احلصول على اقرتاحات وتوصيات أعضاء هيئة التدريس حول أفضل الطرق لتطوير املقرر الدراسي وطرق تدريسه بنهاية كل فصل دراسي  •
 إعداد التقرير السنوي للمقرر •
 ة للمقرر بشكل دوري كل مخس سنواتمراجعة شامل •
 يقوم أستاذ املقرر بتقومي املقرر •
 ميكن الرجوع ألساتذة املقررات األخرى اليت يدرسها نفس الطالب •

 إجراءات تطوير التدريس: .قق
 تقارير إحصائية عن اسرتاتيجيات التقومي )لالختبارات والواجبات( بعد كل فصل دراسي

 هو مستحدث يف حمتوى وطرق تدريس املقرر  القراءة املستمرة ملواكبة كل ما-

 حضور الندوات وورش العمل واحملاضرات )تثقيف ذايت( يف جمال طرق التدريس. -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .كك
 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى( أوبارات مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االخت

 يتبادل الزمالء يف التخصص مراجعة أعمال الطالب )التكليفات( وأوراق اإلجابة، والتأكد من دقة التصحيح 

 تدريس مستقل  هيجةالطالب بواسطة عضو  أعمالتدقيق تصحيح عينة من 

 ة ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدوري .لل
  .مراجعة مصادر التعلم: الكتب واألحباث واملواقع الكرتونية، والعمل على حتديثها

 تبادل اخلربات التدريسية هبدف تطوير اسرتاتيجيات التدريس، واحلرص على حضور لقاءات التنمية املهنية ذات العالقة ابلتدريس 

 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ انمج:اسم منسق الرب 

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 الفصل الدراسي الثاين 

(9) 

 الختبارات االلكرتونيةتصميم ا  اسم املقرر:      

 2-281150211           رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                         جامعة أم القرى              إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20  اتريخ التوصيف:

 وعلم النفسقسم الرتبية  – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 2-281150211     -تصميم االختبارات االلكرتونية    . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .57
 3. عدد الساعات املعتمدة:         2 .58
 ين التعليميدبلوم تصميم احملتوى االلكرتو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:   أو. الربانمج )3 .59

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثايناملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .60
 القياس والتقومي يف بيئات التعلم اإللكرتوين. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .61
 ال يوجدتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . امل6 .62
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  أو. فرع 7 .63

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %60 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 % 40 النسبة:  دمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم م .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف
 % من حمتوى املقرر 40 إىلة تصل تدريس هذا املقرر بنسب

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 وتصميم االختبارات االلكرتونية نتاجإباكساب املتعلم املعارف واملهارات الرئيسة اخلاصة 

مراجع اإلنرتنت،  أوات )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوماملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 االعتماد على التعليم اإللكرتوين يف تدريس املقرر .19

 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .20

 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .21

 قرر بشكل منتظم العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابمل .22

 حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. .23

 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .24

 دليل الربانمج(.  أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .س
 للمقرر:وصف عام 

 يتناول املقرر التعريف ابالختبارات االلكرتونية ، مميزات االختبارات  اإللكرتونية، أنواع االختبارات االلكرتونية، أنواع األسئلة يف

االختبارات االلكرتونية، برجميات تصميم االختبارات االلكرتونية، مراحل تصميم االختبارات االلكرتونية، مواصفات االختبار 

االختبارات يف نظم ادارة املقررات،  إنتاجوين، األسئلة املوضوعية، أدوات حوسبة االختبارات اإللكرتونية يف املقررات االلكرتونية، اإللكرت 

 .العالمات، التقييم الذايت، بنك االسئلة، التقارير اإلحصائية لالختبارات اإللكرتونية
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي 

 التعريف ابالختبارات االلكرتونية:
تعريف االختبارات االلكرتونية، نشأة االختبارات االلكرتونية، مزااي االختبارات االلكرتونية، الفرق 

 بني االختبارات االلكرتونية والتقليدية
1 3 

 االختبارات االلكرتونية: أنواع
 االختبارات القائمة على الكمبيوتر، االختبارات القائمة على الشبكات

1 3 

 أنواع األسئلة يف االختبارات االلكرتونية:
التوصيل، أسئلة صح أم خطأ،  أوأسئلة االختيار من متعدد، أسئلة الرتتيب، أسئلة املطابقة 

 اضع اجلغرافية )النقاط الساخنة(أسئلة ملء الفراغات، أسئلة حتديد املو 
1 3 

 برجميات تصميم االختبارات االلكرتونية:
 3 1 الربامج القائمة بذاهتا، أدوات االختبارات االلكرتونية يف نظم إدارة التعلم وحوسبة املقررات

 مراحل تصميم االختبارات االلكرتونية:
طوات ومراحل تصميم االختبارات مناذج التصميم التعليمي لالختبارات االلكرتونية، شرح خ

 االلكرتونية
2 6 

 :االلكرتونيةاالختبارات يف نظم ادارة املقررات  إنتاج
اهداف اداة االختبارات،  انشاء اختبار جديد، التقييدات ، التقييم  ، اهعداف التعلم  ، التقييم 

 فية انشاء الية التقييم الذايت التقييم الذايت ،  كي إىلالذايت، فوائد التقييم الذايت، كيفية الوصول 
2 6 

 :يف االختبارات االلكرتونية العالمات
العالمات،  إىلدفرت العالمات، نظام وضع العالمات،  أساليب حساب الدرجة النهائية، الوصول 

ما هو معاجل العالمات، كيفية استخدام معاجل العالمات، ماهي فئة العالمات، كيفية انشاء فئة 
عنصر العالمات، كيفية انشاء عنصر  إىلواع عناصر العالمات، كيفية الوصول العالمات، أن

عالمات رقمي، كيفية انشاء انواع العناصر املختلفة، ادخال الدرجات جمللد التسليم، كيفية 
 التصحيح الكرتونيا واضافة املالحظات

2 6 

 :يف االختبارات االلكرتوين التقييم الذايت
تطبيق ، كيفية انشاء الية التقييم الذايت ،  التقييم الذايت  إىلكيفية الوصول ،  فوائد التقييم الذايت

 عملي للتقييم الذايت 
1 3 

 يف االختبارات االلكرتونية يف نظم ادارة املقررات: ك االسئلةو بن
 االحصائيات، انشاء مقطع جديد ، تنظيم بنك االسئلة ، اهداف استخدام اداة بنك االسئلة 

2 6 
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 يف نظم إدارة املقررات االلكرتونية: ر اإلحصائية لالختبارات اإللكرتونيةالتقاري
التقارير اإلحصائية لالختبارات اإللكرتونية، طرق ضبطها، كيفية طباعتها  إىلكيفية الوصول 

 .وتصديرها يف تنسيقات خمتلفة
2 6 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 أومعامل  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 64  32   32 ساعات التدريس الفعلية
 3  2   2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .43
 ساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص ابجلامعة

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .44
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ملطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب اأوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
قييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تاثلثا   -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي ريس للمقرراسرتاتيجيات التد خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 دراسة احملتوى إلكرتونياً  يشرح مفهوم حوسبة االختبارات االلكرتونية 1-1

 التعلم التعاوين االلكرتوين
 املناقشة االلكرتونية

 التعلم التشاركي االلكرتوين
 احملاضرة االلكرتونية
 املناقشة االلكرتونية

 اختبار شفهي
 التقومي التتابعي

 -ارات املرحلية االختب
 االختبارات االلكرتونية

تقييم مشاركات الطالب 
 يف املقرر اإللكرتوين

 مزااي االختبارات االلكرتونيةيناقش  1-2
 أنواع االختبارات االلكرتونيةيصنف  1-3
 يصنف برجميات تصميم االختبارات االلكرتونية 1-4
 ةيشرح مراحل تصميم االختبارات االلكرتوني 1-5
 التقارير اإلحصائية لالختبارات اإللكرتونية إىليوضح كيفية الوصول  1-6

 املهارات املعرفية 2
 Stand a Loneيصمم االختبارات االلكرتونية القائمة بذاهتا  2-1

 البيان العملي االلكرتوين
 ات االلكرتونية التشاركيةاملشروع

 املالحظة املباشرة
 بطاقة مالحظة أداء

 بطاقة تقييم
 يصمم االختبارات يف نظم ادارة املقررات االلكرتونية 2-2
 ينشئ بنك االسئلة 2-3
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 طرق التقومي ريس للمقرراسرتاتيجيات التد خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 يتعامل مع التقارير اإلحصائية لالختبارات اإللكرتونية 2-4
كتابة السيناريو بطريقة تشاركية 

 2.0لى ادوات الويب ابالعتماد ع
 املشروع

 ةمهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولي 3
دمج املهارات خالل التدريس  التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 واألنشطة التعليمية
 التوجيه املستمر هلذه املهارات
توضيح اليات البحث عرب 

 االنرتنت
حتفيز الطالب على املشاركات 
 واملناقشات اجلماعية الكرتونياً 

تقومي أداء الطالب من 
 خالل:

 التشاركيبطاقة تقييم العمل 
 بطاقة تقييم منتج

 بطاقة تقييم تقرير علمي

 حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية 3-2

3-3 
العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير 

 علمي(.

3-4 
قدم من املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا ي

 مادة علمية
 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5

 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية

4-1 
تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل 

 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي
 تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم توظيف 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 املالحظة املباشرة اإلشراف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 اسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدر  .45

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

  الثاين تسجيل التواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقرر 1
 %5 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2
 % 5 اخلامس (تصميم اختبار الكرتوين خارج الشبكةالتكليف الثاين ) 3
 % 5 الثامن (تصميم اختبار الكرتوين على الشبكةالتكليف الثالث ) 4
 % 5 العاشر (اللكرتونية ابجلامعةتصميم اختبار الكرتوين على نظام إدارة املقررات ا) التكليف الرابع  5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 م االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمجيت •
 املتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاد •

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

دار املسرية للطباعة والنشر ، بوي يف العملية التدريسية(. القياس والتقومي الرت 2019) صالح الدين حممود عالم -
 والتوزيع.

 ( االختبارات االلكرتونية، مكتبة جرير.2018أالء فهيد اهلدايين. ) -
 اخلاص جبامعة أم القرى )وما يستجد من أنظمة(. Desire To Learnأدلة استخدام نظام  -

 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2 

-  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 عرب موقع يوتيوب. شروحات فيديويه متاحة •
 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •

 املرافق املطلوبة .رر
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 ريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغ
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .23

 (،  قاعات تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل Quiz creator  ،Blackboardتوفري الربامج املطلوبة ابملقرر نسخ أصلية )

 وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات   .24
 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 مناذج من الوسائل التعليمية املختلفة -

 عروض تقدميية فعالة ليتعلم منها الطالب معايري بناء العروض التقدميية الفعالة -

 أحد أنواع الوسائل التعليمية ابعتبارهاعرض جمموعة من الربجميات التعليم املختلفة  -
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 ات الويب والتعرف عليها من خالل اإلنرتنت.عرض مناذج من أدو  -

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .25
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsالطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع إعطاء 

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ 
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 الفصلية والنهائيةحتليل نتائج الطالب يف االختبارات 

 إجراءات تطوير التدريس: .ز
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أووالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 ة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.مراجع
 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة.  

 ف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسممراجعة توصي
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.
 

 .....................................البشرييد. أمحد بن راشد ........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 الفصل الدراسي الثاين

(10) 

  التعليمي الرقميتصميم الفيديو   اسم املقرر:  

  3-2811518   رر: رمز املق 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 3-2811518             -التعليمي الرقمي تصميم الفيديو  ورمزه: . اسم املقرر الدراسي1 .64
 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .65
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليميالربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  أو. الربانمج )3 .66

 هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل

 الثايناملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .67
 3-2811517 تصميم اجلرافيك التعليمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .68
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .69
 يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن  أو. فرع 7 .70

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 60 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
--    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 % 40 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف
 % من حمتوى املقرر 40 إىلبنسبة تصل  هذا املقررتدريس 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 بتصميم وإنتاج الفيديو التعليمي حملتوى التعلم اإللكرتوينواملهارات الرئيسة اخلاصة اكساب املتعلم املعارف 

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  جمال الدراسة(. والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف

 االعتماد على التعليم اإللكرتوين يف تدريس املقرر .25
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .26
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .27
 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .28
 ة يف اجملال.حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديث .29
 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .30

 دليل الربانمج(.  أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:

املهارات املرتبطة إبنتاج لقطات فيديو تعليمية فعالة وعالية  تطوير إىلويهدف الرقمي يتناول املقرر التعريف ابلفيديو التعليمي 
،  مبادئ وأساسيات التعامل مع املقاطع وطبقات الفيديوويشمل املقرر التعريف بتقنية الفيديو  الرقمي التعليمي، اجلودة، 

يب، تسجيل الدروس متغريات عرض لقطات الفيديو الرقمية من خالل مواقع الو ،  معايري الفيديو الرقمي التعليمي
إنتاج الفيديو التعليمي ابستخدام برامج معاجلة الفيديو، املونتاج الرقمي للفيديو التعليمي، ، التعليمية بتقنية الفيديو الرقمي

الفيديو التعليمي الرقمي لذوي احلاجات  ،التطبيقات التعليمية للفيديو الرقمي تقنيات نشر وبث الفيديو الرقمي التعليمي
 .اخلاصة
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة، 
 االتصال املرئي : الصورة و أتثريها

1 
 

3 

 الفيديو الرقمي التعليمي: 
 3 1 ره واترخيه، الفرق بني الفيديو الرقمي والتقليديوتطو  نشأتهالفيديو الرقمي 

 3 1 مبادئ وأساسيات التعامل مع املقاطع وطبقات الفيديو:

 3 1 تقنيات بناء السالسل اهلرمية ملقاطع الفيديو الرقمي:

 3 1 معايري الفيديو الرقمي التعليمي:

 متغريات عرض لقطات الفيديو الرقمية من خالل مواقع الويب :
 زمن العرض، التحكم يف احلجم، التحكم يف العرض، التلميحات املصاحبة، 

1 3 

 تسجيل الدروس التعليمية بتقنية الفيديو الرقمي:
برامج تسجيل الشاشة والدروس التعليمية، تسجيل وحفظ الدروس، معاجلة امللفات 

 بعد تسجيلها. 
1 3 

 :يديوإنتاج الفيديو التعليمي ابستخدام برامج معاجلة الف
الواجهة و التجهيز للعمل، الفيديو و الصورة، املساعدات اجلاهزة، الصوت، املؤثرات، 

 التصدير
3 9 

 املونتاج الرقمي للفيديو التعليمي:
برامج املونتاج الفيديوي، قص وتعديل الفيديو، اضافة التعليقات الصوتية، اضافة 

 دير امللفاتالتعليقات النصية، دمج املشاهد، اضافة املؤثرات، تص
2 6 

 تقنيات نشر وبث الفيديو الرقمي التعليمي:
تصدير ملفات الفيديو التعليمي، حتويل ملفات الفيديو التعليمي، نشر ملفات الفيديو عرب 

 االنرتنت.
1 3 

 التطبيقات التعليمية للفيديو الرقمي:
 يمية الفيديوية.، األنشطة التعلالفيديو التفاعلي، الفصول املقلوبة، الفيديو التشاركي

1 3 

 3 1 الفيديو التعليمي الرقمي لذوي احلاجات اخلاصة
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو أومعامل  دروس إضافية حماضرات 
 64  32   32 ساعات التدريس الفعلية

 3  2   2 الساعات املعتمدة
 

 م الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعل -عدد ساعات الدراسة 
 ساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص ابجلامعة 2

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها

 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول
 أواًل: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.

 لم املستهدفة.اثنياً: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التع
تقييمها واسرتاتيجيات  اثلثاً: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق

 م يف كل جمال من جماالت التعلم.تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعل
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 التعليميالرقمي مفهوم الفيديو يناقش  1-1

 املناقشة –احملاضرة 
 كرتوينالتعلم التعاوين االل
 املناقشة االلكرتونية

 التعلم التشاركي االلكرتوين
 احملاضرة االلكرتونية

 اختبار شفهي
 -االختبارات القصرية 
 االختبارات االلكرتونية
 تقييم املنتج الفيديوي

 يشرح أجزاء كامريا الفيديو موضحا أمهية ووظيفة كل جزء فيها 1-2
 إنتاج برامج الفيديو يف أهم أنواع اللقطات املستخدمةيناقش  1-3
 التعليمية لألغراض لقطات الفيديو الرقميمعايري يستنتج  1-4
 يناقش متغريات عرض لقطات الفيديو الرقمية من خالل مواقع الويب 1-5
 يناقش التطبيقات التعليمية للفيديو الرقمي التعليمي 1-6
 اجات اخلاصةيستنتج كيفية توظيف الفيديو الرقمي لذوي احل 1-7

 املهارات املعرفية 2
 يسجل شرحا فيديوي ألحد الربامج الكمبيوترية 2-1

 املالحظة املباشرة البيان العملي
 يصمم فيديو تعليمي ابستخدام أحد برامج تصميم الفيديو 2-2
 يعاجل فيديو تعليمي ويضع مؤثرات وشروحات كتابية 2-3
 قع الويبينشر فيديو تعليمي عرب موا 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 املالحظة املباشرة اإلشرناف والتوجيه
 حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية 3-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

3-3 
كتابة تقرير العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل )  

 علمي(.

3-4 
املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من 

 مادة علمية
 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5

 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية

4-1 
ام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل تنمية مهارات التواصل ابستخد

 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي
 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 ةاملالحظة املباشر  اإلشرناف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .47

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

  الثاين د عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقررتسجيل التواج 1

 %5 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2

 % 5 اخلامس (تسجيل شرح فيديوي لربانمج كمبيوترالتكليف الثاين ) 3

 % 5 الثامن (برامج معاجلة الفيديوستخدام تصميم فيديو تعليمي قصري ابالتكليف الثالث ) 4

 % 5 العاشر (بث فيديو عرب مواقع الويب)التكليف الرابع  5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(. يتوقع 
 يتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمج •
 املتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاد •

 مصادر التعّلم
 رة املطلوبة:. أدرج الكتب املقر 1

 (. فنون الفيديو الرقمي. مقرر دراسي، الرايض، مكتبة الشقري للنشر والتوزيع.2015عليوة، حنان أمحد سليم )
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 ي. شعاع للنشر والعلوم، (. التطبيقات التعليمية للفيديو الرقم2003الصباغ، حممد فهمي؛ غندور، ايرا ) ▪
ملتقى الصحافة االلكرتونية:  .(. مواقع الفيديو التشاركي: واقعها و مستقبلها و أتثرياهتا2010صالح، مها عبداجمليد. ) ▪

القاهرة: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،  مستقبل وسائل اإلعالم يف العصر الرقمي: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
 https://search.mandumah.com/Record/122434 . مسرتجع من145 - 123

(. التفاعل بني تتابع عرض الصورة الفيلمية الثابتة واملتحركة يف برامج الوسائط املتعددة 2012صويف، شيماء  يوسف ) ▪
تكنولوجيا التعليم:  .ةالقائمة على الفيديو الرقمي وأثره على تنمية املهارات احلياتية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهني

 .129 - 83،  2, ع22اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم، مج
أثر اختالف أسلوب االنتقال )التفريغ  .(2016) .الناشري، علي بن أمحد حممد، و أشرف أمحد عبدالعزيز زيدان ▪

اهيم العلمية يف مادة العلوم لدي قطع( يف برامج احلاسوب القائمة على تتابعات الفيديو الرقمية يف حتصيل املف-اللوين
 )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة امللك عبد العزيز، جدة.  طالب الصف األول املتوسط

 0.2(. فاعلية اختالف بعض متغريات توظيف الفيديو يف تصميم مواقع الويب 2012الشرنويب، هاشم سعيد أمحد ) ▪
إنتاج الفيديو الرقمي لطالب قسم تكنولوجيا التعليم بكليات التعليمية يف التحصيل و تنمية مهارات تصميم و 

 1 2, ج 147كلية الرتبية، ع   -جملة الرتبية: جامعة األزهر  .الرتبية
أمناط تقدمي نصوص الفيديو الرقمي بنظرية  اختالف( أثر 2018زكى زكى، و رشا أمحد إبراهيم. ) راميإسكندر،  ▪

دراسات  -تكنولوجيا الرتبية  .حنوها واالجتاهحقوق اإلنسان تكنولوجيا  احلمل املعريف على إكتساب الطالب مقرر
 . 98 - 53(: 2018) 35ع وحبوث: اجلمعية العربية لتكنولوجيا الرتبية

جماهد، و نرمني السيد عبداحلميد. "فاعلية برامج الفيديو الرقمي يف تنمية األداء  عبد احلافظعزمي، نبيل جاد، سهام  ▪
دراسات وحبوث: اجلمعية  -تكنولوجيا الرتبية  ".ية اآلاثر يف مقرر تكنولوجيا املواد والصناعات القدميةاملهاري لطالب كل

  .313 - 292 :(2014) العربية لتكنولوجيا الرتبية
 Premiereدليل برانمج  ▪
 After effectدليل برانمج  ▪

 ريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغ3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب. •
 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •
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 بةاملرافق املطلو 
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26

 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –ذكية سبورة 

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .27
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .س
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ش

 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsرابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع إعطاء الطالب 

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .ص
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 والنهائية حتليل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية

 إجراءات تطوير التدريس: .ض
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ط

 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 
 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية ن األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.مراجعة عينة م

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ظ
 مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة. 

 ومفرداته بشكل دوري من قبل القسممراجعة توصيف املقرر 
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.
 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 الفصل الدراسي الثاين 

(11) 

 بيئات التعلم االفرتاضية  اسم املقرر:      

 2-2811520           رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                         جامعة أم القرى              إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 امة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات ع .أ
 3-2811520     -بيئات التعلم االفرتاضية    . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .71
 3. عدد الساعات املعتمدة:         2 .72
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليميالربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:   أو. الربانمج )3 .73

 ا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذ

 الثايناملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .74
 أدوات بناء وتطوير احملتوى االلكرتوين. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .75
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .76
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  أو. فرع 7 .77

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 60 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 % 40 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف
 % من حمتوى املقرر 40 إىلتدريس هذا املقرر بنسبة تصل 

 األهداف .ب
 ئيس؟ما هدف املقرر الر  -1

 ابلتعامل مع بيئات التعلم االفرتاضية عرب االنرتنتاكساب املتعلم املعارف واملهارات الرئيسة اخلاصة 

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  جة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتي

 االعتماد على التعليم اإللكرتوين يف تدريس املقرر .1
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .2
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .3
 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .4
 اء على التطورات احلديثة يف اجملال.حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بن .5
 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .6

 دليل الربانمج(.  أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ص
 وصف عام للمقرر:

أنواع بيئات التعلم االفرتاضية، خصائص بيئات التعلم االفرتاضية، بيئات التعلم االفرتاضية يتناول املقرر ببيئات التعلم االفرتاضية، 
 التعليمية املعززبيئات الواقع ،  Virtual reality Environments بيئات الواقع االفرتاضي التعليميةثالثية األبعاد، 

Augmented Realityاملقررات التعليمية  ، التكامل بني العوامل االفرتاضية ونظم إدارةSloodle بيئات التعلم ،
بيئات ، خالل بيئات التعلم االفرتاضية avatarالتشاركية ، املعامل االفرتاضية ثالثية األبعاد، التجسيد االفرتاضي للمتعلم 

 .التدريب االفرتاضية
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .48
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي 

 3 1 التعريف ببيئات التعلم االفرتاضية:
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تعريف بيئات التعلم االفرتاضية، نشأة بيئات التعلم االفرتاضية، مزااي بيئات التعلم االفرتاضية، 
 حمددات بيئات التعلم االفرتاضية 
 أنواع بيئات التعلم االفرتاضية:

التعلم االفرتاضية، بيئات التعلم االفرتاضية االنغماسية، بيئات التعلم االفرتاضية  تصنيف بيئات
 شبه االنغماسية، بيئات التعلم االفرتاضية املكتبية، خصائص كل نوع من هذه البيئات

1 3 

 بيئات التعلم االفرتاضية ثالثية األبعاد عرب اإلنرتنت:
رب االنرتنت، خصائص بيئات التعلم االفرتاضية بيئات التعلم االفرتاضية ثالثية األبعاد ع

 بيئات التعلم االفرتاضية ثالثية األبعاد عرب اإلنرتنتعرب االنرتنت، مناذج لبيئات  ثالثية األبعاد
2 6 

 :VRE بيئات الواقع االفرتاضي التعليمية
يمية، أجهزة تعريف بيئات الواقع االفرتاضي التعليمية، متطلبات بيئات الواقع االفرتاضي التعل

 بيئات الواقع االفرتاضي التعليمية، برامج بيئات الواقع االفرتاضي التعليمية
2 6 

 :ARE التعليمية املعززبيئات الواقع 
تعريف بيئات الواقع االفرتاضي التعليمية، متطلبات بيئات الواقع االفرتاضي التعليمية، أجهزة 

 ات الواقع االفرتاضي التعليميةبيئات الواقع االفرتاضي التعليمية، برامج بيئ
2 6 

 :التكامل بني العوامل االفرتاضية ونظم إدارة املقررات التعليمية
 الربط بني البيئات االفرتاضية ونظم حوسبة املقررات وادراة التعلم

1 3 

 بيئات التعلم التشاركية :
تشاركية، أمثلة على تعريف التشاركية، بيئات التعلم التشاركية، اليات عمل بيئات التعلم ال

 البيئات االفرتاضية القائمة على التشاركية عرب االنرتنت
1 3 

 :املعامل االفرتاضية ثالثية األبعاد
وتصميم  إنتاجتعريف املعامل االفرتاضية، أنواع املعامل االفرتاضية، برامج املعامل االفرتاضية، كيفية 

 املعامل االفرتاضية عرب االنرتنت
1 3 

 لعاب التعليمية االفرتاضية )التلعيب(:بيئات األ
أمثلة على بيئات التعلم القائمة على االلعاب، االلعاب التشاركية التعليمية، معاير تصميم 

 بيئات التلعيب
2 6 

 :االفرتاضيةبيئات التدريب 
املقصود ابلتدريب االلكرتوين، تصميم التدريب االلكرتوين، برامج التدريب االلكرتوين، 

 تدريب االلكرتوينحمتوى ال
2 6 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .49
 دروس إضافية حماضرات 

 أومعامل 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 64  32   32 ساعات التدريس الفعلية
 3  2   2 الساعات املعتمدة

 

 ل أسبوعيا :التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خال -عدد ساعات الدراسة  .50
 ساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص ابجلامعة 4

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .51
 طار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإل

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
 تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق : ضع طرق التقييم املناسبة اليتاثلثا   -

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل 
 جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Map خريطة منهج املقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 يشرح مفهوم بيئات التعلم االفرتاضية 1-1

 دراسة احملتوى إلكرتونياً 
 التعلم التعاوين االلكرتوين

 املناقشة االلكرتونية
 اللكرتوينالتعلم التشاركي ا

 احملاضرة االلكرتونية
 املناقشة االلكرتونية

 اختبار شفهي
 التقومي التتابعي

 -االختبارات املرحلية 
 االختبارات االلكرتونية

تقييم مشاركات الطالب 
 يف املقرر اإللكرتوين

 أنواع بيئات التعلم االفرتاضيةيناقش  1-2
 األبعاد عرب اإلنرتنتبعض بيئات التعلم االفرتاضية ثالثية يشرح  1-3

1-4 
خصائص بيئات التعلم االفرتاضية ثالثية األبعاد عرب يقارن بني 

 االنرتنت
 بيئات الواقع االفرتاضي التعليميةيستنتج خصائص  1-5
 التعليميةاملعزز متطلبات بيئات الواقع يستنتج  1-6
 مالبيئات التشاركية يف التعليمميزات استخدام يناقش  1-7

1-8 
الربط بني البيئات االفرتاضية ونظم حوسبة املقررات طرق يشرح 

 وإدارة التعلم
 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 البيان العملي االلكرتوين يصمم حمتوى تعليمي على بيئة تعليمية افرتاضية عرب االنرتنت 2-1

 ات االلكرتونية التشاركيةاملشروع
تدريس الربامج بطريقة تشاركية 

عتماد على بيئات التعلم ابال
 االفرتاضية
 املشروع

 املالحظة املباشرة
 بطاقة مالحظة أداء

 بطاقة تقييم

 ربط بني البيئات االفرتاضية ونظم حوسبة املقررات وإدارة التعلمي 2-2
 حيلل تطبيقات الواقع املعزز عرب اجلوال  2-3

2-4 
عرب  التشاركيةالتعليمية االلعاب اإللكرتونية حيلل خصائص أحدى 

 اإلنرتنت
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
دمج املهارات خالل التدريس  التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 واألنشطة التعليمية
 التوجيه املستمر هلذه املهارات
توضيح اليات البحث عرب 

 االنرتنت
حتفيز الطالب على املشاركات 

 اجلماعية الكرتونياً  واملناقشات

تقومي أداء الطالب من 
 خالل:

 بطاقة تقييم العمل التشاركي
 بطاقة تقييم منتج

 بطاقة تقييم تقرير علمي

 حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية 3-2

3-3 
العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير 

 علمي(.

3-4 
املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من 

 مادة علمية
 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5

 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

ادوات التواصل تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت و  4-1
 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي

 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 املالحظة املباشرة اإلشراف والتوجيه
 ايري األخالقية واملهنيةابملع االلتزام 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .52

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

  الثاين ين تسجيل التواجد عرب املقرر االلكرتو  1
 %10 الثالث (1بيئة افرتاضيةحمتوى تعليمي عرب  إنتاجالتكليف االول ) 2
 % 10 اخلامس (2عرب بيئة افرتاضيةحمتوى تعليمي  إنتاجالتكليف الثاين ) 3
 % 10 الثامن حمتوى تعليمي عرب مواقع املعامل االفرتاضية( إنتاجالتكليف الثالث ) 4

 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب 
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ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 لتدريس املشاركني يف الربانمجيتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة ا •
 املتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاد •

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. بيئات التعلم التفاعلية. دار الفكر العريب، القاهرة.2014نبيل جاد عزمي )

 ، اجملموعة العربية للتدريب والنشر.االفرتاضي كرتوين والتعليم(. التعليم اإلل2015طارق عبدالرؤوف )

 (. تكنولوجيا الواقع االفرتاضي واستخداماهتا التعليمية. دار املناهج للنشر والتوزيع، االردن.2010نوفل، خالد حممود حسني )

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.، التدريب اإللكرتوين(. 2011حنان سليمان  )  ،الزنبقي

، بوابة تكنولوجيا Virtual learning environment(. بيئات التعلم االفرتاضية ونظم اداراهتا 2017حممد فضل املويل عبدهللا )
 portal.net/archives/15020-https://drgawdat.edutechالتعليم 

لتصميم بيئات التعلم االفرتاضية متعددة املستخدمني، جملة التعليم االلكرتوين، جامعة  ABCDE(. منوذج 2016نبيل جاد عزمي )
 http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=572املنصورة، 

، جملة التعليم االلكرتوين، جامعة املنصورة،  Scorm(. حتزمي احملتوى وفق معايري 2009وحدة التعليم االلكرتوين )
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=191&sessionID=11. 

 (. التعليم االلكرتوين التفاعلي ، مركز الكتاب األكادميي.2014حذيفة مازن عبداجمليد، مزهر شعبان العاين )

 رة(. منتوجات تكنولوجيا التعليم. دار الكلمة، القاه2013حممد عطية مخيس) 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب. •
 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •

https://drgawdat.edutech-portal.net/archives/15020
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=572
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=191&sessionID=11


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

176 

 

 املرافق املطلوبة
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين ) .28

 (،  قاعات تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل Quiz creator  ،Blackboardتوفري الربامج املطلوبة ابملقرر نسخ أصلية )

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .29
 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –ية سبورة ذك

 مناذج من الوسائل التعليمية املختلفة -
 أحد أنواع الوسائل التعليمية ابعتبارهاعرض جمموعة من الربجميات التعليم املختلفة  -
 عرض مناذج من أدوات الويب والتعرف عليها من خالل اإلنرتنت. -
 أرفق قائمة هبا(: أويزات خمربية خاصة، فاذكرها، جته إىلمصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة  .30

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غ

 ب عن املقرر.للحصول على انطباعات الطال Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع 

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .ف
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 حتليل نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس: .ق
تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق .ك

عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة  أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 
 أخرى(:

 مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.
 ات املرحليةاالعتماد على التصحيح اآليل لالختبار 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ل
 مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة.  
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 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم
 لتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته ل

 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.
 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 (12الفصل الدراسي الثاين )

 (2احملتوى التعليمي اإللكرتوين ) إنتاج  اسم املقرر:      

 3-2811524   رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                         جامعة أم القرى              م املؤسسة التعليمية:إس 1440-3-20  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 3-2811524              -   (2احملتوى التعليمي اإللكرتوين ) إنتاج . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .78
 3. عدد الساعات املعتمدة:         2 .79
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليميالربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:   أو. الربانمج )3 .80

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثايناملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .81
 3-2811523( 1احملتوى التعليمي اإللكرتوين ) إنتاج. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .82
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .83
 ئيس للمؤسسة التعليمية: فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الر  أو. فرع 7 .84

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 60 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .و
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز
    

 % 40 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ي
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 عليقات:ت

 نظرًا لطبيعة دبلوم تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكرتوين اليت توفرها جامعة أم القرى يف
 .% من حمتوى املقرر 40 إىلتدريس هذا املقرر بنسبة تصل 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 التعليمية( ةوتصميم احملتوى التعليمي االلكرتوين )املقررات االلكرتوني نتاجإبئيسة اخلاصة اكساب املتعلم املعارف واملهارات الر 

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  ديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجل

 االعتماد على التعليم اإللكرتوين يف تدريس املقرر .7
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .8
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .9

 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .10
 ت احلديثة يف اجملال.حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورا .11
 مواكبة التطور املتسارع يف جمال تكنولوجيا التعليم  .12

 دليل الربانمج(.  أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ض
 وصف عام للمقرر:

،  Moodleنية التعليمية ابستخدام أنظمة حوسبة املقررات املختلفة، مثل املقررات االلكرتو  إنتاجيتناول املقرر مهارات           
Blackboard ،D2L  ،حمتوايت املقرر  إىلاملقرر اإللكرتوين: اضافة ارتباطات خارجية، اضافة نشاطات  إىلضافة حمتوي تعليمي إ

ات النمطية واملوضوعات،  العالمات،  دفرت العالمات، التعليمي، اضافة نشاط قد مت انشائه مسبقا )ربط النشاط ابحملتوى(، إدارة الوحد
هعداف التعلم، أساليب حساب الدرجة النهائية، اداة االختبارات،  انشاء اختبار جديد، التقييدات ، التقييم  ، أنظام وضع العالمات، 

إنشاء فصل افرتاضي، حتديد الية التقييم الذايت،  التقييم الذايت،  كيفية انشاء إىلالتقييم الذايت، فوائد التقييم الذايت، كيفية الوصول 
خارجيني حلضور الفصل االفرتاضي، ادارة الفصل االفرتاضي، تسجيل احملاضرة االفرتاضية،  أفراداملشاركني يف الفصل االفرتاضي، دعوة 

 الربط بني كائنات التعلم ونظام حوسبة املقرر.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .53
 ساعات التدريس  عدد األسابيع وضوعاتقائمة امل

 3 1 التعريف ابملقرر وخطط الدراسة وأساليب التقومي وشرح نظام التعلم االلكرتوين للجامعة

 التعريف أبنظمة حوسبة املقررات:
 Moodle  ،Blackboard ،D2Lأنظمة حوسبة املقررات املختلفة، مثل 

 ونيةالنظم اخلاصة إلدارة وتقدمي املقررات االلكرت 
 النظم العامة إلدارة وتقدمي املقررات االلكرتونية

 األدوات األساسية اليت يفرتض توافرها يف نظم إدارة وتقدمي املقررات التعليمية
 وظائف نظم إدارة وتقدمي املقررات التعليمية

2 6 

 :نظام حوسبة املقرر الذي مت اختياره
التعلم االلكرتوين، ضبط ملف  التعريف بنظام حوسبة املقررات، الدخول على نظام

التعريف، ضبط اعدادات احلساب، ضبط صندوق امللفات، ضبط التقومي والعمليات 
 املرتبط به، انشاء مدونة جديدة

1 3 

 :املقرر اإللكرتوين إىلحمتوي تعليمي  إنتاج
، كتابة  املقرر التعليمي  إىلوحدات دراسية للمحتوى، اضافة ملفات  أوإضافة حماضرات 

حمتوايت  إىلنشر مستندات مباشره من النظام، اضافة ارتباطات خارجية، اضافة نشاطات و 
 املقرر التعليمي، اضافة نشاط قد مت انشائه مسبقا ) ربط النشاط ابحملتوى(

2 6 

 :الوحدات النمطية إنتاج
، إضافة حمتوايت  إدارة الوحدات النمطية واملوضوعات، استرياد / تصدير/ نسخ املكوانت

 للمقرر التعليمي من مقرر أخر موجود على النظام
2 6 

 :ادارة احملتوى

اضافة حمتوايت للمقرر التعليمي بصوره سريعة، اضافة ارتباطات للمقرر ، العالمات،  دفرت 
العالمات، نظام وضع العالمات، اساليب حساب الدرجة النهائية، فئة العالمات، كيفية 

مات، انواع عناصر العالمات، ادخال الدرجات جمللد انشاء فئة العالمات، عنصر العال
 التسليم، كيفية التصحيح الكرتونيا واضافة املالحظات

2 6 

 6 2 :االختبارات إنتاج
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اهداف اداة االختبارات،  انشاء اختبار جديد، التقييدات ، التقييم  ، اهعداف التعلم  ، 
التقييم الذايت ،  كيفية انشاء الية  إىلالتقييم الذايت، فوائد التقييم الذايت، كيفية الوصول 

، بنك  التقييم الذايت ، االستطالعات ، اهداف استخدام االستطالع ، انشاء استطالع
 االسئلة، اهداف استخدام اداة بنك االسئلة ، تنظيم بنك االسئلة

 :الفصول االفرتاضية إنتاج
املشاركني يف الفصل االفرتاضي،  التعريف ابلفصول االفرتاضية، إنشاء فصل افرتاضي، حتديد

خارجيني حلضور الفصل االفرتاضي، ادارة الفصل االفرتاضي، تسجيل احملاضرة  أفراددعوة 
االفرتاضية، تسجيل احلضور، مهارات الكتابة على السبور البيضاء، أدوات التحكم يف 

 املشاركني يف الغرفة االفرتاضية،

2 6 

 الكائنات اخلارجية: إنتاج
املقرر اإللكرتوين  إنتاجكائنات التعلم اليت مت دراستها يف املقررات السابقة وبني   إنتاجبني الربط 

 ابستخدام أنظمة حوسبة املقررات ونظم إدارة التعلم.
2 6 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .54
 أومعامل  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 64  32   32 فعليةساعات التدريس ال
 3  2   2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .55
 ساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص ابجلامعة

 

 وطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار ال .56
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 فهوم أنظمة حوسبة املقررات املختلفةيشرح م 1-1

  

1 -2 
األدوات األساسية اليت تتوافر يف نظم إدارة وتقدمي املقررات يناقش 
 التعليمية

 كيفية ضبط ملف التعريف للمقرر اإللكرتوينيشرح   1-3
 وحدات دراسية للمحتوى أوإضافة حماضرات يقارن بني طرق  1-4
 حمتوايت املقرر التعليمي إىلات اضافة نشاطيستنتج طرق  1-5
 يشرح طرق الربط بني عناصر التعلم واألهداف التعليمية 1-6

1-7 
طرق احلصول على نتائج تقييمات أنشطة الطالب على املقرر يشرح 

 االلكرتوين
 املهارات املعرفية 2
 املقرر االلكرتوين إىلف احملتوى التعليمي بكافة أنواعه يضي 2-1

 العملي البيان
 ورش العمل

 املالحظة املباشرة
 البورتوفيليو

 ربط بني األنشطة التعليمية واألهداف واحملتوى يف املقرر اإللكرتويني 2-2
 الوحدات النمطية واملوضوعات ابملقرر اإللكرتوينيضيف  2-3
 نظم التقييم ووضع العالمات ابملقرر اإللكرتوينيضيف  2-4
 ت ابملقرر اإللكرتويناالختبارايصمم  2-5
 صمم الفصول االفرتاضية ابملقرر اإللكرتويني 2-6
 ربط بني كائنات التعلم واملقرر اإللكرتوين التعليميي 2-7

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 اإلشرناف والتوجيه
 

 املالحظة املباشرة

 حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية 3-2

العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير  3-3
 علمي(.

3-4 
املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من 

 مادة علمية
 يات البحث والتعلم الذايتاالعتماد على النفس يف عمل 3-5

 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية

4-1 
تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات االنرتنت وادوات التواصل 

 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي
 علمتوظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والت 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 اإلشراف والتوجيه يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 
 املالحظة املباشرة

 ابملعايري األخالقية واملهنية االلتزام 5-2
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .57
األسبوع احملدد  ع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشرو  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
  الثاين تسجيل التواجد عرب املقرر االلكرتوين بكتابة بياانت الطالب وحتية الزمالء املشاركني يف املقرر 1
 %5 الثالث التكليف األول مناقشة عرب املنتدى اخلاص ابملقرر 2
 % 5 اخلامس حمتوى تعليمي على نظام إدارة املقررات احملدد(إضافة التكليف الثاين ) 3
 % 5 الثامن الوحدات النمطية(إضافة التكليف الثالث ) 4
 %10 الثاين عشر فصل افرتاضي(إنشاء : )رابعالتكليف ال 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 يتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمج •
 تابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشادامل •

 مصادر التعّلم .زز
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 اخلاص جبامعة أم القرى )وما يستجد من أنظمة(. Desire To Learnأدلة استخدام نظام  -
 وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير2 

 ، دار الشروق للنشر والتوزيع.برانمج املوودل ابستخدام(. كيفية بناء اإلختبار احملوسب 2011املصري، حممد مجيل )

 حذيفة مازن عبداجمليد، مزهر شعبان العاين )(. التعليم االلكرتوين التفاعلي ، مركز الكتاب األكادميي

 د البصرية ؛ تقنيات وتطبيقات، مكتبة العبيكان، الرايض.(. تصميم املوا2018سعيد سويلم ) ليلياجلهين ، 

 رضوان عبدالنعيم )(. املنصات التعليمية ؛ املقررات التعليمية املتاحة عرب االنرتنت، دار العلوم للنشر والتوزيع.

-  
 (: املتاحف التعليمية االفرتاضية، القاهرة ، عامل الكتب.2009دينا أمحد إمساعيل ) -
لتدريس مقررات الدراسات العليا أبقسام تكنولوجيا  افرتاضي(: تطوير منوذج فصل 2009محد درويش)عمرو حممد حممد ا -

 التعليم، رسالة ماجستري ، كلية الرتبية ، جامعة حلوان.
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اكساب مهارات التجارب املعملية  يف(: أثر استخدام املختربات االفرتاضية 2009)ي الشهر  يعلى بن حممد بن ظافر الكلثم -
 مبدينة جدة، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى ير االحياء لطالب الصف الثالث الثانو مقر  يف

 التكوين (: الرحالت املعرفية على الويب : منوذج املتعلم الرحالة واملستكشف، مشروع2001كوب) وجيفري هيشور حسني -
 (USAID)الدولية للتنمية األمريكية الوكالة  ( ،(CATT ابحلاسوب املدعم الرتبوي

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى

 موقع تكنولوجيا التعليم -
technology/w.htm-ationhttp://www.khayma.com/educم 

 موقع اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -
http://www.eaet.net/ 

 موقع اجلمعية االسرتالية لتكنولوجيا التعليم -
/ajet/about/about.htmlhttp://www.ascilite.org.au 

 موقع املنتدى الدويل لتقنية املعلومات التعليمية  -
http://www.aace.org/pubs/aacej  / 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 موقع يوتيوب.شروحات فيديويه متاحة عرب  •
 شروحات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوين •

 املرافق املطلوبة
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 :واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .31

(،  قاعات Adobe captivate ،Adobe course builder  ،Camtasia ،Courselabتوفري الربامج اجملودة ابملقرر نسخ أصلية )
 تقنيات التعليم ومعامل احلاسب اآليل 

 واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت،   .32
 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

http://www.khayma.com/education-technology/w.htmم
http://www.khayma.com/education-technology/w.htmم
http://www.khayma.com/education-technology/w.htmم
http://www.eaet.net/
http://www.eaet.net/
http://www.eaet.net/
http://www.ascilite.org.au/ajet/about/about.html
http://www.aace.org/pubs/aacej/
http://www.aace.org/pubs/aacej/
http://www.aace.org/pubs/aacej/
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 مناذج من الوسائل التعليمية املختلفة -

 عروض تقدميية فعالة ليتعلم منها الطالب معايري بناء العروض التقدميية الفعالة -

 ل التعليميةأحد أنواع الوسائ ابعتبارهاعرض جمموعة من الربجميات التعليم املختلفة  -

 عرض مناذج من أدوات الويب والتعرف عليها من خالل اإلنرتنت. -

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .33
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 صوص فعالية التدريس:سرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبا
 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع 

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ 
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 نتائج الطالب يف االختبارات الفصلية والنهائيةحتليل 

 إجراءات تطوير التدريس:
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 

 دريس من مؤسسة أخرى(:عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة ت أووالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 
 مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة ابلقسم.

 االعتماد على التصحيح اآليل لالختبارات املرحلية
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 قسام مشاهبة.  مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أ
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم

 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.
 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.

 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ :اسم منسق الربانمج

 ...................... التوقيع:
.......................................... 

 1440 -3-18 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 (13الفصل الدراسي الثاين )

 التخرج مشروع  اسم املقرر:      

 6-2811528   رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

                         جامعة أم القرى              إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-20  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية وعلم النفس – الكلية اجلامعية ابلقنفذة القسم: -لكليةا

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف ابملقرر .أ
 6-2811528                      -   مشروع التخرج . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1 .85
 6. عدد الساعات املعتمدة:         2 .86
 دبلوم تصميم احملتوى االلكرتوين التعليميالربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:   أو. الربانمج )3 .87

 عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر 

 الثايناملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  أو. السنة 4 .88
 ادئ  التصميم التعليميمب -أدوات بناء وتطوير احملتوى االلكرتوين -( 1احملتوى التعليمي اإللكرتوين ) إنتاج. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .89
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .90
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  أو. فرع 7 .91

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 60 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ك
    

  النسبة:  كرتوينالتعليم اإلل .ل
    

 % 40 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
    

  النسبة:  ابملراسلة .ن
    

  النسبة:  أخرى تذكر .س
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 تعليقات:
 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  ل يف تصميم وحدة تعليمية الكرتونيةترمجة املعارف واملهارات اليت تعلمها الطالب يف مقررات الدبلوم إىل مشروع تطبيقي يتمث

مراجع اإلنرتنت،  أو)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 رتوين يف تدريس املقرراالعتماد على التعليم اإللك .13
 اعتماد أساليب التقومي اإللكرتوين املتنوعة .14
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .15
 العمل على حتسني مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر بشكل منتظم  .16
 حتديث حمتوى املقرر بشكل دوري بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. .17
 تكنولوجيا التعليم مواكبة التطور املتسارع يف جمال  .18

 الربانمج(.  دليل أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ط
 وصف عام للمقرر:

يقي يف يف إعداد مشروع تطب ةقيام الطالب بتطبيق املهارات العملية اليت قام بدراستها خالل فصلي الدراس إىليهدف املقرر 
يتضمن املشروع تصميم حمتوى تعليمي إلكرتوين )وحدة تعليمية يف جمال ختصص جمال تصميم احملتوى اإللكرتوين التعليمي، 

حبيث يتم تصميمها  -الدارس( تشمل : أهداف تعليمية، حمتوى تعليمي حمكم، أنشطة تعليمية، تقومي تعليمي، وسائط تعليمية
ويشرتط فيها، تبنيها  علم االلكرتوين للجامعة، حبيث تتضمن مجيع عناصر املقررات اليت درسهاوحتكيمها مث نشرها على نظام الت

تشتمل على جرافيك تعليمي وفق املعايري، تشتمل على وسائط ألحدى نظرايت التعلم، تبىن وفق منوذج تصميم تعليمي حمدد، 
ات الكرتونية، توظف املهارات اليت تعلمها خالل املقررات وفيديو تعليمي وفق املعايري الرتبوية والفنية، تشتمل على اختبار 

االخرى، على أن يقدم سيناريو تعليمي للمحتوى االلكرتوين، ويعد تقريرا عن الوحدة التعليمية االلكرتونية، ويعرض مشروعه 
 أمام جلنة التقييم.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .58
 التدريس  ساعات عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تعريف املشروع البحثي،  -مناقشة االحتياجات  التدريسية   –الرتحيب ابلطالب 
 تقسيم الطالب جملموعات 

1 12 

  عرض مقرتحات املوضوعات
 حيدد الطالب وحدة دراسية يف جمال ختصصه، وحيصل على موافقة املشرف

1 12 

 حتديد احملتوى التعليمي وصياغة األهداف
 داف التعليمية وحمتوى وأنشطة وتقومي حيدد بدقة األه

1 12 

 12 1 إعداد السيناريو التعليمي للمحتوى االلكرتوين
 24 1 اعداد وسائط التعلم االلكرتونية الالزمة للوحدة التعليمية االلكرتونية

 التدريب امليداين على حوسبة املقررات 
 –لتعليم االلكرتوين ابلقنفذة ابلتعاون مع عمادة التعليم االلكرتوين ابجلامعة ووحدة ا

أسابيع ابلتزامن مع الدراسة خالل الفصل الثاين وتبدأ من  6يستمر التدريب ملدة 
 األسبوع السادس وحىت احلادي عشر

6 
(6-11) 144 

 12 1 التصميم املبدئي للوحدة التعليمية االلكرتونية
 12 1 تنفيذ التعديالت على الوحدة التعليمية االلكرتونية

 12 1 تابعة املشروعات البحثيةم
 12 1 مراجعة أولية للمشروع

 12 1 التقومي النهائي
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .59
 دروس إضافية حماضرات 

 أومعامل 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 192  192   - ساعات التدريس الفعلية
 6  6   - الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -ة عدد ساعات الدراس .60
 ساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكرتوين اخلاص ابجلامعة
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .61
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 ات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجاثنيا   -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 جات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمر 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 عرض املوضوع املناقشة اجلماعية حيدد موضوعاً ملشروع التخرج 1-1
 قائمة ابألهداف املناقشة اجلماعية دافاً تعليمية للوحدة التعليمية املختارةيصوغ أه 1-2
 تقومي االنشطة املناقشة اجلماعية حيدد أنشطة تعليمية للوحدة التعليمية املختارة 1-3
 تقومي االختبارات املناقشة اجلماعية حيدد طرق لتقوم حمتوى الوحدة التعليمية املختارة 1-4
 عرض امثلة املناقشة اجلماعية ق كتابة تقارير املشروعاتيستنتج طر  1-5

 املهارات املعرفية 2
 املالحظة املباشرة البيان العملي ينتج أنشطة تعليمية مالئمة حملتوى الوحدة التعليمية 2-1

2-2 
ينتج وسائط تعليمية الكرتونية مالئمة للوحدة التعليمية 

 االلكرتونية
 املالحظة املباشرة ورش العمل-البيان العملي 

 البورتوفيليو  ورش العمل-البيان العملي  يصمم الوحدة التعليمية االلكرتونية عرب االنرتنت 2-3
 ورش العمل-البيان العملي  يصمم وسائل لتقومي احملتوى املتضمن ابلوحدة االكرتونية 2-4

 
بطاقة تقييم منتج 

 يناقش مشروع التخرج أمام اللجنة 5-2 للمشروع
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعامل مع فرق العمل التعاوين والتشاركي 3-1

 املالحظة املباشرة اإلشرناف والتوجيه

 حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة يف جمال الدراسة العلمية 3-2

3-3 
 العمل اجلماعي يف جمموعات لتنفيذ تطبيق معني مثل ) كتابة تقرير

 علمي(.

املشاركة بفاعلية يف املناقشات اجلماعية والنقد املوضوعي ملا يقدم من  3-4
 مادة علمية

 االعتماد على النفس يف عمليات البحث والتعلم الذايت 3-5
 
4 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

النرتنت وادوات التواصل تنمية مهارات التواصل ابستخدام تقنيات ا 4-1
 املالحظة املباشرة البيان العملي االجتماعي

 توظيف تطبيقات االنرتنت وخدماته اجملانية يف التعليم والتعلم 4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم يف دعم مواقف احلياة. 5-1

 املالحظة املباشرة اإلشراف والتوجيه
 ابملعايري األخالقية واملهنية زامااللت 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .62

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

  اينالث تسجيل جمموعات الطالب 1
 %10 الثالث التكليف األول عرض فكرة املشروع  2
 % 5 اخلامس عرض أويل( -التكليف الثاين )عرض ما مت إجنازه من املشروع 3
 % 5 الثامن عرض مرحلي( -التكليف الثالث )عرض ما مت إجنازه من املشروع 4
 % 20 العاشر عرض هنائي( -)عرض ما مت إجنازه من املشروع التكليف الرابع  5
 %70 الثاين عشر عرض بعد التعديل( -التكليف اخلامس: )عرض ما مت إجنازه من املشروع 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   يتوقع أن يتواجد
 يتم االرشاد االكادميي من خالل الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس املشاركني يف الربانمج •
 املتابعة التعليمية من خالل موقع املقرر االلكرتوين وتقدمي النصح واإلرشاد •

 مصادر التعّلم .سس
 وبة:. أدرج الكتب املقررة املطل1

 دليل مشروع التخرج
 
 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

(. مدخل إىل مناهج البحث 2019) فرايل حممد أبو عواد،  حممد مصطفى العبسي،  حممد بكر ؛  حممد خليل عباس نوفل، 
 زيعدار املسرية للطباعة والنشر والتو ، يف الرتبية وعلم النفس
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 دار املسرية للطباعة والنشر والتوزيع.، طرق البحث يف اخلدمة االجتماعية( 2015مساح سامل؛  جنالء حممد صاحل ) سامل
دار املسرية ، (. الصيغة احلديثة يف كتابة التقارير لطلبة تكنولوجيا املعلومات2007) محزة عباس السوادي حامد جاسم الفواعرة

 للطباعة والنشر والتوزيع.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 موقع املقرر اإللكرتوين عرب بوابة التعلم االلكرتوين جبامعة أم القرى

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 شروحات فيديويه متاحة عرب موقع يوتيوب. •
 حات تعليمية نصية متاحة عرب موقع املقرر االلكرتوينشرو  •

 املرافق املطلوبة .شش
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 ت احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعا .34
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35

 مصدر إنرتنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 عروض تقدميية فعالة ليتعلم منها الطالب معايري بناء العروض التقدميية الفعالة -

 من أدوات الويب والتعرف عليها من خالل اإلنرتنت. عرض مناذج -

 أرفق قائمة هبا(: أوجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها،  إىلمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .36
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .م

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ن
 للحصول على انطباعات الطالب عن املقرر. Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكرتونية مصممة الكرتونيا على موقع 

 القسم: أواسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .ه
 تلقي ردود األفعال عن طريق املقابلة مع الطالب وسؤاهلم

 بارات الفصلية والنهائيةحتليل نتائج الطالب يف االخت

 إجراءات تطوير التدريس: .و
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ي
 عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: أومستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 مراجعة عينة من املشروعات من قبل جلنة خاصة ابلقسم.
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .أأ

 مقارنة املقرر مع مقررات مماثلة تُقدم يف أقسام مشاهبة.  
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم

 تعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر ال
 حتليل النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها يف حتسني وتطوير املقرر.

 

 .....................................د. أمحد بن راشد البشريي........ اسم منسق الربانمج:

 ...................... التوقيع:
.......................................... 
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