
 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة أم القرى

  الكلية اجلامعية بالقنفذة

 مصادر التعلمدبلوم 
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  الخطة الدراسية: 1/ 2/ 2

 نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلب 
 السابقة

 الساعات المحتسبة
 نظري( -عملي -)معتمدة 

المستوى 
 األول

 2 ال يوجد مقرر اجباري يا التعليممدخل إلى تكنولوج 2-2811531

2-2811533 
 التعليم يف وتطبيقاتها التعلم نظريات

 االلكتروني
 ال يوجد مقرر اجباري

2 

2-2811535 
 تعلمال بيئات في والتقويم القياس

 اإللكتروني
 ال يوجد مقرر اجباري

2 

2-2811537 
العمليات الفنية في مراكر مصادر 

 التعلم
 ال يوجد اريمقرر اجب

2 

2-2811539 
استخدام االنترنت في مراكر مصادر 

 التعلم
 ال يوجد مقرر اختياري

2 

 2 ال يوجد مقرر اجباري التعليمي التصميم مبادئ 2-2811541

 2 ال يوجد مقرر اجباري إدارة وتنظيم مراكر مصادر التعلم 2-2811541

 2 ال يوجد مقرر اختياري لتعلمااتجاهات حديثة في التعليم و  2-2811543

 3 ال يوجد مقرر اجباري مشروع بحثي في مجال التخصص 3-2811545

المستوى 
 الثاني

2-2811531 
في مراكر مصادر تطبيقات الحاسب 

 التعلم
 ال يوجد مقرر اجباري

2 

 2 ال يوجد مقرر اجباري تصميم وإنتاج الوسائط التفاعلية 2-2811532

 2 ال يوجد مقرر اجباري التعليم من بعد 2-2811534

 2 ال يوجد مقرر اختياري الفيديو التعليمي 2-2811536

2-2811538 
تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات 

 الخاصة
 ال يوجد مقرر اجباري

2 

 2 ال يوجد مقرر اختياري علم نفس تعليمي 2-2811541

 2 ال يوجد ر اجباريمقر  تصميم التدريس 2-2811542
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 2 ال يوجد مقرر اجباري المناهج الرقمية 2-2811544

3-2811546 
تطبيقات عملية في مصادر التعلم 

 )تدريب ميداني(
 ال يوجد مقرر اجباري

3 

المستوى 
 الثالث

   نوع المقرر  
   نوع المقرر  
   نوع المقرر  
   نوع المقرر  
   ررنوع المق  
   نوع المقرر  

المستوى 
 الرابع

   نوع المقرر  
   نوع المقرر  
   نوع المقرر  
   نوع المقرر  
   نوع المقرر  
   نوع المقرر  

  المزيد من المستويات حسب الحاجة أدرج
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التعليم تكنولوجيا إلى مدخل اسم المقرر:

 1822532-1 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -امعية بالقنفذةالج القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
                         التعليم تكنولوجيا إلى مدخل. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .1
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2
 علمالت مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .3

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 األول المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .4
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .5
 يوجد الجدت(: . المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن و 6 .6
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب
    

 ترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلن .ج
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 التعليم تكنولوجيا مفهوميشرح  •

  التعلم مصادر مراكر مفهوم يشرح •

 التعليمي المجال في المستحدثة واألجهرة المستحدثات بعضيوظف  •

 اإلنترنت مواقع ، التقديمية العروض ، كالملصقات التعليمية الوسائل من عددا ينتج •

 صحيحة بطريقة التعليمي الموقف في التعليمية الوسائل يستخدم •

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  التغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  و 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

 وإسهاماته المتشابهة لمفاهيما مع البينية عالقاته و النظرية وأسسه التعليم تقنيات لعلم األساسية بالمفاهيم التعريف إلى المقرر يهده
 اختيارها ومعايير وأهميتها التعليمية للوسائل المختلفة بالتصنيفات والتعريف وكفاءتها، فاعليتها وزيادة التعليمية العملية مستوى رفع في

 التصميم مهارات جه،اذونم واتجاهاته ومعوقاته التعليمي االتصال عناصر التعليم، تقنيات األكبر بالمنظومة وعالقتها واستخدامها
 ودواعي الشاملة علمالت مصادر مراكر لمفهوم المعاصر التصور التعليم، وتقنيات النظم بمدخل وعالقته أهميته و ونماذجه التعليمي
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 استخدامهاو  إنتاجها و يميةالتعل المواد تصميم ومعايير التعليمية، العملية تبسيط في وإسهاماتها ووحداتها فيها الشاملة المكتبات دمج
 .المتفاعلة متعددةال الوسائط كبرامج الحديثة أو منها التقليدية األجهرة بدون تعرض التي أو ألجهرة تحتاج التي سواء وتخرينها

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 لتعليما تعريف تكنولوجيا -  مناقشة االحتياجات  التدريسية –الترحيب بالطالب 
تكنولوجيا و  التكنولوجيا في التعليممناقشة مفهوم تكنولوجيا التعليم وعالقته بمفهوم 

 الوسائل التعليميةو التربية 
1 2 

، دور ةمراحل تسمية الوسائل التعليمي، تاريخ الوسائل التعليميةالوسائل التعليمية ، 
بعض  والتعلم، شروط اختيار الوسائل التعليمية، الوسائل التعليمية في عملية التعليم

 القواعد العامة في استخدام الوسائل وفوائدها، أنواع الوسائل التعليمية
1 2 

 مراكر مصادر التعلم
تعره مراكر مصادر التعلم ومسمياتها وتصنيفاتها وأدوار مسئول مراكر مصادر التعلم 

 ومهامه
1 2 

 أجهرة مستحدثة في مجال التعليم
، الجهاز مميرات، مسميات الجهاز،  Data Projectorجهاز عرض البيانات 

مواصفات الجهاز الفنية، أجراء الجهاز، فكرة عمل الجهاز، التشغيل واالستخدام، 
 صيانة الجهاز :

1 2 

 2 1 التقويم التكويني )اختبار الشهر (
  Desktop Video Cameraجهاز كاميرا تصوير سطح المكتب 

لجهاز ، أهمية الجهاز ومميراته، استخدامات الجهاز، مواصفات الجهاز مسميات ا
 الفنية، فكرة عمل الجهاز، مكونات الجهاز، التشغيل واالستخدام

1 2 

 Smart Boardالسبورة الذكية جهاز 
كونات مالسبورات الذكية، تاريخ استخدام ، تعريف اللوحة التفاعليةالجهاز،  مسميات

 جهاز تركيب الرايا السبورات الذكية، مكونات السبورة الذكية، ، ماللوحة التفاعلية
1 2 

 Multimedia 1 2 الوسائط المتعددة
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 ،خصائص الوسائط المتعددة، عناصر الوسائط المتعددة، تعريف الوسائط المتعددة
، أنماط اإلبحار في برامج الوسائط المتعددة، أدوات اإلبحار في الوسائط المتعددة

 الوسائط المتعددة اإلبحار في برامج
إنتاج برمجيات الوسائط المتعددة:المعايير الفنية والتربوية لتصميم البرمجيات معايير 

 التعليمية
1 2 

 اإلنترنت شبكة المعلومات الدولية
حث في البوات ومراحل خط، البحث في اإلنترنت، نبذة تاريخية، تعريف اإلنترنت

 ، التطبيقات التربوية لشبكةGoogleث اإلنترنت، البحث بإستخدام محرك البح
 اإلنترنت

1 2 

 :واستخداماته التعليمية Electronic Mailالبريد اإلليكتروني 
ريد شكل وتكوين رسالة الب ، مميرات استخدام االيميل، أجراء عنوان البريد اإللكتروني

 Newإنشاء حساب جديد ، مميرات وعيوب البريد اإللكتروني، اإللكتروني
Account 

1 2 

 2 1 قديمية التفاعليةالعروض الت
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

      14 ساعات التدريس الفعلية
      16 الساعات المعتمدة

 

 بها الطالب خالل أسبوعيار: ( التي يقومالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر،أوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
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يجيات تدريسها لتشكل تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واسترات : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجاتثالثار  -
 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر طني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الو  م
 المعرفة 2

 برنامج باستخدام) المحاضرة • االلمام بمفهوم تكنولوجيا التعليم والمفاهيم المرتبطة به 1-1
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتليتك توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التعره علي الوسائل التعليمية وتصنيفاتها وأنواعها 1-2
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يميةالتعره على مفهوم الوسائط التعل 1-3
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 ألعمال التقويم المستمر 
 الطالب ) أسبوعيا(

 

التعره علي بعض األجهرة المستحدثة في المجال التعليمي كجهاز الفيديو  1-4
 بروجيكتور وجهاز الكاميرا الوثائقية، والسبورة الذكية

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 يالتعاون التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر طني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الو  م
 الجماعية المناقشات •

االلمام بأساسيات استخدام الوسائل التعليمية المنتجة و توظيفها في الموقف  1-5
 التعليمي

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 ل ماالتقويم المستمر ألع
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • االلمام بمراكر مصادر التعلم وادوار اخصائي مراكر مصادر التعلم  1-6
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (ةالماد أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التعليمية الوسائط مفهوم على التعره 1-7
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 ونيالتعا التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التعره على معايير إنتاج الوسائط التعليمية 1-8
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • وم شبكة االنترنت وكيفية استخدامها تعليمياتعره مفه 1-9
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

  التقويم التكويني من
 االختبارات التحريرية خالل
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر طني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الو  م
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • تعره استخدامات البريد االليكتروني 1-11
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ قعمو  عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • تعره كيفية إنتاج العروض التقديمية التفاعلية 
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
 المحاضرة • به المرتبطة يموالمفاه التعليم تكنولوجيا مفهوم يعره 2-1

 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية اتختبار •

 المحاضرة • يصنف الوسائل التعليمية المختلفة 2-2
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •

 ةيأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر طني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الو  م
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية
 المحاضرة • يعدد بأساسيات استخدام الوسائل التعليمية المنتجة و توظيفها في الموقف التعليمي 2-3

 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  ارينالتم •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • يعره الملصقات التعليمية وكيفية إنتاجها وتوظيفها في الموقف التعليمي  2-4
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • يذكر بعض األجهرة المستحدثة في المجال التعليمي 2-5
 الذهني العصف و لمناقشةا •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • وسائط التعليميةيذكر مفهوم ال 2-6
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية راتختبا•

 يةسبوعأ وتكليفات واجبات• المحاضرة • يعدد معايير إنتاج الوسائط التعليمية 2-7
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 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • يذكر مفهوم شبكة االنترنت وكيفية استخدامها تعليميا 2-8
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، ةالمكتب استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • يعدد استخدامات البريد االليكتروني في العملية التعليمية 2-9
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي يانالب •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • يذكر خطوات إنتاج العروض التقديمية التفاعلية 2-11
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران اللخ من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 اليفوالتك الواجبات تحضير) مثل.  معين تكليف النجاز مستقل بشكل العمل 3-1

 (االسبوعية
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر طني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الو  م
 التعلم التعاوني  (. عليميةت وسيلة إنتاج)  مثل معين تطبيق لتنفيذ مجموعات في الجماعي العمل 3-2

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

 ادةم من يقدم لما الموضوعي والنقد الجماعية المناقشات في بفاعلية المشاركة 3-3
 علمية

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

 التعلم التعاوني  والرمالء المادة أستاذ مع المناقشة إدارة 3-4
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 ة المباشرة لألداءالمالحظ 
 االختبارات الشفهية 

 التعلم التعاوني  اآلخرين مع ايجابية عالقات تكوين 3-5
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

 التعاوني التعلم   والمهنية األخالقية بالمعايير اإللترام 3-6
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

 التعلم التعاوني  العلمية الدراسة مجال في جديدة معلومات عن البحث مسئولية تحمل 3-7
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

 ات والتكاليف الواجب
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2
القدرة علي استخدام الشبكة العالمية في البحث  عن الوسائل التعليمية المناسبة  4-1

 للموقف التعليمي
  

   من خالل إعداد تقارير إنتاج الوسائل القدرة على االتصال الكتابي 4-2
   القدرة على االتصال اإللكتروني عبر البريد االلكتروني بين الطالب وأستاذ المادة 4-3

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
   أن يتبع الطالب تعليمات كيفية التعامل مع أدوات وأجهرة الوسائل التعليمية 5-1
   البيان العملي الشرح من خالل 5-2
   إعطاء التوجيهات  5-3

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
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 % 5 الرابع فردي في أحد الموضوعات المقررة ( التكليف األول )بحث 1

 % 5 الخامس التكليف الثاني )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة (  2

 % 5 السادس التكليف الثالث ) تقرير زيارة ألحد مراكر مصادر التعلم ( مشروع جماعي 3

 % 31 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع مشروع جماعي 5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس مشروع جماعي 6

 %5مترامن مع بقية التقييمات  التكليف السادس )االلترام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 مترامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 41 الخامس عشر اإلختبار النهائي 9

 هماإلرشاد األكاديمي للطالب ودعم .د
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد رعب الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .ه
 .يافا العلمية للنشر والتوزيع، دار تكنولوجيا التعليم(.1023) أحمد إبراهيم منصور 
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 2112 ، العربي الفكر دار ، القاهرة ، التعلم و التعليم تكنولوجيا:  بغدادي رضا محمد. 
 2111 ، الهدي دار ، المنيا ، التعليم تكنولوجيا حول اشكاليات:  امين محمد زينب 
 2111 ، الحديث الكتاب دار ، القاهرة ، مستقبلية نظرة – التعليم تكنولوجيا:  بهبهاني اقبال ؛ زاهر الغريب. 
 الكتب عالم ، القاهرة  ، التعليم لتكنولوجيا المصرية الجمعية: التعليم جياتكنولو  مجلة  
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 التربية ولوجيالتكن العربية الجمعية ، القاهرة ، التربية لتكنولوجيا العربية الجمعية:  التربية تكنولوجيا مجلة 
 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

  المادة باستاذ الخاص قعالمو 
 PowerPointبرنامج إنتاج العروض التقديمية 

 المرافق المطلوبة .و
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .1
 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .2
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

  رتوزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقر 
 تحليل نتائج الطالب 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .س
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .ش
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 
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جراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إ .ص
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 خاصة بالقسم. مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ض

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 للتطورات المستجدة في المجال. تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته 
 .تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 مبادئ التصميم التعليمي  اسم المقرر:  

    1822522-1 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إثم المؤسسة التعليمية:      -     -      تاريخ التوصيف:

 قسم التربية وعلم النفس – الكلية الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 2811541-2 -مبادئ التصميم التعليمي  . اسم المقرر الدراسي ورمره:1 .8
 1المعتمدة:  . عدد الساعات2 .9

 مصادر  التعلمدبلوم . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .11
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 األول. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .11
 ال يوجدبقة لهذا المقرر )إن وجدت(: . المتطلبات السا5 .12
 ال يوجد. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .13
 . فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .14

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 % 81 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .و
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ز
    

 % 21 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ح
    

  النسبة:  بالمراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ي
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 تعليقات:

ها جامعة أم القرى في ر نظراً لطبيعة دبلوم تصميم المحتوى اإللكتروني التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكتروني التي توف
 فأكثر من محتوى المقرر % 21تدريس هذا المقرر بنسبة تصل إلى 

 األهداف .ث
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -2

 اكساب المتعلم المعارف الرئيسية الخاصة بمبادئ التصميم التعليمي لمواد ومصادر ووسائط التعلم االلكترونية

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. طوير وتحسين لت -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
 والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

 المراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .1
 العمل على تحسين مصادر التعلم الخاصة بالمقرر بشكل منتظم  .2
 وى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحديثة في المجال.تحديث محت .3
 مواكبة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا التعليم  .4

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:
ريف بالمراحل الرئيسة لمدخل التصميم التعليمي في تصميم وتطوير المحتوى التعليمي، المفاهيم يتناول المقرر التع

والمصطلحات الرئيسة في مجال التصميم التعليمي، األسس النظرية والفلسفية للتصميم التعليمي، مبادئ المدارس السلوكية 
يمي المنظم، الرئيسة التي يقوم عليها مدخل التصميم التعل و المعرفية والبنائية ومضامينها للتصميم التعليمي، االفتراضات

وظائف نماذج التصميم التعليمي، نماذج التصميم التعليمي، أنواع نماذج التصميم التعليمي، تطبيق نموذج للتصميم التعليمي 
 .المنظم على وحده تدريسية، يطبق مدخل التصميم التعليمي في إعداد سيناريو تعليمي 

 

 ت التي ينبغي تناولها:الموضوعا .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 1 2 التعريف بالمقرر وخطط الدراسة وأساليب التقويم وشرح نظام التعلم االلكتروني للجامعة

 المفاهيم والمصطلحات الرئيسة في مجال التصميم التعليمي:
 يم التعليميقتها بالتدريس، ومعنى علم التصمالتربية ومفهومها وأهدافها، والتعليم والتعلم، وعال

2 1 

 2 1 األسس النظرية و الفلسفية للتصميم التعليمي:
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 عالقة التصميم التعليمي بنظريات التعلم، وأهميته كأحد فروع علم التعليم، والخلفية النظرية لعلم
 التصميم التعليمي، ونظرياته
 نماذج التصميم التعليمي:

عليمي: نموذج جانييه وبرجر، ونموذج ديك وكاري، ونموذج جيالك وإيلي، نماذج التصميم الت
 ....ونموذج كمب، ونموذج ليشن ودخرين، ونموذج روبرتس

1 2 

 :ADDIEالنموذج العام للتصميم التعليمي 
 التعريف بالنموذج العام للتصميم التعليمي وخطواته ومراحله وتوضيح خطوات كل مرحلة

2 1 

 لتعليمي :خطوات التصميم ا
تحديد األهداه التعليمية العامة، وكتابة األهداه التعليمية العامة، وتحليل المهمات التعليمية، 
وتحديد السلوك المدخلي للمتعلم، وكتابة األهداه األدائية، وتطوير االختبارات المحكية 

 وتطوير استراتيجية التعليم، وتنظيم المحتوى التعليمي

1 2 

 تعليمي:معالجة المحتوى ال
انتقاء المحتوى التعليمي، تنظيم المحتوى التعليمي، طرق تنظيم المحتوى التعليمي، مستويات 

 تنظيم المحتوى التعليمي
1 2 

 السيناريو التعليمي لمصادر التعلم االلكترونية:
 تعريف السيناريو، أنواع السيناريو، طرق كتابة السيناريو التعليمي

1 2 

 2 1 (Scormميم المحتوى التعليمي االلكتروني )المعايير العالمية لتص

 اعداد السيناريو التعليمي )مشروع عملي(
 تدريب الطالب على تصميم محتوى تعليمي وفق أحد نماذج التصميم التعليمي 

1 2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 32  -   32 ات التدريس الفعليةساع
 2  -   2 الساعات المعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار: -عدد ساعات الدراسة  .8
 ساعات أنشطة حرة وتعلم فردي يقوم بها الطالب باالستعانة بالموقع االلكتروني للمقرر 2-1من 

 

 وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر  .9
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 م المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلأوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
ريسها لتشكل ا واستراتيجيات تده: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

1-1 
يعرّه المراحل الرئيسة لمدخل التصميم التعليمي المنظم في تصميم 

 دراسة المحتوى إلكترونياً  .وتطوير برامج التعليم والتدريب 
 التعلم التعاوني االلكتروني

 المناقشة االلكترونية
 التعلم التشاركي االلكتروني

 المحاضرة االلكترونية
 المناقشة االلكترونية

 ار شفهياختب
 التقويم التتابعي

 -االختبارات المرحلية 
 االختبارات االلكترونية

تقييم مشاركات الطالب 
 في المقرر اإللكتروني

 .يناقش األسس النظرية و الفلسفية للتصميم التعليمي المنظم 1-2
 .يحدد وظائف نماذج التصميم التعليمي 1-3
 .لمنظميقارن بين نماذج التصميم التعليمي ا 1-4
 .يشرح معايير تصميم المحتوى اإللكتروني العالمية 1-5

1-6 
يناقش االفتراضات الرئيسة التي يقوم عليها مدخل التصميم التعليمي 

 .المنظم
 المهارات المعرفية 1

2-1 
تطبيق نموذج للتصميم التعليمي المنظم على وحده تدريسية أو دورة 

 . تدريبية
 كترونيالبيان العملي االل

 ات االلكترونية التشاركيةالمشروع
كتابة السيناريو بطريقة تشاركية 

 2.1باالعتماد على ادوات الويب 
 المشروع

 المالحظة المباشرة
 بطاقة مالحظة أداء
 بطاقة تقييم سيناريو

 يطبق مدخل التصميم التعليمي المنظم في إعداد سيناريو 2-2

 لمي الكترونييكتب سيناريو تعليمي لمحتوى تع 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
دمج المهارات خالل التدريس  التعامل مع فرق العمل التعاوني والتشاركي 3-1

 واألنشطة التعليمية
 التوجيه المستمر لهذه المهارات
توضيح دليات البحث عبر 

 االنترنت
تحفير الطالب على المشاركات 

 الكترونياً والمناقشات الجماعية 

تقويم أداء الطالب من 
 -خالل:

 بطاقة تقييم العمل التشاركي
 بطاقة تقييم منتج

 بطاقة تقييم تقرير علمي

 تحمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة في مجال الدراسة العلمية 3-2

العمل الجماعي في مجموعات لتنفيذ تطبيق معين مثل ) كتابة تقرير  3-3
 علمي(.

شاركة بفاعلية في المناقشات الجماعية والنقد الموضوعي لما يقدم الم 3-4
 من مادة علمية

 االعتماد على النفس في عمليات البحث والتعلم الذاتي 3-5
 
2 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

4-1 
اصل و تنمية مهارات التواصل باستخدام تقنيات االنترنت وادوات الت

 المالحظة المباشرة البيان العملي االجتماعي
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 توظيف تطبيقات االنترنت وخدماته المجانية في التعليم والتعلم 4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 يقدر قيمة العلم في دعم مواقف الحياة. 5-1

 المالحظة المباشرة اإلشراه والتوجيه
 القية والمهنيةااللترام بالمعايير األخ 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .11

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 2 الثاني بيانات الطالب وتحية الرمالء المشاركين في المقرر تسجيل التواجد عبر المقرر االلكتروني بكتابة 1
 % 3 الثالث التكليف األول مناقشة عبر المنتدى الخاص بالمقرر 2
 % 5 الخامس التكليف الثاني مناقشة عبر المنتدى الخاص بالمقرر 3
 %11 الثامن التكليف الثالث تسليم الواجب األول عبر مجلد التسليم بالمقرر االلكتروني 4
 % 5 العاشر مناقشة عبر المنتدى الخاص بالمقررالتكليف الرابع  5
 %11 الثاني عشر التكليف الخامس : تسليم السناريو التعليم عبر مجلد التسليم بالمقرر االلكتروني  6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ذ
 تشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقتترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالس

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(. 
 يتم االرشاد االكاديمي من خالل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج 
 مقرر االلكتروني وتقديم النصح واإلرشادالمتابعة التعليمية من خالل موقع ال 

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 (. تصميم التعليم نظرية وممارسة. دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.1023محمد محمود الحيلة )
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

(. تصميم التدريس اإللكتروني: مهاراته وتطبيقاته للعاملين به، المنشأة العربية إلدارة خدمات 2116) يسرية أحمد عليالهمشري، 
 تكنولوجيا المعلومات، الجيرة، القاهرة.

(. التصميم التعليمي، ترجمة حجاب االمام، عبدالمطلب يوسف جابر، المملكة 2112ساتر يشال ، سميث ؛ تيملن ج راغن )
 ربية السعودية، دار العبيكان.الع
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(. استعراض نماذج التطوير التعليمي، ترجمة بدر الصالح، كلية التربية، جامعة الملك 2113جاستفسون، كنت ؛ برانش، روبرت )
 سعود، الرياض.

 .نائيةة إلى البم( ، التصميم التعليمي عبر االنترنت من السلوكي2111عبد العاطي، حسن ، اإلسكندرية ) -.العبيكان )والشقري(
 .الجبيلي. معهد اإلدارة العامة، الرياض هع(. تصميم نظم التدريب و التطوير. ترجمة مسعد أحمد1411تريسي، وليم )
(. أساسيات التصميم التعليمي: ربط المبادئ الرئيسية مع الطريقة والممارسة، ترجمة عثمان تركي التركي، دار 1437براون، أبي.)

 .ISBN:9786035074537 لنشرجامعة الملك سعود ل
(. األطر التربوية لتصميم التعلم االلكتروني، مجلة جامعة األقصى)سلسلة العلوم اإلنسانية(المجلد 2112عبد الغفور، نضال )

 .86-63السادس عشر، العدد األول، ص 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 اإللكتروني عبر بوابة التعلم االلكتروني بجامعة أم القرى موقع المقرر

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 .شروحات فيديويه متاحة عبر موقع يوتيوب 
 شروحات تعليمية نصية متاحة عبر موقع المقرر االلكتروني 

 المرافق المطلوبة .أأ
لمقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات ا

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .3

 امل الحاسب اآللي قاعات تقنيات التعليم ومع

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .4
 مصدر إنترنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .5
 

 راءات تطويره تقويم المقرر الدراسي وإج .ط
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ظ

 للحصول على انطباعات الطالب عن المقرر. Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكترونية مصممة الكترونيا على موقع 
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 قسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو ال .ع
 تلقي ردود األفعال عن طريق المقابلة مع الطالب وسؤالهم

 تحليل نتائج الطالب في االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس: .غ
 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ه
 صورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلين، والتبادل ب

 مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم.
 االعتماد على التصحيح ا لي لالختبارات المرحلية

 دراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر ال .ق
 مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة. 

 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم
 تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال.

 واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر. تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر
 

 ....................................................................................................... اسم منسق البرنامج:

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

  التاريخ
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 نظريات التعلم وتطبيقاتها في التعليم االلكتروني  اسم المقرر: 

  1822533-1  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية:      -     -      تاريخ التوصيف:

 قسم التربية وعلم النفس – الجامعية بالقنفذةالكلية  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 2811533-2 – نظريات التعلم وتطبيقاتها في التعليم االلكتروني . اسم المقرر الدراسي ورمره:1 .15
 1. عدد الساعات المعتمدة: 2 .16
 مصادر التعلمدبلوم دراسي: . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر ال3 .17

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 األول. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .18
 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .19
 ال يوجدا المقرر )إن وجدت(: . المتطلبات المترامنة مع هذ6 .21
 . فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .21

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 % 81 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ك
-- 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ل
    

 % 21 النسبة:  ق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طري .م
    

  النسبة:  بالمراسلة .ن
    

  النسبة:  أخرى تذكر .س
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 تعليقات:

 نظراً لطبيعة دبلوم تصميم المحتوى اإللكتروني التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة التعلم اإللكتروني التي توفرها جامعة أم القرى في
 من محتوى المقرر % 21تدريس غالبية المقررات بنسبة تصل إلى 

 األهداف .ح
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

بأهم نظريات التعلم وتطبيقاتها في ميدان العملية التعليمية واإلفادة منها في تصميم المحتوى اكساب المتعلم المعاره الخاصة 
  االلكتروني التعليمي.

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعي. المقرر الدراسلتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
 والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

 االعتماد على التعليم اإللكتروني في تدريس المقرر .5
 اعتماد أساليب التقويم اإللكتروني المتنوعة .6
 المراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .7
 العمل على تحسين مصادر التعلم الخاصة بالمقرر بشكل منتظم  .8
 تحديث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحديثة في المجال. .9

 مواكبة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا التعليم  .11
 التعريفية أو دليل البرنامج(.  )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرةوصف المقرر الدراسي  .خ

 وصف عام للمقرر:

يتناول المقرر التعريف بالمفاهيم االساسية لنظريات التعلم وتطبيقاتها في مجال تصميم المحتوى االلكتروني: معني النظرية 
نائية وتطبيقاتها في بالفروق بين نظريات التعلم، النظرية المعرفية وتطبيقاتها في تصميم المحتوى االلكتروني، النظرية ال –

تصميم المحتوى االلكتروني، النظرية االرتباطية في تصميم المحتوى االلكتروني، النظرية التفاعلية وتطبيقاتها في تصميم 
المحتوى االلكتروني، نظرية البناء المعرفي وتطبيقاتها في تصميم المحتوى االلكتروني، نظرية التعلم ذو المعنى وتطبيقاتها 

المحتوى االلكتروني، النظرية التعلم االجتماعي وتطبيقاتها في تصميم المحتوى االلكتروني، نظرية معالجة  في تصميم
 التعلم. مبادئ تصميم المحتوى االلكتروني المستمدة من نظرياتالمعلومات المعرفية وتطبيقاتها في تصميم المحتوى االلكتروني، 
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .11
 ساعات التدريس  عدد األسابيع لموضوعاتقائمة ا

التعريف بالمقرر وخطط الدراسة وأساليب التقويم وشرح نظام التعلم االلكتروني للجامعة، مفاهيم التعلم 
 األساسية

2 1 

 1 2 التعريف بنظريات التعلم واألسس التي تقوم عليها

 النظرية المعرفية:
 قوم عليها، تطبيقاتها في نظم التعلم االلكترونيالتعريف بالنظرية، األسس والمبادئ التي ت

2 1 

 البنائية النظرية
 التعريف بالنظرية، األسس والمبادئ التي تقوم عليها، تطبيقاتها في نظم التعلم االلكتروني

1 2 

 " Piagetالنظرية التفاعلية ل" بياجيه 
 ترونيي نظم التعلم االلكالتعريف بالنظرية، األسس والمبادئ التي تقوم عليها، تطبيقاتها ف

2 1 

 Brunerنظرية البناء المعرفي لـ " برونر 
 التعريف بالنظرية، األسس والمبادئ التي تقوم عليها، تطبيقاتها في نظم التعلم االلكتروني

1 2 

 Connectivismالنظرية االتصالية 
 لكترونيالتعلم االالتعريف بالنظرية، األسس والمبادئ التي تقوم عليها، تطبيقاتها في نظم 

1 2 

 نظرية التعلم االجتماعي:
 تعريف النظرية، األسس والمبادئ التي تقوم عليها، تطبيقاتها في تصميم المحتوى التعليمي االلكتروني

1 2 

 Cognitive Information Processingنظرية معالجة المعلومات المعرفية 
Theory   

 ي تقوم عليها، تطبيقاتها في نظم التعلم االلكترونيالتعريف بالنظرية، األسس والمبادئ الت
1 2 

 2 1 مبادئ تصميم المحتوى االلكتروني المستمدة من نظريات التعلم
 

  

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .12
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32  -   32 ساعات التدريس الفعلية
 2  -   2 المعتمدة الساعات

 
 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار: -عدد ساعات الدراسة  .13
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 ساعة أسبوعيا يتم قياسها رصدها من خالل نظام التعلم االلكتروني الخاص بالجامعة 4

 

 امع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها  .14
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -
 ي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التثانيار  -
ا واستراتيجيات تدريسها لتشكل ه: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 يشرح مفهوم نظريات التعلم 1-1

 اضرةالمح
 المحاضرة االلكترونية

 التعلم التعاوني االلكتروني
 التعلم التشاركي االلكتروني

 المحاضرة االلكترونية

 اختبار شفهي
 -االختبارات القصيرة 

 االختبارات االلكترونية

1-2 
م يستنتج تطبيقات النظرية المعرفية في تصميم محتوى التعل

 االلكتروني

1-3 
اللكتروني لبنائية في تصميم المحتوى ايشرح تطبيقات النظرية ا

 التعليمي

1-4 
م المحتوى في تصمي التعلم االرتباطييذكر تطبيقات نظرية 

 االلكتروني التعليمي

1-5 
يذكر تطبيقات النظرية االتصالية في تصميم المحتوى 

 االلكتروني التعليمي

1-6 
وى تيستنتج تطبيقات نظرية البناء المعرفي في تصميم المح

 االلكتروني التعليمي

1-7 
 نظرية التعلم االجتماعي وتطبيقاتها في تصميميناقش فوائد 

 المحتوى التعليمي االلكتروني

1-8 
نظرية معالجة المعلومات وتطبيقاتها في تصميم يفسر أسس 

 المحتوى التعليمي االلكتروني

1-9 
ظريات ن نيطبق بعض أسس تصميم المحتوى االلكتروني المستمدة م

 التعلم
 المهارات المعرفية 1

 التعره على نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية 2-1
 المالحظة المباشرة البيان العملي

 تطبيق أسس نظريات التعلم في تصميم التعليم االلكتروني 2-2
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 تقويم بعض مواقع التعلم االلكتروني في ضوء نظريات التعلم 2-3

 قات الشخصية وتحمل المسؤوليةمهارات العال 3
 استراتيجية التعلم الذاتي تحمل مسئولية التعلم الذاتي 3-1

 استراتيجية التعلم التعاوني
 حل المشكالت

 استراتيجية التعلم التعاوني.
 اإلشراه والتوجيه

بطاقات المالحظة، 
العروض التقديمية 
 للمجموعات التعاونية
 بطاقات المالحظة
 بمالحظة سلوك الطال
 المالحظة المباشرة

 العمل في مجموعة بشكل فعال 3-2
 التصره بمسؤولية في العالقات الشخصية والمهنية. 3-3

التصره بشكل أخالقي وااللترام بالقيم األخالقية العالية على النطاق  3-4
 الشخصي واالجتماعي

 االعتماد على النفس في عمليات البحث والتعلم الذاتي 3-5
 
2 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

4-1 
تنمية مهارات التواصل باستخدام تقنيات االنترنت وادوات التواصل 

 المالحظة المباشرة البيان العملي االجتماعي
 توظيف تطبيقات االنترنت وخدماته المجانية في التعليم والتعلم 4-2

 (وجدت ركية )إنالمهارات النفسية الح 5
 يقدر قيمة العلم في دعم مواقف الحياة. 5-1

 المالحظة المباشرة اإلشراه والتوجيه
 االلترام بالمعايير األخالقية والمهنية 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

ديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تق م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 - الثاني تسجيل التواجد عبر المقرر االلكتروني بكتابة بيانات الطالب وتحية الرمالء المشاركين في المقرر 1

 %5 الثالث التكليف األول مناقشة عبر المنتدى الخاص بالمقرر 2

 % 5 الخامس )بحث عن احدى نظريات التعلم(التكليف الثاني  3

 % 5 الثامن (التكليف الثالث )بحث عن احدى نظريات التعلم 4

 % 5 العاشر )بحث عن تطبيقات نظريات التعلم في تصميم المحتوى التعليمي(التكليف الرابع  5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم
التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(. 
 يتم االرشاد االكاديمي من خالل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج 
 ن خالل موقع المقرر االلكتروني وتقديم النصح واإلرشادالمتابعة التعليمية م 
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 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

( نظريات التعلم االلكتروني ومصطلحات التعلم من بعد. الجمعية األمريكية 2111شلوش، لي ايرر ؛ سيموننسن، مايكل. ) 
 عرمي، كلية التربية، جامعة حلوان.للتكنولوجيا واالتصاالت التربوية، ترجمة نبيل حاد 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 (. نظريات التعليم والتعلم، دار الفكر، األردن.2117قطامي، يوسف محمود )
، بحث ضوء النظرية االتصالية( مبادئ التصميم التعليمي للتعليم االلكتروني في 2112الغامدي، حنان علي أحمد دل كباس )

 .2112مقدم للمؤتمر الدولي للتعليم االلكتروني والتعليم عن بعد، الرياض / 
( . نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 2112نصار، وفاء محمود ؛ الشافعي، محمد منصور )

 مصر. 
 ه ونظرياته وتطبيقاته. اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية( التعلم أسس2111إبراهيم وجيه محمود ) 

(. الطبعة الثانية. علم النفس التربوي بين المفهوم والنظرية. الرياض: 2111تاج السر عبد الله الشيح ونائل محمد عبد الرحمن.)
 مكتبة الرشد.

بة ية عملية" الطبعة الثانية. الرياض: مكت(. علم النفس التربوي" مداخل نظرية وتطبيقات تربو 2117أحمد محمد الرغبي.) 
 الرشد.

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 موقع المقرر اإللكتروني عبر بوابة التعلم االلكتروني بجامعة أم القرى

 مدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات ال. 4

 .شروحات فيديويه متاحة عبر موقع يوتيوب 
 الجمعيات الدولية للدراسات النفسية مثل مجلة الجمعية المصرية للدراسات  شروحات تعليمية نصية متاحة عبر موقع المقرر االلكتروني

 النفسية .

American Psychiatric Association , 

 المرافق المطلوبة .بب
من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات  بّين متطلبات المقرر الدراسي

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .6
 ترنتمصدر إن -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:
مثل  توفير االختبارات والمقاييس المتعلقة بمقرر علم النفس التربوي -الحاجة إلى معمل القياس والتقويم  -الحاجة إلى معمل علم النفس التربوي

 مقاييس للتفكير االبتكاري _ مقاييس للدافعية لإلنجاز –ومقياس ستانفورد بينية حديثة  مقاييس الذكاء لوكسلر

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .ك

 للحصول على انطباعات الطالب عن المقرر. Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكترونية مصممة الكترونيا على موقع 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 تلقي ردود األفعال عن طريق المقابلة مع الطالب وسؤالهم

 تحليل نتائج الطالب في االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس:
 

من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين،  إجراءات التحقق
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم.
 االعتماد على التصحيح ا لي لالختبارات المرحلية

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة. 

 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم
 الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال. تحديث مصادر التعلم

 تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر.
 

 ............................................................................................. اسم منسق البرنامج:

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

  التاريخ
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 القياس والتقويم في بيئات التعلم اإللكتروني  اسم المقرر:  

  1822535-1  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى  إسم المؤسسة التعليمية:      -     -      يف:تاريخ التوص

 قسم التربية وعلم النفس – الكلية الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 1822535 -1 القياس والتقويم في بيئات التعلم اإللكتروني . اسم المقرر الدراسي ورمره:1 .22
 1. عدد الساعات المعتمدة: 2 .23
 مصادر  التعلمدبلوم . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .24

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 األول: . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي4 .25
 ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .26
 ال يوجد. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .27
 . فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .28

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 % 21 النسبة:  قليديةقاعات المحاضرات الت .ع
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ف
    

 % 81 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( . 
    

  النسبة:  بالمراسلة .ق
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ر
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 تعليقات:

وفرها جامعة أم القرى في التعلم اإللكتروني التي تنظراً لطبيعة دبلوم تصميم المحتوى اإللكتروني التعليمي فسيتم االعتماد على أنظمة 
 من محتوى المقرر % 21تدريس غالبية المقررات بنسبة تصل إلى 

 األهداف .د
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 اكساب المتعلم المعاره الرئيسية الخاصة بمبادئ القياس والتقويم التربوي في بيئات التعلم االلكتروني

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -ط اذكر بإيجاز أي خط -2
 والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(. 

 المراجعة الدورية للمقرر من قبل القسم.  .11
 شكل منتظم العمل على تحسين مصادر التعلم الخاصة بالمقرر ب .12
 تحديث محتوى المقرر بشكل دوري بناء على التطورات الحديثة في المجال. .13
 مواكبة التطور المتسارع في مجال تكنولوجيا التعليم  .14

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .د
 :وصف عام للمقرر

في التربية،  كمفهوم القياس وأنواعه، أهمية القياس  المفاهيم والمصطلحات الرئيسة في مجال القياس التربوييتناول المقرر 
مستويات القياس، الصعوبات التي تواجه عملية القياس في التربية، مفهوم التقويم التربوي ، الفرق بين التقويم والقياس 

جيات األهداه التعليمية للتقويم االلكتروني، مميرات التقويم االلكتروني ومعوقاته، استراتي التقويم االلكتروني:والتخمين، 
الت : االستبيانات والدراسات المسحية ، المقابأساليب وأدوات تقويم التعلم اإللكترونيتقويم التعلم االلكتروني، 

ناصر المكونة لالختبار اإللكتروني، محتوى الع:e-Testsالختبارات اإللكترونية الشخصية ، المالحظة والتطبيق ، ا
: التعريف رونيةبنوك األسئلة اإللكتاالختبار، زمن االختبار، أنواع االختبارات اإللكترونية، أشكال االختبارات اإللكترونية، 

اصة ببناء وإدارة خببنوك األسئلة االلكترونية، خصائص بنوك األسئلة، أهدافها، أهميتها، الصعوبات المرتبطة بها، البرامج ال
جاز اإللكتروني تعريفها، تصنيفاتها، بناؤها، ملف اإلن ملفات اإلنجاز اإللكترونية:بنوك األسئلة ، خطوات بناء بنك األسئلة، 

 كترونية:االستبيانات االلالخاص بالمعلم، ملف اإلنجاز اإللكتروني الخاص بالطالب، تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني، 
موضوعية : كيفية االختبارات التبيانات االلكترونية، أنواعها، خصائصها، طرق تصميمها وتحليل نتائجها التعريف باالس

إعدادها، شروط االختبار الجيد، تفسير الدرجات : الدرجة الخام ،الدرجة المعيارية ، المتوسطات، دور اإلحصاء 
 في عملية التقويم .
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع لموضوعاتقائمة ا

 1 2 التعريف بالمقرر وخطط الدراسة وأساليب التقويم وشرح نظام التعلم االلكتروني للجامعة

 المفاهيم والمصطلحات الرئيسة في مجال القياس التربوي:
 لتقويما مفهوم التقويم التربوي ، الفرق بين التقويم والقياس والتخمين، أهداه التقويم، أنواع

2 1 

 التقويم االلكتروني:
 األهداف التعليمية للتقويم االلكتروني، مميزات التقويم االلكتروني ومعوقاته

2 1 

 : استراتيجيات تقويم التعلم االلكتروني
التعريف باستراتيجيات المستخدمة في تقويم التعلم االلكتروني، خصائص ومميرات كل 

 استراتيجية
1 2 

 تقويم التعلم اإللكتروني: أساليب و أدوات
، المقابالت  Questionnaires and Surveyاالستبيانات والدراسات المسحية 

 Observation and Application، المالحظة والتطبيق Interviewsالشخصية 
3 3 

 :e-Testsاالختبارات اإللكترونية 
ختبارات ختبار، أنواع االالعناصر المكونة لالختبار اإللكتروني، محتوى االختبار، زمن اال

 اإللكترونية، أشكال االختبارات اإللكترونية
1 2 

 بنوك األسئلة اإللكترونية:
التعريف ببنوك األسئلة االلكترونية، خصائص بنوك األسئلة، أهدافها، أهميتها، الصعوبات 

 لةئالمرتبطة بها، البرامج الخاصة ببناء وإدارة بنوك األسئلة ، خطوات بناء بنك األس
1 2 

 ملفات اإلنجاز اإللكترونية:
تعريفها، تصنيفاتها، بناؤها، ملف اإلنجاز اإللكتروني الخاص بالمعلم، ملف اإلنجاز 

 الخاص بالطالب، تقويم ملف اإلنجاز اإللكتروني E-Portfolioاإللكتروني 
1 2 

 االستبيانات االلكترونية:
 ل نتائجهاائصها، طرق تصميمها وتحليالتعريف باالستبيانات االلكترونية، أنواعها، خص

1 2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17
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 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 32  -   32 ساعات التدريس الفعلية
 2  -   2 الساعات المعتمدة

 

 وم بها الطالب خالل أسبوعيار:التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يق -عدد ساعات الدراسة  .18
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .19
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 ر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقر أوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
يجيات تدريسها لتشكل ات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واسترات: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار ا م
 المعرفة 2

 يفسر مفهوم القياس وأنواعه. 1-1

 المناقشة –المحاضرة 
المناقشة  -التعلم التعاوني  -

 االلكترونية
 التعلم التشاركي االلكتروني

 التعلم الذاتي

تقارير المقرر االلكتروني 
 اآللية

 -االختبارات القصيرة 
 تبارات االلكترونيةاالخ

 المقابالت الشفهية
البورتوفليو "ملف االنجاز 

 االلكتروني"
 تسليم الواجبات الكترونيا

 يشرح مفهوم التقويم التربوي شرحاً دقيقاً. 1-2
 يناقش مفهوم التقويم االلكتروني. 1-3
 يشرح أساليب وأدوات تقويم التعلم اإللكتروني 1-4
 مكونة لالختبار اإللكتروني.يسمي العناصر ال 1-5
 يناقش خطوات بناء بنوك األسئلة اإللكترونية. 1-6
 يوظف ملفات اإلنجاز اإللكترونية في تقويم الطالب الكترونياً  1-7
 يوضح خطوات ومراحل تصميم االستبيانات االلكترونية. 1-8

1-9 
ستبانات يطبق بعض األساليب اإلحصائية على بيانات مستمدة من اال

 االلكترونية.
 المهارات المعرفية 1

 يطبق بعض أساليب وأدوات تقويم التعلم االلكتروني. 2-1
 البيان العملي

 المشروع -أنشطة تدريبية 

 المالحظة المباشرة
 تقييم االختبارات

 بحث علمي
 

2-2 
يصمم نماذج لملفات انجاز الكترونية للطالب والمعلمين وفق المعايير 

 دة.المعتم
 يفسر درجات االستبانات واالختبارات االلكترونية 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار ا م
 التعامل مع فرق العمل التعاوني والتشاركي 3-1

 التعلم الذاتي
 أسلوب حل المشكالت

 العصف الذهني

المشاركات في منتدى 
 المقرر عير االنترنت

 تقويم األقران
 مباشرةالمالحظة ال
 

 تحمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة في مجال الدراسة العلمية 3-2

3-3 
العمل الجماعي في مجموعات لتنفيذ تطبيق معين مثل ) كتابة تقرير 

 علمي(.

3-4 
المشاركة بفاعلية في المناقشات الجماعية والنقد الموضوعي لما يقدم 

 من مادة علمية
 فس في عمليات البحث والتعلم الذاتياالعتماد على الن 3-5

 
2 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية

4-1 
تنمية مهارات التواصل باستخدام تقنيات االنترنت وادوات التواصل 

 البيان العملي االجتماعي
 ورش العمل

 العرض والمناقشة
 فرق العمل

 يف تطبيقات االنترنت وخدماته المجانية في التعليم والتعلمتوظ 2-4 تقارير المقرر االلكتروني
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 يقدر قيمة العلم في دعم مواقف الحياة. 5-1
 المالحظة المباشرة اإلشراه والتوجيه

 االلترام بالمعايير األخالقية والمهنية 5-1
 

 دراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل ال .21
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 % 2 الثاني تسجيل التواجد عبر المقرر االلكتروني بكتابة بيانات الطالب وتحية الرمالء المشاركين في المقرر 1
 % 3 الثالث التكليف األول مناقشة عبر المنتدى الخاص بالمقرر 2
 % 5 الخامس التكليف الثاني مناقشة عبر المنتدى الخاص بالمقرر 3
 %11 الثامن التكليف الثالث تسليم الواجب األول عبر مجلد التسليم بالمقرر االلكتروني 4
 % 5 العاشر المقررمناقشة عبر المنتدى الخاص بالتكليف الرابع  5
 %11 الثاني عشر التكليف الخامس : تسليم الواجب الثاني عبر مجلد التسليم بالمقرر االلكتروني  6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ر
ت قترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الو 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(. 
 يتم االرشاد االكاديمي من خالل الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج 
 المتابعة التعليمية من خالل موقع المقرر االلكتروني وتقديم النصح واإلرشاد 

 مصادر التعّلم .تت
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 رج الكتب المقررة المطلوبة:. أد1
 (. التقويم االلكتروني. دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.2117خليل، حنان حسن علي )

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 
 ( الحاسوب وطرق التدريس والتق2119قطيط، يوسف غسان، الخريسات، سمير عبد سالم .) ويم، دار الثقافة للنشر

 والتوزيع، عمان، األردن.
 ( االختبارات اإللكترونية . موقع 2112عادل بن سليمان المهنا .) مجلة المعرفة almarefh.net 
 ( تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني. الرياض: مكتبة الرشد ناشرون.2114أحمد محمد سالم .) 
 ( 2119إسماعيل محمد إسماعيل حسن.) . ،4، 18-21التقويم في التعلم اإللكتروني. مجلة التعلم اإللكتروني. 
 ( التعليم اإللكتروني، الفلسفة 2118حمدي أحمد عبد العرير .)– التطبيقات. عمان: دار  –األدوات  -المبادئ

 الفكر.
 ( 2115سالي وديع صبحي)ليم منظومة التع (. االختبارات اإللكترونية عبر الشبكات. في محمد عبد الحميد )محرر

 عبر الشبكات.، القاهرة : عالم الكتب.
 ( أثر برنامج تدريب عن بعد بمساعدة الفصول االفتراضية في تنمية مهارات 2113السيد عبد المولى السيد أبو خطوة .)

 ،التقويم اإللكتروني واالتجاه نحو التدريب عن بعد لدى أعضاء هيئة التدريس. مجلة عجمان للدراسات والبحوث
 ، دولة اإلمارات العربية المتحدة.2(12،)

 ( التعليم اإللكتروني: األسس والتطبيقات. 2115عبد الله بن عبد العرير الموسى، أحمد بن عبد العرير المبارك .)
 الرياض: شبكة البيانات.

  ( .التقويم التربوي أسسه وإجراءاته. الرياض ، مكتبة2119ماهر إسماعيل صبري و محب الرافعي .) ة الرشد ) طبع
 (: التقويم في المنظومة التربوية ، الرياض مكتبة الرشد  2113مركرة ومنقحة(علي أحمد سيد و أحمد محمد سالم ) 

 ( .االتجاهات الحديثة في التقويم التربوي والقياس السيكولوجي ، الرياض ،الدار الصوليته 1426أشره علي عبده .)
 للنشر والتوزيع.

 
 رونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكت3

 موقع المقرر اإللكتروني عبر بوابة التعلم االلكتروني بجامعة أم القرى
 . مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:4

 شروحات فيديويه متاحة عبر موقع يوتيوب.

 متاحة عبر موقع المقرر االلكتروني شروحات تعليمية نصية

 المرافق المطلوبة .ثث
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 مختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، وال .7
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 قاعات تقنيات التعليم ومعامل الحاسب اآللي

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .8
 مصدر إنترنت -فيديو بروجكتور –سبورة ذكية 

 رية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخب .9
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .م

 قرر.للحصول على انطباعات الطالب عن الم Google formsإعطاء الطالب رابط استبانة إلكترونية مصممة الكترونيا على موقع 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن
 تلقي ردود األفعال عن طريق المقابلة مع الطالب وسؤالهم

 تحليل نتائج الطالب في االختبارات الفصلية والنهائية

 إجراءات تطوير التدريس: .ه
ينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح ع .و

 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم.

 ليةاالعتماد على التصحيح ا لي لالختبارات المرح
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ي

 مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة. 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم

 لمستجدة في المجال.تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات ا
 تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر.

 

 .............................................. اسم منسق البرنامج:

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

  ريخالتا
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التعلم مصادر مراكز في الفنية العمليات اسم المقرر:  

 1822537-1 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 التعلم مصادر مراكر في الفنية العمليات. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .29
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .31
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .31

 ي عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام ف

 األول المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .32
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .33
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .34
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: وع تقديم فرع أو فر . 7 .35

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ش
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ت
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .خ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ذ
 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

144 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .ر
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 : أن علي قادرا الطالب يكون أن المقرر هذا تدريس من االنتهاء بعد يتوقع

 .التعلم مصادر مراكر مجموعات يصف •

 .التعلم مصادر كرمرا  عليها تشتمل التي المعلومات مصادر مجموعات بالتفصيل يشرح •

 .العالمية المكتبات من نماذج على لالطالع اإلنترنت يستخدم •

 .المكتبة عن مفصل تقرير إعداد في المدارس إحدى  مكتبة أخصائي مع يتعاون •

 .التعلم مصادر مراكر في الفنية العمليات بعضيشرح  •

 .اآللية والفهرسة الفهرسة يشرح •

 .بالتصنيف المقصود يعره •

 .اآللي والتكشيفIndexing  التكشيف معني ذكري •

 .المكتبات حوسبة بنظم المقصود يشرح •

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  جال الدراسة(.  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في م

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

145 

 

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ذ
 وصف عام للمقرر:

 الفنية عملياتوال التعلم مصادر مجموعات وتحديد التعلم، مصادر بمراكر المتصلة األساسية والمصطلحات المفاهيم المقرر يتناول
 لبناء األساسية ملياتالع البيانات، قواعد لنظم األساسية والمفاهيم البيانات، قواعد بناء للكتب، الوصفية كالفهرسة بها المرتبطة

 والعمليات  مالمفاهي المكتبات، حوسبة نظم التعلم،  مصادر مراكر في للحوسبة األساسية المجاالت المكتبية، البيانات قواعد
 .المكتبية ادرالمص رقمنة عمليات اإللكترونية، للمكتبات األساسية

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

ية في مراكر تعريف العمليات الفن -  مناقشة االحتياجات  التدريسية –الترحيب بالطالب 
 مصادر التعلم

1 2 

 4 2 أنواع مصادر التعلم

 2 1 مصادر المعلومات اإلليكترونية

 Bibliography 1 2بلوجرافيا علم الب

 4 2 المختلفة. أنواع الببليوجرافيات

 2 1 التقويم التكويني )اختبار الشهر (

 2 1 دور مراكر مصادر التعلم وأثرها في العملية التعليمية.

 2 1 مجموعات مراكر مصادر التعلم

 2 1 الفهرسة والفهرسة اآللية
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 2 1 التصنيف

 4 2 يف اآلليوالتكشIndexing التكشيف 

 2 1 التقويم النهائي

 1 1 االختبار النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 28     14 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الضافيالذاتي االتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 رجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخأوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
تدريسها لتشكل  جب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار ل م
 المعرفة 2

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التعلم مصادر مركز مفهوم يذكر 1-1
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر البللط
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار ل م
 برنامج باستخدام) المحاضرة • يعدد أنواع مصادر التعلم 1-2

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتليتك توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يعدد مصادر المعلومات المطبوعة  1-3
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يعدد مصادر المعلومات غير المطبوعة  1-4
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني مالتعل •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يقارن بين المواد المطبوعة والمواد الغير مطبوعة 1-5
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي لبيانا •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يعدد خصائص الببليوجرافيات  1-6
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار ل م
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 .المختلفة أنواع الببليوجرافياتيصنف  1-7
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية عروضال

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة •  التعليمية العملية إثراء في ودورها التعلم مصادر بمراكز الخاصة بالمفاهيم اإللمام 1-8
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 ارات التحريريةاالختب

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التعليمية العملية في وأثرها التعلم مصادر مراكز دور يذكر 1-9
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية تالمناقشا •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة •  التعلم مصادر بمراكز المتصلة األساسية والمصطلحات المفاهيم يحدد 1-11
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية
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 الجماعية المناقشات •

 برنامج باستخدام) المحاضرة •  التعلم مصادر مراكز تقييم معايير يحدد 1-11
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 يالتعاون التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التعلم مصادر مراكز مجموعات يصف 1-12
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التقليدية والمكتبة التعلم مصادر مراكز بين بدقة يفرق 1-13
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج مباستخدا) المحاضرة • التعلم مصادر ومراكز الشاملة المكتبة بين يقارن 1-14
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

ومات التي تشتمل عليها مراكز مصادر يشرح بالتفصيل مجموعات مصادر المعل 1-15
 التعلم

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية
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 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يتعرف بعض العمليات الفنية في مراكز مصادر التعلم 1-16
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يشرح الفهرسة والفهرسة ا لية 1-17
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (ةالماد أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يعرف المقصود بالتصنيف 1-18
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة اذأست موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 برنامج باستخدام) المحاضرة • والتكشيف اإلليIndexing التكشيف يذكر معني  1-19
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية
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 اتتكليف توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يشرح المقصود بنظم حوسبة المكتبات 1-21
 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتتكليف توجيه) بعد عن لتعلما •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

التقويم التكويني من خالل 
 االختبارات التحريرية

 المهارات المعرفية 1
 المحاضرة • يقترح نموذج لتطوير مراكز مصادر التعلم 2-1

 الطالب علي المباشر اإلشراه •
  التمارين •
 الشبكة و ، بةالمكت استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 وتكليفات واجبات 
 أسبوعية

 شفهية واختبارات مناقشات
 تحريرية اختبارات•

 المحاضرة  .العالمية المكتبات من نماذج على لالطالع اإلنترنت يستخدم 2-2
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (رنتاالنت) العالمية

 وتكليفات واجبات 
 أسبوعية

 واختبارات مناقشات 
 شفهية

 
 المحاضرة  .مكتبةال عن مفصل تقرير إعداد في المدارس إحدى  مكتبة أخصائي مع يتعاون 1-3

 الطالب علي المباشر اإلشراه •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 وتكليفات واجبات 
 أسبوعية

 واختبارات شاتمناق 
 شفهية

 
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 يقدر قيمة العروض التعليمية فى تطوير مراكز مصادر التعلم. 3-1
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 ةاالختبارات الشفهي 

 يقدر قيمة الحاسبات واإلنترنت فى تطوير مراكز مصادر التعلم. 3-2
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

تكاليف بات والالعمل بشكل مستقل النجاز تكليف معين.  مثل )تحضير الواج 3-3
 االسبوعية(

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

152 

 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار ل م
  لعب األدوار  االختبارات الشفهية 

 العمل الجماعي في مجموعات لتنفيذ تطبيق معين مثل ) كتابة تقرير علمي(. 3-4
 

 التعلم التعاوني 
 الجماعية  المناقشة 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

 إدارة المناقشة مع أستاذ المادة والزمالء 3-5
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 شرة لألداءالمالحظة المبا 
 االختبارات الشفهية 

 اإللتزام بالمعايير األخالقية والمهنية  3-6
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

 التعلم التعاوني  الدراسة العلميةتحمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة في مجال  3-7
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 المالحظة المباشرة لألداء 
 االختبارات الشفهية 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2
لمناسبة عن الوسائل التعليمية ا  القدرة علي استخدام الشبكة العالمية في البحث 4-1

 للموقف التعليمي
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراه المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات والواجبات
 و التقارير الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر البريد 

 االلكتروني

الشرح من خالل   لى االتصال الكتابي من خالل إعداد تقارير إنتاج الوسائلالقدرة ع 4-2
 التطبيقات العملية

  اإلشراه المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات والواجبات
 و التقارير الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر البريد 

 االلكتروني

قدرة على االتصال اإللكتروني عبر البريد االلكتروني بين الطالب وأستاذ ال 4-3
 المادة

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراه المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات والواجبات
 و التقارير الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
د يخالل المناقشات وعبر البر 

 االلكتروني

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 الفهرسةك التعلم مصادر مراكز في الفنية العمليات نماذج بعض الطالب يطبق أن 5-1

 والحوسبة والتصنيف
 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
ام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مه م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة ( 1

 % 5 الخامس مقررة ( التكليف الثاني )بحث فردي في أحد الموضوعات ال 2

 % 5 السادس التكليف الثالث مشروع جماعي 3

 % 30 الثامن اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع مشروع جماعي 5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس مشروع جماعي 6

 %5بقية التقييمات  متزامن مع التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ز
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 ن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  الذي يتوقع أ
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .جج
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 (. إدارة مراكز مصادر التعلم ، دار الحامد للنشر والتوزيع.1027افي )مصطفى ك 
  هـ 2211عليان ، عمان : دار صفاء ، ، ادارة وتنظيم المكتبات ومراكز مصادر التعلم، ربحي مصطفى 
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 ، طار المرجعي اال  :أحمد بن عبدالرحمن البدري  بدر بن عدالله الصالح ، عبدالله بن سالم المناعي ، أحمد بن عبدالمحسن حكيم
 هـ 2213/ مكتب التربية العربي لدول الخليج ،  الرياض، الشامل لمراكز مصادر التعلم

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة تاذباس الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

  برنامج إنتاج العروض التقديميةPowerPoint 
 االجتماعية الشبكات مواقع 

 المرافق المطلوبة .حح
ات ي عدد المقاعد داخل القاعبّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أ

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1

 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 البرمجيات وغيرها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، و   .2

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .3
 

 راءات تطويره تقويم المقرر الدراسي وإج .أأ
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 تحليل نتائج الطالب 
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 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .بب
 لدورية للمقررالمراجعة ا 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .تت
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

دريس تإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .ثث
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .جج

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دوري من قبل القسم 
 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 
  في تحسين وتطوير المقرر.تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التعلم مصادر مراكز في اإلنترنت استخدام اسم المقرر:  

 1822539-1 رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 التعلم مصادر مراكر في اإلنترنت استخدام. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .36
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .37
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .38

 عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في 

 األول المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .39
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .41
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .41
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: تقديم  فرع أو فروع. 7 .42

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ض
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .غ
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ظ
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  لمراسلةبا .أأ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
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 تعليقات:

 

 األهداف .س
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 : أن علي قادرا الطالب يكون أن المقرر هذا تدريس من اإلنتهاء بعد يتوقع 

 .التعلم مصادر مراكر في اإلنترنت تطبيقاتيستنتج  •

 .التعلم مصادر مراكر في اإلنترنت استخدام مجاالت يصنف •

 التعلم مصادر بمراكر الصلة ذات اإلنترنت وتقنيات أدواتيشرح  •

 التعلم مصادر مراكر في االليكتروني التعليم تطبيقاتيستنتج  •

 اإلنترنت عبر اإللكترونية المقررات يشرح •

 اإلنترنت عبر التعليمية المنتديات أهمية يعدد •

 التعلم مصادر مراكر في واستخداماتها ترنتاإلن عبر االفتراضية المعامل تطبيقات يعدد •

 التعلم مصادر مراكر في اإلنترنت من الثاني للجيل التربوية التطبيقات يشرح •

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  والتغييرات في 

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •
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 التعليم ولوجياتكن مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ر
 وصف عام للمقرر:

 مع التعامل مهارات مثل المختلفة، الويب مواقع وإنتاج بتصميم المرتبطة والمهارات المعاره الطالب إكساب إلى يهده المقرر 
 واقعم إدارة مهارات الخط، علي مباشرة الصفحات تصميم مهارة محدد، سيرفر علي المواقع رفع كمهارة Online الويب مواقع
 Photo اشرالمب الخط علي الرقمية الصور معارض إعداد مهارات المواقع، في التحكم لوحات باستخدام المباشر الخط علي الويب

Gallery، اإللكترونية اقعوالمو  البرامج تقويم في العلمية والمبادئ األسس يتناول كما والمناقشة، الحوار تدياتمن وإدارة بناء مهارة 
 التقويم أدواتب التعريف إلى باإلضافة والمنهج، الدراسي المستوى حسب متنوعة تقويم نماذج استخدام ذلك ويشمل التعليمية،
 .استخدامها وكيفية لتعليم،ا تقنية في المتخصصة العالمية الهيئات من الصادرة

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

خداماتها تعريف اإلنترنت واست -  مناقشة االحتياجات  التدريسية –الترحيب بالطالب 
 في مراكر مصادر التعلم

1 2 

 2 1 لتعلمأدوات وتقنيات اإلنترنت ذات الصلة بمراكر مصادر ا

 2 1 تطبيقات التعليم االليكتروني في مراكر مصادر التعلم

 2 1 اإللكترونية عبر اإلنترنت اتالمقرر 

 2 1 التعليمية عبر اإلنترنت المنتديات

 2 1 اختبار الشهر

 4 2 تطبيقات المعامل االفتراضية عبر اإلنترنت واستخداماتها في مراكر مصادر التعلم

 2 1 وية للجيل الثاني من اإلنترنت في مراكر مصادر التعلمالتطبيقات الترب

 2 1 تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية
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 2 1 تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية

 2 1 تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية

 2 1 تصميم وإنتاج مواقع الويب التعليمية

 4 2 نترنتتطبيقات عملية ألدوات الجيل الثاني من اإل

 2 1 التقويم النهائي 

 1 1 االختبار النهائي 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 28     14 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:افيالذاتي االضالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .9
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 ت تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجاأوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
ات تدريسها لتشكل أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجي: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب ثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجا م
 المعرفة 2

 .التعلم مصادر مراكز في اإلنترنت استخدام مميزات يحدد 1-1
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجا م
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) عدب عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التخصص مجال في اإلنترنت تطبيقات يتعرف 1-2
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التعليمية العملية في ا لي الحاسب استخدام مجاالت يصنف 1-3
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ةلتحريريخالل االختبارات ا

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .االليكتروني التعليم مفهوم يتعرف 1-4
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (ةالماد أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .االليكتروني التعليم خصائص يذكر 1-5
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 يالتعاون التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .عامة بصفة االليكتروني التعليم معوقات يحدد 1-6
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجا م
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .صحيحة بصورة بعد عن التعليم هوممف يتعرف 1-7
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ةات التحريريخالل االختبار 

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .بعد عن والتعليم االليكتروني التعليم بين يقارن 1-8
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •
 (المادة أستاذ موقع رعب

 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .المدمج التعلم تقنية يتعرف 1-9
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني لتعلما •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .االليكترونية المقررات وإدارة تصميم كيفية يتعرف 1-11
 

 العروض برنامج خدامباست) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 عيا(الطالب ) أسبو 

 

 .الجوال التعلم مفهوم يتعرف 1-11
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

  التقويم التكويني من
 الختبارات التحريريةخالل ا
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجا م
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .االفتراضي المعامل تقنية يتعرف 1-12
 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة •
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة ستاذأ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 العروض برنامج باستخدام) المحاضرة • .التعليمية الويب مواقع وانتاج تصميم كيفية يتعرف 1-13
 (    Power point التوضيحية

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 لطالبل تكليفات توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
 .التعلم مصادر مراكر لخدمة اإلنترنت المستحدثات من االستفادة 2-1

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
   التمارين •
 العالمية الشبكة و ، المكتبة استخدام •
 (االنترنت)

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي تواختبارا مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 .التعلم ادرمص مراكر لخدمة اإلنترنت من الثاني الجيل تقنيات وتطوير بناء 2-2
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجا م
 العالمية الشبكة و ، المكتبة استخدام •
  (االنترنت)

 ادرمص مراكر خدمة في المجانية وخدماته االنترنت تطبيقات توظيف 2-3
 .التعلم
 

 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 لطالبا علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 العالمية الشبكة و ، المكتبة استخدام •
 (االنترنت)

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 الويب تكنولوجيات علي باالعتماد التدريس تطوير 2-4
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 العالمية الشبكة و ، المكتبة استخدام •
  (االنترنت)

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  التعلم مصادر مراكر في إلنترنتا من الثاني الجيل تقنيات من االستفادة 2-5
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي تواختبارا مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 .التعلم مصادر مراكز دعم في التعليم تكنولوجيا قيمة يقدر 3-1

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 فهيةاالختبارات الش 
 .التعلم مصادر مراكز فى واإلنترنت الحاسبات قيمة يقدر 3-2

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجا م
 االختبارات الشفهية 

 يقدم مال الموضوعي والنقد الجماعية المناقشات في بفاعلية المشاركة 3-3
 علمية مادة من
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 والزمالء المادة أستاذ مع المناقشة إدارة 3-4

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 وارلعب األد 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 ا خرين مع ايجابية عالقات تكوين 3-5

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  لميةالع الدراسة مجال في جديدة معلومات عن البحث مسئولية تحمل 3-6

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

درة علي استخدام الشبكة العالمية في البحث  موضوعات التعلم الق 4-1
 المختلفة

  الشرح من خالل التطبيقات
 العملية

 اإلشراف المستمر ومالحظة األداء 
 إعطاء التكليفات والواجبات 

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 رونيالبريد االلكت
الشرح من خالل التطبيقات   القدرة على االتصال الكتابي من خالل إعداد تقارير إنتاج الوسائل 4-2

 العملية
 اإلشراف المستمر ومالحظة األداء 
 إعطاء التكليفات والواجبات 

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 االلكترونيالبريد 
القدرة على االتصال اإللكتروني عبر البريد االلكتروني بين الطالب  4-3

 وأستاذ المادة
  الشرح من خالل التطبيقات

 العملية
 اإلشراف المستمر ومالحظة األداء 
 إعطاء التكليفات والواجبات 

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

166 

 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر الت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجا م

  تقويم أداء الطالب من
لمناقشات وعبر خالل ا

 البريد االلكتروني
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

أن يتبع الطالب تعليمات كيفية التعامل مع أدوات وأجهزة الوسائل  5-1
 التعليمية

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .11

م التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مها م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة ( 1

 % 5 الخامس قررة ( التكليف الثاني )بحث فردي في أحد الموضوعات الم 2

 % 5 السادس التكليف الثالث ) تقرير زيارة ألحد مراكز مصادر التعلم ( مشروع جماعي 3

 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع مشروع جماعي 5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس مشروع جماعي 6

 %5متزامن مع بقية التقييمات  ضور  والتفاعل أثناء المحاضرة(التكليف السادس )االلتزام بالح 7

 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .س
مقدار الوقت  ل طالب )مع ذكرترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لك

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •
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 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .خخ
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 زيع.، دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتو توظيف تكنولوجيا الويب في التعليم(. 2115عبد العاطي، محمد الباتعة محمد )

 
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 ( التعليم 2118حمدي أحمد عبد العرير .) التطبيقات. عمان: دار  –األدوات  -المبادئ –اإللكتروني، الفلسفة
 الفكر.

 ( التقويم االلكتروني. دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن.2117خليل، حنان حسن علي .) 
 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات تصميم مواقع •

 االليكترونية االختبارات تصميم مواقع •

 الصور مشاركة مواقع •

 الفيديو مشاركة مواقع •

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .دد
مرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات المقرر الدراسي من ال

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .4
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  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .5

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 رها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذك .6
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .حح
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 تحليل نتائج الطالب 

 م عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقوي .خخ
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .دد
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل:  .ذذ
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 
 الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة  .رر

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 
  اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر.تحليل النتائج 
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 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
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 التعلم مصادر مراكز وتنظيم إدارة اسم المقرر:

 1822522-1 رمز المقرر:

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -ليةلكا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
                                                   التعلم مصادر مراكر وتنظيم إدارة. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .43
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .44
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .45

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 األول المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .46
 يوجد ال ا المقرر )إن وجدت(:. المتطلبات السابقة لهذ5 .47
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .48
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .49

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .جج
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .دد
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .هه
 :111 النسبة% 
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  النسبة:  بالمراسلة .وو
    

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
 

 تعليقات:

 

 األهداف . 
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 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 : نأ علي قادرا الطالب يكون أن المقرر هذا تدريس من االنتهاء بعد يتوقع

 .المختلفة اإلدارة أنماطيناقش  •

 .العامة ومبادئها باإلدارة يلم •

 .التعلم مصادر مراكر وتنظيم إدارة طرق يحدد •

 .المركري النظام ذو المصادر مركر يتعره •

 الالمركري النظام ذو التعلم مصادر مركر يتعره •

 .المنسق التعلم مصادر مركر يتعره •

 .وأجنبية عربية تعلم رمصاد لمراكر بنماذج يلم •

 .التعلم مصادر مراكر إدارة في اآللي الحاسب توظيف كيفية يتعره •

 .التعلم مصادر مراكر حوسبة ونظم ببرامج يلم •

 اإلنترنت، )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في ارعالمتس التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ز
 وصف عام للمقرر:
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 تتناول كما اليه، تندتس الذي التربوي والفكر عليها، تقوم التي واألسس تطورها ومراحل التعلم مصادر مراكر مفهوم المقرر هذا يتناول
 المقرر اوليتن كما المكونات، تلك ووظائف المراكر هذه وحدات وتعره والتقليدية، الرقمية التعلم مصادر مراكر تأسيس مراحل
 وتشمل لمالتع مصادر مراكر إدارة عناصر العامة، ومبادئها اإلدارة إلى ويتطرق المراكر، هذه في تستخدم التي المعلومات تقنية أنواع

 بها، يقومون التي لمهاما وتوصيف المراكر، هذه في العاملين فئات إلى إضافة القرار، واتخاذ واالتصال والتوظيف والتنسيق التخطيط
 .الدول بعض من المراكر لهذه النماذج من مجموعة ويقدم إدارتها، وأساليب

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .11
 ساعات التدريس  بيععدد األسا قائمة الموضوعات

 2 1 التعلم تعريف إدارة مراكر مصادر -مناقشة االحتياجات  التدريسية   –الترحيب بالطالب 

 4 2 أنماط اإلدارة

 2 1 أنماط مراكر مصادر التعلم

 2 1 مكونات مراكر مصادر التعلم

 2 1 اإلدارة ومبادئها العامة

 2 1 التقويم التكويني )اختبار الشهر (

 2 1 إدارة وتنظيم مراكر مصادر التعلم طرق

 2 1 مركر المصادر ذو النظام المركري

 4 2 مركر مصادر التعلم ذو النظام الالمركري

 2 1 مركر مصادر التعلم المنسق

 4 2 نماذج لمراكر مصادر تعلم عربية وأجنبية

 2 1 التقويم النهائي 
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 1 1 االختبار النهائي 

 

   ر وتوزيعها: إجمالي عدد ساعات المقر  .12
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

      14 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 

 

 اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت  .14
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.نيار ثا -
ا واستراتيجيات تدريسها لتشكل ه: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 اً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.مع
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 .لمختلفة اإلدارة أنماط يعرف 1-1
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ةت التحريريخالل االختبارا

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التعلم مصادر مراكز أنماط يذكر 1-2
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (دةالما أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 .التعلم مصادر مراكز مكونات يحدد 1-3
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 نيالتعاو  التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 العامة اإلدارة مبادئ يعدد 1-4
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التعلم مصادر اكزمر  وتنظيم إدارة طرق يحدد 1-5
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 لتقويم المستمر ألعمال ا
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المركزي النظام ذو المصادر مركز يعرف 1-6
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية مناقشاتال •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 الالمركزي النظام ذو التعلم مصادر مركز يعرف 1-7

 
 برنامج باستخدام) المحاضرة •

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 عاونيالت التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المنسق التعلم مصادر مركز يعرف 1-8
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .وأجنبية عربية تعلم مصادر لمراكز نماذج يعدد 1-9
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 يةتحرير خالل االختبارات ال

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التعلم مصادر مراكز إدارة في ا لي الحاسب توظيف كيفية يذكر 1-11
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •
 (المادة أستاذ موقع عبر لطالبل
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التعلم مصادر مراكز حوسبة ونظم برامج يشرح 1-11
 Power التوضيحية العروض

point    ) 

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
 .التعلم مصادر مراكر لخدمة رة المختلفة نظم االدا من االستفادة 2-1

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات اتمناقش•
 تحريرية ختبارات•

 .لمالتع مصادر مراكر خدمة في المجانية وخدماته االنترنت تطبيقات توظيف 2-2
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، لمكتبةا استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • التعلم مصادر مراكر في تنظيم  االدارة  تقنيات من االستفادة 2-3
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 البالط علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 .التعلم مصادر مراكز دعم في العلم قيمة يقدر 3-1

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء
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 االختبارات الشفهية 

 .التعلم مصادر مراكز فى تطوير  قيمة العروض التعليمية يقدر 3-2
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

 لواجبات والتكاليف ا
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مادة نم يقدم لما الموضوعي والنقد الجماعية المناقشات في بفاعلية المشاركة 3-3

 علمية
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 باشرة المالحظة الم
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 والزمالء المادة أستاذ مع المناقشة إدارة 3-4

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 ا خرين مع ايجابية عالقات تكوين 3-5

 
 لتعاونيالتعلم ا 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  العلمية الدراسة مجال في جديدة معلومات عن البحث مسئولية تحمل 3-6

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

 والتكاليف  الواجبات
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

الشرح من خالل   القدرة علي استخدام الشبكة العالمية في البحث  موضوعات التعلم المختلفة 4-1
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ألداءومالحظة ا

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
الشرح من خالل   القدرة على االتصال الكتابي من خالل إعداد تقارير إنتاج الوسائل 4-2

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 حظة األداءومال

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
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  إعطاء التكليفات

 والواجبات
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

القدرة على االتصال اإللكتروني عبر البريد االلكتروني بين الطالب وأستاذ  4-3
 المادة

  الشرح من خالل
 ةالتطبيقات العملي

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 الشرح من خالل البيان العملي  ليميةجهزة الوسائل التعأن يتبع الطالب تعليمات كيفية التعامل مع أدوات وأ 5-1
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

من التقييم  نسبته
 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة ( 1

 % 5 الخامس التكليف الثاني )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة (  2

 % 5 السادس التكليف الثالث ))بحث في أحد الموضوعات المقررة( مشروع جماعي 3

 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع مشروع جماعي 5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس مشروع جماعي 6

 %5متزامن مع بقية التقييمات  التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ش
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
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 أسبوعيا اتساع 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .ذذ
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 م 2014سنة دار اليازوري العلمية  - عمان –ربحي مصطفى عليان، عبدالحافظ سالمة ، إدارة مراكر مصادر التعلم، األردن 
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 ، بدر بن عدالله الصالح ، عبدالله بن سالم المناعي ، أحمد بن عبدالمحسن حكيم 
دول ل/ مكتب التربية العربي  االطار المرجعي الشامل لمراكر مصادر التعلم، الرياض أحمد بن عبدالرحمن البدري : 

 هع 1423الخليج ، 

  ، هع  1428عبد المحسن بن زيد المحسن : دليل اختصاصي مركر مصادر التعلم اإلرشادي 

  ، تربوية وتكنولوجيقضايا ومشكالت  –المكتبة المدرسية والوسائط اإللكترونية مصطفى فهيم 

  شريف كامل شاهين: مصادر المعلومات االلكترونية في المكتبات ومراكر المعلومات، القاهرة : الدار المصرية اللبنانية
. 

  ، م . 2112عبدالله بن عبدالعرير الموسى، استخدام الحاسب اآللي في التعليم ، الرياض : مكتبة تربية الغد 

 قع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية وموا3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المرافق المطلوبة .رر
اعات المقاعد داخل الق بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=egb59000-5058960&search=books
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 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .7
 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 جيات وغيرها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرم  .8

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .9
 تطويره تقويم المقرر الدراسي وإجراءات  .زز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 تحليل نتائج الطالب 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .سس
 للمقرر المراجعة الدورية 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .شش
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .صص
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ضض

  نة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة.  مقار 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 
 ين وتطوير المقرر.تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحس 
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 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
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 والتعلم التعليم في حديثة اتجاهات اسم المقرر:

 1822523-1 رمز المقرر:

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 لمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف با .ض
 والتعلم التعليم في حديثة اتجاهات. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .51
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .51
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .52

 إعداد قائمة بكل هذه البرامج( )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من

 األول المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .53
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .54
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .55
 المبنى الرئيسيالمقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: المقرر، إن لم يكن في فرع أو فروع تقديم . 7 .56



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

184 

 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .حح
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .طط
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .يي
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .كك
    

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ط
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

  والتدريس التعليم ميدان في المهمة المفاهيم بعضيشرح. 
  الحديثة العالمية االتجاهات ضوء في المعلم إعداد مالمح أبرزيعدد. 
  التدريس في تطبيقاتهاو  الحديثة، التدريس طرق طبيعةيناقش. 
 الحديثة االتجاهات ضوء في التعليم مجال في أجريت التي اساتوالدر  البحوث بعض نقدي. 
اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 . القسم قبل من للمقرر الدورية لمراجعةا •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •
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 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. )مالحظة: المطلوب هنا وصف المقرر الدراسي  .س
 وصف عام للمقرر:
 مكونات روني،اإللكت المنهج المنهج، عناصر المنهج، بناء أسس والحديث، التقليدي بمفهومه المنهج تعريف يتناول هذا المقرر

 اإلنجاز، ملف رايام اإلليكتروني،  اإلنجاز ملف مثل بالمناهج المرتبطة الرقمية المستحدثات بعض يتناول كما ، اإللكتروني المنهج
 .المناهج في التعلم مصادر أخصائي أدوار  إلى يتطرق ثم اإلنجاز، ملف أنواع

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 تعريف المقرر -تدريسية  مناقشة االحتياجات  ال –الترحيب بالطالب 

 4 2 مضامين نظريات التعلم، والوقوه على أبرز مؤشرات تطبيقاتها في التدريس. 

 4 2 االتجاهات الحديثة في التدريس

 2 1 مالمح االتجاهات الحديثة في تصميم المناهج

 4 2 مالمح إعداد المعلم في ضوء االتجاهات العالمية الحديثة

 2 1 ي )اختبار الشهر (التقويم التكوين

 4 2 التقنيات الحديثة وكيفية دمجها في التعليم

 2 1 طرق التدريس الحديثة، وتطبيقاتها في التدريس

 4 2 طبيعة تقويم التعلم في ضوء االتجاهات الحديثة

 2 1 التقويم النهائي 
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 1 1 االختبار النهائي 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 28     14 ساعات التدريس الفعلية
      16 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18
 

 

 ت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهال .19
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -
 التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات ثانيار  -
ا واستراتيجيات تدريسها لتشكل ه: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.معاً عملية تعلم وتعليم 
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 .والتدريس التعليم ميدان في المهمة المفاهيم بعض يعّرف 1-1
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 بارات التحريريةخالل االخت

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 يف تطبيقاتها مؤشرات أبرز على والوقوف التعلم، نظريات مضامين تعرف 1-2
 .التدريس

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 .التدريس في الحديثة االتجاهات حصر 1-3
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .المناهج تصميم في ثةالحدي االتجاهات مالمح أبرز فحص 1-4
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ةخالل االختبارات التحريري

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .ةالحديث العالمية االتجاهات ضوء في المعلم إعداد مالمح أبرز على الوقوف 1-5
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 اتفتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .يمالتعل في دمجها وكيفية التعليم في الحديثة التقنيات عن الكشف 1-6
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 .لتدريسا في تطبيقاتها ومناقشة الحديثة، التدريس طرق طبيعة عن الكشف 1-7

 
 برنامج باستخدام) المحاضرة •

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 نالتقويم التكويني م 
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 منه اإلفادة ةوكيفي الحديثة، االتجاهات ضوء في التعلم تقويم طبيعة عن الكشف 1-8
 .التعليم تقويم في
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 تذا موضوعات فيها نوقشت التي والمؤتمرات الندوات أعمال بعض مراجعة 1-9
 .التعليم في الحديثة باالتجاهات صلة
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ختبارات التحريريةخالل اال

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 ضوء في التعليم مجال في أجريت التي والدراسات البحوث بعض نقد 1-11
 .الحديثة االتجاهات

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن تعلمال •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 .التعلم مصادر مراكر لخدمة الحديثة االتجاهات من االستفادة 2-1

 
 اضرةالمح •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 .لمالتع مصادر مراكر خدمة في المجانية وخدماته االنترنت تطبيقات توظيف 2-2
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • التعلم مصادر مراكر في التعليم المستحدثة تقنيات من االستفادة 2-3
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  رينالتما •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 .مواقف الحياة مراكز دعم في العلم قيمة يقدر 3-1

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 ريقالعمل كف 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
العمل الجماعي في مجموعات لتنفيذ تطبيق معين مثل )   3-2

 كتابة تقرير علمي(

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 ة المباشرة المالحظ
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 مادة نم يقدم لما الموضوعي والنقد الجماعية المناقشات في بفاعلية المشاركة 3-3

 علمية
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 اإللترام بالمعايير األخالقية والمهنية  3-4

 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  العلمية الدراسة مجال في جديدة معلومات عن البحث مسئولية تحمل 3-5

 لمناقشة الجماعية ا 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

ية الوسائل التعليمعلي استخدام الشبكة العالمية في البحث عن  القدرة  4-1
 لموقف التعليميالمناسبة ل

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
الشرح من خالل   تقارير إنتاج الوسائلالقدرة على االتصال الكتابي من خالل إعداد  4-2

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
لبريد االلكتروني بين الطالب وأستاذ القدرة على االتصال اإللكتروني عبر ا 4-3

 المادة
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
 (وجدت الحركية )إن المهارات النفسية 5

 الشرح من خالل البيان العملي  أن يتبع الطالب تعليمات كيفية التعامل مع أدوات وأجهزة الوسائل التعليمية 5-1
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .21
ة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتاب م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول  1

 % 5 الخامس التكليف الثاني  2

 % 5 السادس التكليف الثالث  3

 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع  5

 % 5 الثاني عشر ليف الخامس مشروع جماعيالتك 6

 %5متزامن مع بقية التقييمات  التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم . 
هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات إتاحة أعضاء

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .زز
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 1008، الفكر دار ، عمان ، المعلوماتية عصر في التعليم تكنولوجيا مستحدثات:  الحلفاوي سالم وليد
 وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير 2 
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 2111 ، الجامعي الكتاب دار ، العين ، المعلوماتية و التعليمية التكنولوجيا:  الحيلة محمود محمد 
 2113 والنشر، للطباعة الفكر دار عمان، التعليم، في الحاسوب استخدام: الفار الوكيل عبد إبراهيم   . 
 1997 المتقدمة، البرمجيات طويرت مركر القاهرة، اإلنترنت، عالم إلى رحلة: الغنى عبد محمد خالد 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المرافق المطلوبة .سس
لمرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات المقرر الدراسي من ا

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .11

 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .11

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذ  .12
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .طط
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 تحليل نتائج الطالب 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقو  .ظظ
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 
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 إجراءات تطوير التدريس: .عع
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: .غغ
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 
 الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة .هه

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 
 اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر. تحليل النتائج 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التخصص مجال في بحثي مشروع اسم المقرر:

 1822525-3 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -ةلكليا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 التخصص مجال في مشروع حثي. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .57
 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .58
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .59

 وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( )في حال

 األول المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .61
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .61
 جديو  ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .62
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .63

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .مم
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .نن
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .سس
 111 سبة:الن% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .عع
    

  النسبة:  تذكر أخرى .فف
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 تعليقات:

 

 األهداف .ع
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 صادرم مراكر مجال في بحثي مشروع إعداد في الدراسي الفصل خالل بدراستها قام التي المهارات بعض يوظف أن •
 .التعلم

 .الفريق حورو  الجماعي العمل مهارات الطالب إكساب •

 .البحوث وكتابة إعداد مهارات الطالب إكساب •

 .الجمهور أمام العرض مهارات الطالب إكساب •

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  بحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لأل

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. ف المقرر الدراسي وص .ش
 وصف عام للمقرر:

 في اكتسبها لتيا والخبرات والمهارات المعاره على معتمدة جديدة فكرة وتطبيق لتطوير للمتعلم الفرصة إتاحة إلي المقرر يهده
 مصادر اكرمر  في وتطبيقاتها والتعليم التقنية بمجال العالقة ذات الموضوعات من عدد مناقشة خالل من تعلم،ال مصادر مجال
 لمناقشتها إلنجليريةا أو العربية باللغة محكمة علمية مجالت في منشورة مختلفة أبحاث لمناقشة للمتعلم الفرصة تتاح كما التعلم،
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 أستاذ مع باالتفاق ومواصفاته المشروع موضوع تحديد ويتم العليا، الدراسات طالبل الالزمة البحث مهارات الكتساب ونقدها
 .والقسم المادة

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

ي، تقسيم تعريف المشروع البحث -مناقشة االحتياجات  التدريسية   –الترحيب بالطالب 
 موعات الطالب لمج

2 8 

 12 3 عرض مقترحات الموضوعات

 4 1 اعتماد المشروعات البحثية

 32 8 متابعة المشروعات البحثية

 4 1 مراجعة أولية للمشروع

 4 1 التقويم النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .22
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 42     14 يس الفعليةساعات التدر 
      3 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
 ساعة 22

 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .24
 جدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد ال

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

198 

 

 التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات ثانيار  -
ا واستراتيجيات تدريسها لتشكل ه: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 البحوث مشروعات عمل كيفية تعرف 1-1
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power حيةالتوضي العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 العلمية الكتابة كيفية 1-2
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 ستمر ألعمالالتقويم الم 
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 التقديمية العروض اعداد كيفية 1-3
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الجماعي العمل مهارات 1-4
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •
 (المادة أستاذ موقع عبر طالبلل
 الجماعية المناقشات •

 برنامج باستخدام) المحاضرة • والعرض االلقاء مهارات 1-5
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
 .التعلم ادرمص مراكر لخدمة االدارة المختلفة من االستفادة 2-1

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 .لمالتع مصادر مراكر خدمة في المجانية وخدماته االنترنت تطبيقات توظيف 2-2
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة • االستفادة من تقنيات االدارة في تنظيم مراكر مصادر التعلم 2-3
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 مادة نم يقدم لما الموضوعي والنقد الجماعية المناقشات في بفاعلية المشاركة 3-1
 علمية
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 والزمالء المادة أستاذ مع المناقشة إدارة 3-2

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

 تكاليف الواجبات وال
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 ا خرين مع ايجابية عالقات تكوين 3-3

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  العلمية الدراسة مجال في جديدة معلومات نع البحث مسئولية تحمل 3-4

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

الشرح من خالل   الشبكة العالمية في البحث  موضوعات التعلم المختلفةالقدرة علي استخدام  4-1
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
الشرح من خالل   على االتصال الكتابي من خالل إعداد تقارير إنتاج الوسائل القدرة 4-2

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
القدرة على االتصال اإللكتروني عبر البريد االلكتروني بين الطالب وأستاذ  4-3

 المادة
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
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  إعطاء التكليفات

 والواجبات
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 بريد االلكترونيال

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 الشرح من خالل البيان العملي  أن يتبع الطالب تعليمات كيفية التعامل مع أدوات وأجهزة الوسائل التعليمية 5-1

 إعطاء التوجيهات 
  مالحظة األداء 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

بة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلو  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %11 الرابع اختيار موضوع البحث 1

 % 21 كل األسابيع االلترام في المتابعة الدورية مع المشرفين 2

 % 21 السادس الكتابة العلمية الصحيحة 3

 % 51 الثامن العرض النهائي 4

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ض
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .شش
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 
 (:. أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها2 
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 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات مواقع •

 االليكترونية االختبارات مواقع •

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .  
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 غيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، و  .13

 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .14

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 الً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مث .15
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .قق
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 بالمقرر توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص 
 تحليل نتائج الطالب 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .كك
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 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .لل
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 حاسبتدريب الطالب علي استخدام برامج ال 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .مم
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 بل لجنة خاصة بالقسم.مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من ق 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .نن

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
  مواكبته للتطورات المستجدة في المجال.تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من 
 .تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 
 

 

 نموذج



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

214 

 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التعلم مصادر مراكز في الحاسب تطبيقات اسم المقرر:

 1822530-1 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
                                                   التعلم مصادر مراكر في الحاسب تطبيقات. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .64
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .65
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .66

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الثاني تويالمس. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .67
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .68
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .69
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .71

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  عات المحاضرات التقليديةقا .  
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .قق
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .رر
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .شش
    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

  التعلم مصادر مراكر في الحاسب استخدام مميراتيشرح . 
  التعلم مصادر مراكر فى المستخدمة الحاسب برامجيتعره 
 المعلومات مصادر مراكر في للحوسبة األساسية المجاالت يعدد 
  البيانات قواعد لنظم األساسية بالمفاهيميتقن. 
  التعلم مصادر مراكر البيانات قواعد لبناء األساسية العملياتيتقن. 
  اإللكترونية للمكتبات األساسية عملياتوال  المفاهيميشرح . 
  التعلم ومصادر المكتبية المصادر رقمنة عملياتيتقن. 
  اإللكتروني الكتابيذكر تطبيقات E-Book التعلم مصادر مراكر في 
 التعلم مصادر مراكر في الجوال التعلم نظم من االستفادة طرق يذكر 

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. وتحسين  لتطوير -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى ثتحدي •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 
 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  . 

 وصف عام للمقرر:
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 مثل التعلم، مصادر مراكر خالل من التعليمية العملية في ودمجها التعليم في الحاسوبية البرامج دور الى التعره على يهده المقرر
(. Computer literacy) الحاسوبية الثقافة مهارة تنمية إلى باإلضافة الشرائح، وعرض اإللكترونية والجداول النصوص، معالج
 المشكالت وحل( Drill and Practice) والممارسة التعرير برنامج: مثل التعليمة اإللكترونية البرامج استعراض وسيتم

(Problem Solving )الذاتي والتعلم (Tutorial )التعليمية اإللكترونية واأللعاب (Learning Game )والمحاكاة 
Simulation. 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .26
 تدريس ساعات ال عدد األسابيع قائمة الموضوعات

ب في تعريف تطبيقات الحاس - مناقشة االحتياجات التدريسية – الترحيب بالطالب
 مراكر مصادر التعلم

1 2 

مناقشة مفهوم استخدام الحاسب فى مراكر مصادر التعلم، مجاالت استخدام الحاسب 
 ى التعليمالمستخدمة فالحاسب تصنيف برامج بصفة عامة وفى التعليم بصفة خاصة، 

1 2 

 2 1 رق استخدام الحاسب في إدارة مراكر مصادر التعلمط

 2 1 المجاالت األساسية للحوسبة في مراكر مصادر المعلومات

 4 2 المفاهيم األساسية لنظم قواعد البيانات.

 2 1 العمليات األساسية لبناء قواعد البيانات مراكر مصادر التعلم.

 2 1 اختبار الشهر 

 2 1 ساسية للمكتبات اإللكترونية .المفاهيم  والعمليات األ

 4 2 عمليات رقمنة المصادر المكتبية ومصادر التعلم.

 2 1 وتطبيقاته في مراكر مصادر التعلم E-Book اإللكترونيالكتاب 

 2 1 االستفادة من نظم التعلم الجوال في مراكر مصادر التعلم
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 4 2 حوسبة االختبارات في مراكر مصادر التعلم

 1 1 ر النهائياالختبا

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .27
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 28     14 ساعات التدريس الفعلية
 32     2 الساعات المعتمدة

 

 ار:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياإلضافيالذاتي التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
 ساعة 14

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .29
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلةأوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
تراتيجيات تدريسها لتشكل ستهدفة وطرق تقييمها واس: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم راتيجيات التدريس للمقرراست مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 برنامج باستخدام) المحاضرة •  التعلم مصادر مراكز في الحاسب استخدام مميزات يحدد 1-1
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التعلم مصادر مراكز فى المستخدمة الحاسب ببرامج يلم 1-2
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 طرق التقويم راتيجيات التدريس للمقرراست مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • لمالتع مصادر مراكز إدارة في الحاسب استخدام طرق يتعرف 1-3
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 ال عمالتقويم المستمر أل
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • المعلومات مصادر مراكز في للحوسبة األساسية المجاالت يعدد 1-4
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .البيانات قواعد لنظم األساسية بالمفاهيم يلم 1-5
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) رةالمحاض • .التعلم مصادر مراكز البيانات قواعد لبناء األساسية بالعمليات يلم 1-6
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 ب ) أسبوعيا(الطال
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 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 برنامج باستخدام) المحاضرة • . اإللكترونية للمكتبات األساسية والعمليات  بالمفاهيم يلم 1-7
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التعلم ومصادر المكتبية المصادر رقمنة عمليات يتعرف 1-8
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 عاونيالت التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التعلم مصادر مراكز في وتطبيقاته E-Book اإللكتروني الكتاب يتعرف 1-9
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 أسبوعيا(الطالب ) 

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • التعلم مصادر مراكز في االختبارات حوسبة كيفية يتعرف 1-11
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم راتيجيات التدريس للمقرراست مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المهارات المعرفية 1

 المحاضرة • .المثال سبيل على - access برنامج- البيانات قواعد برامج أحد يستخدم 2-1
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي باشرالم اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  . مكتبية بيانات قاعدة بناء في البيانات قواعد برامج أحد يوظف 2-2
 الذهني العصف و مناقشةال •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

  لذلك صصةالمخ البرامج باستخدام إلكتروني كتاب إلى التقليدية بالكت أحد يحول 2-3
 .المثال سبيل على – Keebook Creator Pro -برنامج

 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، مكتبةال استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  .المكتبية المجموعات برقمنة الخاصة القرار اتخاذ مصفوفات أحد يطبق 2-4
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  .HTML لغة  باستخدام الواصفة البيانات نماذج أحد يطبق 2-5
 لذهنيا العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 المحاضرة ت الواصفة عبر مواقع اإلنترنت.يستخدم أحد برامج تحليل البيانا 2-6
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 ةأسبوعي وتكليفات واجبات
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعلم التعاوني  .به الخاصة والمعلومات البيانات تنظيم في لبيانات قواعد يوظف 3-1

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 شفهيةاالختبارات ال 
 التعلم التعاوني  .المعلوماتية المصادر إلى الوصول في اإلنترنت يستخدم 3-2

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  .بالغير الخاصة الفكرية الملكية حقوق يراعي 3-3

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  .الرقمي شكلها في المكتبية المصادر الزمالء مع يتبادل 3-4

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 بوعيةاألس
  المالحظة المباشرة

 لألداء
 االختبارات الشفهية 

 يشترك في مجموعات األخبار الخاصة بالمكتبات ومراكز مصادر التعلم. 3-5
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية
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 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  .اإللكترونية المكتبات داخل التجول مهارات يكتسب 3-6

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  .التقليدية المكتبات داخل المتاحة الحوسبة أنظمة يستخدم 3-7

 مناقشة الجماعية ال 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  .اإللكترونية المكتبية بالمصادر بها يقوم التى األبحاث يدعم 3-8

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 ألسبوعيةا
  المالحظة المباشرة

 لألداء
 االختبارات الشفهية 

 التعلم التعاوني  .اإلنترنت عبر المكتبية المصادر على للتعرف الميتاداتا يستخدم 3-9
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 رات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العدديةمها 2

الشرح من خالل   القدرة علي استخدام الشبكة العالمية في البحث  موضوعات التعلم المختلفة 4-1
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 كتابية ال

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
الشرح من خالل   القدرة على االتصال الكتابي من خالل إعداد تقارير إنتاج الوسائل 4-2

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
رير والواجبات و التقا

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني
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القدرة على االتصال اإللكتروني عبر البريد االلكتروني بين الطالب وأستاذ  4-3

 المادة
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

 فات تقويم التكلي
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 الشرح من خالل البيان العملي  أن يتبع الطالب تعليمات كيفية التعامل مع أدوات وأجهزة الوسائل التعليمية 5-1

 إعطاء التوجيهات 
  حظة األداءمال 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .31

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول  1

 % 5 امسالخ التكليف الثاني  2

 % 5 السادس التكليف الثالث  3

 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع  5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس  6

 %5متزامن مع بقية التقييمات  التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 قية التقييماتمتزامن مع ب تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ط
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 في كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض 
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •
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  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .ضض
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 مراكرو  المكتبات فى واستخداماتها واالتصال المعلومات تكنولوجيا: اإللكترونية الحاسبات تكنولوجيا: قطر محمود
 .2117المعلومات،

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 .2117 المكتبات، فى الحوسبة تطبيقات: السامرائي إيمان قنديجلى، عامر •
 .2117 تبة،المك أتمتة/حوسبة: السامرائي إيمان قنديجلى، عامر •
 .11ع المعلوماتية، مجلة الرقمية، المكتبات في أساسية مفاهيم: فراج عبدالرحمن •
 الوطنية، هدف الملك مكتبة المستقبل، ودفاق الحاضر تحديات الرقمية المكتبات: بوعرة صالح عبدالمجيد •

1427. 
 العربي، لفكرا دار ، القاهرة فكير،الت أساليب بتطوير وعالقتها اإللكترونية القراءة مهارات: مصطفي فهيم •

 .294 ص ،2114
 قاهرة،ال اإللكترونية، المصادر وفهرسة الميتاداتا: عبدالهادي محمد الدين زين عبدالهادى، فتحي محمد •

 .2117 ، والتوزيع للنشر كوم إبسن
•  
 .11ع وماتية،المعل مجلة ،Digital Libraries الرقمية المكتبات: الخثعمي الله دخيل بنت مسفرة -

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات تصميم مواقع •

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .طط
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بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 
 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .16
 

 طالب على األقل  31ضرات تتسع ل حجرة محا 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .17

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك  .18
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .هه
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 ائج الطالبتحليل نت 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .وو
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .يي
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

حقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات الت .أأأ
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 سم.مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالق 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ببب

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
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 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
  المستجدة في المجال.تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات 
 .تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 
 

 

 

 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التفاعلية الوسائط وإنتاج تصميم اسم المقرر:

 1822531-1 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى سسة التعليمية:المؤ  اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 التفاعلية الوسائط وإنتاج تصميم. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .71
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .72
 التعلم مصادر دبلومالمقرر الدراسي:  . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه3 .73

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الثاني المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .74
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .75
 يوجد البات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: . المتطل6 .76
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .77

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ثث
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .خخ
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ذذ
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ضض
    

  النسبة:  تذكر أخرى .غغ
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 تعليقات:

 

 األهداف .ك
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 .التفاعلية لوسائطلتصميم وإنتاج  األساسية المفاهيميستنتج  •

 .التفاعلية المتعددة الوسائط تطبيقاتيشرح  •

 .التفاعلية المتعددة الوسائط تحرير ببرامجيتقن  •

 .التفاعلية المتعددة الوسائطينتج برمجية تعليمية ذات  •

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  جة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  والتغييرات في المحتوى كنتي

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 يمالتعل تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ض
 وصف عام للمقرر:

 التعليم،  وتصميم المهام وتحليل الحاجات، تقدير عمليات مثل التعليمي، التصميم ومبادئ بأساسيات التعريف إلى المقرر يهده
 األسس على بناءً  يميةالتعل والمواقع اإللكتروني، الكتاب مثل واإللكترونية التعليمية المواد تصميم ذلك ويشمل.  والتقويم واإلنتاج
 كاري و ديك نموذج مثل  :وتطبيقها المختلفة التعليمي التصميم نماذج واستخدام التعليمي، للتصميم والنفسية التربوية النظرية

(Dick and Curey)،  ودخرون كمب جونموذ (Kemp et al).، التعليمي للتصميم العام والنموذج (Generic ID 
Model)، السيناريو ميم،للتص الرئيسة العناصر ومعرفة البرامج، وإنتاج تصميم في المتعلم ومهارات معاره تنمية يتناول كما 
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 برمجيات إنتاج معايير  دة،المتعد الوسائط برامج في تفاعليةال أنماط المتعددة، الوسائط تأليف نظم السيناريو، كتابة وقواعد التعليمي،
 كما الرقمية، متعددةال الوسائط تصميم في العالمية والمواصفات الويب، عبر المتعددة الوسائط توظيف  معايير  المتعددة، الوسائط
 المتقدم الشرائح وعرض( Flash) والفالش ،(Director) الدايركتور مثل الحاسوبية البرامج من لمجموعة المقرر يتعرض

(Advanced PowerPoint.) 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 وصف المقرر – الترحيب بالطالب

الوسععائط المتعددة التفاعلية، األسععباب الدافعة إلى اسععتخدام الوسععائط المتعددة التفاعلية 
 شروط اإلدماج الناجح للوسائط المتعددة التفاعلية فى التعليم. فى التعليم،

1 2 

 2 1 يعدد عناصر الوسائط المتعددة التفاعلية.

 2 1 خصائص الوسائط المتعددة التفاعلية

 4 2 النصوص الفائقة، الوسائط الفائقة.

 2 1 اإلبحار فى الوسائط المتعددة التفاعلية

 2 1 اختبار الشهر 

 2 1 لتعليمي للوسائط التفاعليةالتصميم ا

 4 2 دورة إنتاج الوسائط التفاعلية

 2 1 السيناريو التعليمي

 2 1 نظم تأليف الوسائط المتعددة

 4 2 إنتاج الوسائط المتعددة التفاعلية
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 1 1 االختبار النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .32
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 ساعة 14

 

 سهااسها واستراتيجيات تدريمخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قي .34
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -
 رق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طثانيار  -
ا واستراتيجيات تدريسها لتشكل ه: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 نه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أ
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 برنامج باستخدام) حاضرةالم • .التفاعلية المتعددة الوسائط يعرف 1-1
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 طالب ) أسبوعيا(ال

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التعليم فى التفاعلية المتعددة الوسائط استخدام إلى الدافعة األسباب يذكر 1-2
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (لمادةا أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التعليم فى التفاعلية المتعددة للوسائط الناجح اإلدماج شروط يحدد 1-3
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التفاعلية المتعددة الوسائط عناصر يعدد 1-4
 

 برنامج باستخدام) محاضرةال •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 لطالب ) أسبوعيا(ا

 

 .التفاعلية المتعددة الوسائط خصائص يحدد 1-5
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 قويم التكويني من الت
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .الفائقة النصو  يعرف 1-6
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 .الفائقة النصوص مرايا يعدد 1-7

 
 برنامج باستخدام) المحاضرة •

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .الفائقة الوسائط يعره 1-8
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power يحيةالتوض العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .الفائقة وسائطال مرايا يعدد 1-9
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  يم المستمر ألعمال التقو
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .الفائقة الوسائط مكونات يشرح 1-11
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 ماعيةالج المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التفاعلية المتعددة الوسائط فى اإلبحار يصف 1-11
 Power التوضيحية العروض

point    ) 

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن علمالت •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التفاعلية المتعددة الوسائط فى اإلبحار أنماط يعدد 1-12
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التفاعلية المتعددة الوسائط فى اإلبحار دواتأ يعدد 1-13
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 الل االختبارات التحريريةخ

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .اإلبحار أدوات خصائص يحدد 1-14
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة ستاذأ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التعليمية البرمجيات إنتاج دورة يشرح 1-15
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 .التعليمي السيناريو يعرف 1-16
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power لتوضيحيةا العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .السيناريو كتابة عدقوا يحدد 1-17
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .المتعددة الوسائط تأليف نظم يعدد 1-18
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية مناقشاتال •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .المتعددة الوسائط برامج فى التفاعلية أنماط يعدد 1-19
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني لمالتع •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 برنامج باستخدام) المحاضرة • .المتعددة الوسائط سلبيات يحدد 1-21

 Power وضيحيةالت العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .المتعددة الوسائط برمجيات إنتاج رمعايي يعدد 1-21
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 رات التحريريةخالل االختبا

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

1-22  
 .الويب عبر المتعددة الوسائط توظيف  معايير يعدد

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .الجوال بالتعلم المتعددة الوسائط عالقة يحدد 1-23
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 مليالع البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .اإلنترنت عبر البحث بمحركات المتعددة الوسائط عالقة يحدد 1-24
 Power التوضيحية العروض

point    ) 

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 مستمر ألعمال التقويم ال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .الويب عبر المتعددة الوسائط بحث محركات بعض يعدد 1-25
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .االفتراضي بالواقع المتعددة الوسائط عالقة يحدد 1-26
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني علمالت •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .بالمحاكاة المتعددة الوسائط عالقة يحدد 1-27
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 هارات المعرفيةالم 1
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 المحاضرة • .المثال سبيل على - access برنامج- البيانات قواعد برامج أحد يستخدم 2-1

 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) ميةالعال

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  .مكتبية بيانات قاعدة بناء في البيانات قواعد برامج أحد يوظف 2-2
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي تدريبال •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 لمخصصةا البرامج باستخدام إلكتروني كتاب إلى التقليدية الكتب أحد يحول 2-3
 .المثال بيلس على – Keebook Creator Pro -برنامج  لذلك

 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  .المكتبية المجموعات برقمنة الخاصة القرار اتخاذ مصفوفات أحد يطبق 2-4
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (رنتاالنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

2-5  
 .HTML لغة  باستخدام الواصفة البيانات نماذج أحد يطبق

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 المحاضرة  .اإلنترنت مواقع عبر الواصفة البيانات تحليل برامج أحد يستخدم 1-6
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر شراهاإل •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعلم التعاوني  . المتعددة الوسائط إلى صولالو  في اإلنترنت يستخدم 3-1

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  .المختلفة المتعددة الوسائط الزمالء مع يتبادل 3-2

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
3-3  

 ..المتعددة بالوسائط بها يقوم التى األبحاث يدعم
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 بارات الشفهيةاالخت 
3-4  

 .مجتمعية خدمات لتقديم المتعددة الوسائط يولف
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
الشرح من خالل   .متنوعة تعليمية عروض  تقديم فى المتعددة الوسائط يوظف 4-1

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

الشرح من خالل   . المتعددة الوسائط إلى الوصول في اإلنترنت يستخدم 4-2
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
الشرح من خالل   .المختلفة المتعددة الوسائط الزمالء مع ليتباد 4-3

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

 ى يقوم بها بالوسائط المتعددة..يدعم األبحاث الت 4-4
 

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
الشرح من خالل   قديم خدمات مجتمعية.يولف الوسائط المتعددة لت 4-5

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 الشرح من خالل البيان العملي  أن يتبع الطالب تعليمات كيفية التعامل مع أدوات وأجهزة الوسائل التعليمية 5-1
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35
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فهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم ش م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة ( 1

 % 5 الخامس التكليف الثاني )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة (  2

 % 5 السادس م ( مشروع جماعيالتكليف الثالث ) تقرير زيارة ألحد مراكز مصادر التعل 3

 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع مشروع جماعي 5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس مشروع جماعي 6

 %5متزامن مع بقية التقييمات  التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ظ
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 لهذا الغرض في كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس 
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .ظظ
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

تصميم البرمجيات التعليمية وانتاجها وتطبيقاتها التربوية، (. 2112مفلح، محمد خليفة ؛ فاخوري، مها محمود  ) حمدان ، الغراوي، محمد ذيبان ؛الهرش، عايد 
 دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.

 ( القطع التعليمية اإللكترونية: التصميم واإلنتاج، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.2113جويفل، مصطفى عودة .) 
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 م(، وحدات التعلم الرقمية تكنولوجيا جديدة في للتعليم . القاهرة :عالم 2111اسط ، حسين محمد أحمد )عبدالب
 الكتب

 
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

شر دار المسيرة للطباعة والن، (. الخطوات العملية للتدريس والتعلم عبر اإلنترنت2116عبدالله بن عبدالمحسن ) الحربي، 
 والتوزيع.

تصميم البرمجيات التعليمية وانتاجها وتطبيقاتها التربوية، (. 2112حمدان ، الغراوي، محمد ذيبان ؛ مفلح، محمد خليفة ؛ فاخوري، مها محمود  )الهرش، عايد 
 دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.

  
 الحاسبات، التكنولوجي الدلتا طنطا، التفاعلية المتعددة الوسائط برمجيات جوإنتا  إعداد: الفار الوكيل عبد إبراهيم 

2114. 
  

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات تصميم مواقع •

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .عع
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات  .19

 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .21

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
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  جهاز عرض علويOver Head Projector   
 ئح شفافة جهاز عرض شراSlides Projector 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .21
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تتت
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 طالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقررتوزيع استبانات علي ال 
 تحليل نتائج الطالب 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ثثث
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .ججج
 لتقنية الحديثةتنويع طرق التدريس واستخدام ا 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ححح
 ى(:ر مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخ

 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .خخخ

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 قسممراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل ال 
 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 
 .تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 بعد من التعليم اسم المقرر:

 1822532-1 رمز المقرر:
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 مقرر دراسينموذج توصيف 

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
                                                          بعد من التعليم. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .78
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .79
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .81

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الثاني المستويلمقرر الدراسي: . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه ا4 .81
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .82
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .83
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .84

 تر كل ما ينطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اخ8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ظظ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .أأأ
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ببب
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ججج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
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 تعليقات:

 

 األهداف .م
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 .تطوره ومراحل بعد من التعليم وممفهيشرح  •

 .اإلليكتروني التعليم مصطلحاتيشرح  •

 .المقررات حوسبةعض مهارات بيتقن  •

 .اإلليكترونية للمقررات التعليمي التصميم بمراحليعدد  •

  .اإلنترنت عبر اإلليكتروني المحتوي إدارة نظميشرح  •

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. حسين لتطوير وت -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر توىمح تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ط
 وصف عام للمقرر:

 المستخدمة اإللكترونية دواتواأل المستمرين، والتعليم التنمية في بعد من والتعلم اإللكتروني التعلم بأهمية لتعريفا إلى المقرر يهده
 المفتوحة الجامعات نم نماذج واستعراض التعلم، مصادر مراكر في لتنفيذه الالزم اإلستراتيجي والتخطيط بعد، عن التعلم مجال في

 االفتراضية الفصولو  المقررات بحوسبة المرتبطة والمهارات المعاره بعض دراسة إلى يتطرق كما نية،اإللكترو  والمدارس واالفتراضية
 .Moodle، Blackboard، Jusoor نظام مثل التعلم إدارة ونظم اإلليكترونية واالختبارات
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 وصف المقرر – بالطالب الترحيب

 2 1 مفهوم التعليم من بعد

 2 1 مفهوم التعليم اإلليكتروني ومصطلحاته وأنواعه

 2 1 برامج وأدوات التعليم اإلليكتروني

 LMS. 2 4نظم إدارة التعلم 

 CMS  1 2نظم إدارة المحتوي 

 2 1 اختبار الشهر 

 LCMS 1 2نظم إدارة التعلم والمحتوي 

 Moodle 2 4دارة التعلم نظام إ

 8 4 التصميم التعليمي للمقررات اإلليكترونية

 1 1 االختبار النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .37
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -الدراسة  عدد ساعات .38
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 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .39
 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني 

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
تشكل قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها ل: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على ثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .اإلليكتروني التعليم مفهوم يعرف 1-1
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 نيالتعاو  التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .اإلليكتروني التعليم لمفهوم الظاهرية الخصائص يوضح 1-2
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .اإلليكتروني التعليم نموذج مكونات شرحي 1-3
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ختبارات التحريريةخالل اال

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .اإلليكتروني التعليم مميزات يعدد 1-4
 Power التوضيحية العروض

point    ) 

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة اذأست موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

1-5  
 .اإلليكتروني التعليم وصعوبات عقبات يعدد

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

1-6  
 .اإلليكتروني التعليم وأدوات برامج يذكر

 نامجبر  باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .LMS التعلم إدارة نظم يعره 1-7
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ةالتحريري خالل االختبارات

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .LMS التعلم إدارة نظم في المتوفرة اإلمكانيات يعدد 1-8
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع رعب للطالب
 الجماعية المناقشات •

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .CMS المحتوي إدارة نظم يعرف 1-9
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني لتعلما •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

1-11  
 .CMS  التعلم إدارة نظم في المتوفرة اإلمكانيات يعدد

 برنامج استخدامب) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 سبوعيا(الطالب ) أ

 

 .LCMS والمحتوي التعلم إدارة نظم يعره 1-11
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  يني من التقويم التكو
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

1-12  
 .Moodle التعلم إدارة نظام يعره

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر بللطال
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التعليمية المقررات تصميم في العلمية مراحل يذكر 1-13

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي يانالب •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

1-14  
 .التحليل مرحلة خطوات يشرح

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 أسبوعيا(الطالب ) 

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التصميم مرحلة خطوات يشرح 1-15
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 االختبارات التحريرية خالل

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التطوير مرحلة خطوات يشرح 1-16
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التنفيذ مرحلة خطوات يشرح 1-17
 Power التوضيحية العروض

point    ) 

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 العملي البيان •
 العمل ورش •
 يالتعاون التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • يشرح خطوات مرحلة التقييم. 1-18
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
  المصدر مفتوح نظام( Moodle) التعليمية المقررات إدارة أنظمة أحد دميستخ 2-1

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات باتواج•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 . Moodle برنامج خالل من الدراسية المقررات ويحرر يضيف 2-2
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مستخدمين إضافة من Moodle برنامج خالل من الطالب سجالت يدير 2-3
 .أدوارهم وتحديد

 

 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 راناألق خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية
 .Moodle برنامج خالل من التعليمية المقررات تصميم في العلمية المنهجية يطبق 2-4

 
 المحاضرة 

 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية اراتختب•

 .Moodle بنظام ربطها وكيفية التعليمية المصادر أنواع مع يتعامل 2-5
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (نترنتاال) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 .وبعضهم ينالمتعلم وبين والمتعلمين المعلم بين والتواصل التفاعل أدوات يستخدم 2-6
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 لعمليا البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  .تخصصه مجال في كال التقدمية العروض إحدى ينفذ 2-7
 الذهني العصف و المناقشة •
 قراناأل خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 .متنوعة تعليمية عروض  تقديم فى المتعددة الوسائط يوظف 3-1

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 . المعارف إلى الوصول في اإلنترنت يستخدم 3-2

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 لعمل كفريقا 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  .المختلفة المعلومات الزمالء مع يتبادل 3-3

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 تبارات الشفهيةاالخ 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

 . والمعارف المعلومات إلى الوصول في اإلنترنت يستخدم 4-1
 

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
ر والواجبات و التقاري

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

 .المختلفة التعلم مصادر الزمالء مع يتبادل 4-2
 

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

 ويم أداء الطالب من تق
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
الشرح من خالل   .بها يقوم التى األبحاث يدعم 4-3

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
اقشات وعبر خالل المن

 البريد االلكتروني
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 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 .اليكتروني لمقرر تعليمي سيناريو يصمم 5-1
 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 . المعلومات على الحصول في  البحث محركات يستخدم 5-2
 

 الشرح من خالل البيان العملي 
  التوجيهاتإعطاء 

  مالحظة األداء 

 .إليكتروني مقرر يصمم 5-3
 .المقررات حوسبة برامج بعض يستخدم

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

5-4   الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .41

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول  1

 % 5 الخامس التكليف الثاني(  2

 % 5 السادس التكليف الثالث  3

 % 30 العاشر لاختبار منتصف الفص 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع  5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس  6

 %5متزامن مع بقية التقييمات  التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 األكاديمي للطالب ودعمهم اإلرشاد .ع
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •
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  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .غغ
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

خدمات  ة(. تصميم التدريس اإللكتروني: مهاراته وتطبيقاته للعاملين به، المنشأة العربية إلدار 2116) الهمشري، يسرية أحمد علي
 تكنولوجيا المعلومات، الجيرة، القاهرة.

 
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 االفتراضي، المجموعة العربية للتدريب والنشر. (. التعليم اإللكتروني والتعليم2115طارق عبدالرؤوه ) -
اقع االفتراضي واستخداماتها التعليمية. دار المناهج للنشر (. تكنولوجيا الو 2111نوفل، خالد محمود حسين ) -

 والتوزيع، االردن.

 دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.، التعلم اإللكتروني نحو عالم رقمي(. 2118حسن ربحي ) مهدي، -
دار  ،عبر شبكة الويبتصميم المناهج والمقررات اإللكترونية (. 2117وليد تاج الدين؛ خليل، حنان حسن علي ) السجينين،

 المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.
 زيع.دار المسيرة للطباعة والنشر والتو ، اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس(. 2117علي، محمد السيد )
 تب.اض، عالم الك. الريتصميمها، إنتاجها، نشرها، تطبيقها، تقويمها -المقررات االلكترونية (: 2112إسماعيل، الغريب )

 ، دار عالم الكتب، مصر.(. دراسات وبحوث في المناهج وتكنولوجيا التعليم2113محمد، فارعة حسن )

هند احمد عباس  عبد الصمد، أسماء السيد محمد ؛ نور الدين، شيماء أسامة محمد ؛ حسين، مي حسين احمد ؛ محمد، 
 ، دار النهضة العربيةتيجياتتكنولوجيا التعليم اإللكتروني بيئات واسترا(. 2116)

-  
 

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
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 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات تصميم مواقع •

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .فف
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 يرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغ .22

 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .23

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً  .24
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ددد
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

  بالمقرر علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص تاستبياناتوزيع 
 تحليل نتائج الطالب 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذذ
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .ررر
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
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 حاسبتدريب الطالب علي استخدام برامج ال 
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ززز

 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 بل لجنة خاصة بالقسم.مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من ق 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .سسس
   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
  مواكبته للتطورات المستجدة في المجال.تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من 
 .تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التعليمي الفيديو اسم المقرر:

 1822533-1 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 التعليمي الفيديو. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .85
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .86
 التعلم مصادر دبلوممقرر الدراسي: . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه ال3 .87

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الثاني المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .88
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .89
 يوجد الالمترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:  . المتطلبات6 .91
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .91

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ههه
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ووو
    

 ليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(تع .ززز
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ححح
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ططط
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 تعليقات:

 

 األهداف .ه
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 التعليمي الفيديو واستخدام وتشغيل بإنتاج الخاصة األساسية والمهارات المعاره الطالب إكساب •

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -ي خطط اذكر بإيجاز أ -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر ةالخاص التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ظ
 صف عام للمقرر:و 

 من يمكنهم بما ميةالتعلي والتليفريون الفيديو برامج بإنتاج الخاصة األساسية والمهارات المعاره الطالب إكساب إلى المقرر يهده
 أنواع الفيديو، اتكامير  أنواع بين الفروق فيها، جرء كل ووظيفة أهمية موضحا الفيديو كاميرا أجراء تعليمى، فيديو برنامج إنتاج

 المختلفة لفيديوا كاميرا حركات اإلنتاج، في المختلفة واستخداماتها الكاميرا زوايا الفيديو، برامج إنتاج في المستخدمة للقطاتا
 والتأثيرات الفيديو، هدمشا بين واالنتقال الربط طرق أنواع أهم موضحا الفيديو مونتاج وظائف الفيديو، برامج إنتاج في واستخداماتها

 ..الفيديو صورة مع استخدامها يمكن التي والرقمية التناظرية تلفةالمخ المرئية

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .41
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات
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 2 1 وصف المقرر – الترحيب بالطالب

 4 2 أجراء كاميرا الفيديو

 2 1 أنواع العدسات المستخدمة في إنتاج برامج الفيديو

 2 1 ع اللقطات المستخدمة في إنتاج برامج الفيديوأنوا 

 4 2 زوايا الكاميرا

 2 1 حركات الكاميرا واستخداماتها 

 2 1 اختبار الشهر 

 2 1 مبادئ المونتاج واالنتقاالت والربط بين اللقطات

 4 2 مؤثرات الفيديو الرقمية

 2 1 معايير تصميم الفيديو الرقمي

 2 1 رقميبرامج معالجة الفيديو ال

 4 2 إنتاج برامج الفيديو الرقمي التعليمية

 1 1 االختبار النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .42
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيم الفردي )التعل -عدد ساعات الدراسة  .43
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 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .44
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: أوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
سها لتشكل ات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدري: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر علم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات الت م
 المعرفة 2

 . فيها جزء كل ووظيفة الفيديو كاميرا أجزاء يعدد 1-1
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 نيالتعاو  التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .  الفيديو كاميرات أنواع بين الفروق يحدد 1-2
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power لتوضيحيةا العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 لرقما – البؤرى البعد: بالعدسات المرتبطة المختلفة طلحاتالمص يعرف 1-3
 .العدسة ميدان عمق-العدسة فتحة-البؤرى

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (مادةال أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر علم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات الت م
 . الفيديو برامج إنتاج في المستخدمة العدسات أنواع يذكر 1-4

 
 برنامج باستخدام) المحاضرة •

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل رشو  •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 . لفيديوا ةصور  إنتاج في أهميتها ويحدد للعدسات البصرية الخصائص يصف 1-5
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 المستمر ألعمال  التقويم
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 . اإلنتاج يف المختلفة وتطبيقاتها الصورة ميدان عمق في المؤثرة العوامل يحدد 1-6
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •
 (المادة أستاذ موقع عبر طالبلل
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المنظور-الرؤية مجال:  حيث من للعدسات المختلفة األنواع بين يفرق 1-7
 .الحركة-الميدان عمق-البؤرى البعد-المسافات وتشوهات

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 ل االتقويم المستمر ألعم
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 . الفيديو برامج إنتاج في المستخدمة اللقطات أنواع أهم يذكر 1-8
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 . اإلنتاج في المختلفة واستخداماتها الكاميرا زوايا أهم يحدد 1-9
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .  الفيديو لصورة الجيد التكوين شروط يحدد 1-11
 . 
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 ) أسبوعيا(الطالب 

 

 .   لفيديوا برامج إنتاج في واستخداماتها المختلفة الفيديو كاميرا حركات يحدد 1-11
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (لمادةا أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 . بينها ويفرق الفيديو كاميرا حوامل أنواع يحدد 1-12
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 ملالع ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 برنامج باستخدام) المحاضرة • . التعليمية والفيدي برامج تصميم في الرقمي الفديو معالجة برامج أحد يستخدم 1-13
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 م المستمر ألعمال التقوي
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 مشاهد ينب واإلنتقال الربط طرق أنواع أهم موضحا الفيديو مونتاج وظائف يذكر 1-14
 أستخدامها مكني التى والرقمية التناظرية المختلفة المرئية والتأثيرات ، الفيديو

 الفيديو مع صورة

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
 . فيها جرء كل ووظائف الفيديو كاميرا أجراء بين بدقة ميري 2-1

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع توتكليفا واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 . خدامهااست أسباب ويبين المختلفة البرامج في اللقطات أنواع على حكما يصدر 2-2
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  لتمارينا •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية
 تعليمي فموق في األنواع أحد أستخدام ويفسر ، المختلفة العدسات أنواع بين يقارن 2-3

 .معين
 

 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من علمالت •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 معين ليميتع موضوع أو لموقف المناسبة ةالراوي نوع ويحدد الكاميرا زوايا بين يقارن 2-4
. 
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات شاتمناق•
 تحريرية ختبارات•

 موقف يف الحركات أفضل ويحدد الكاميرا لحركة المختلفة اإلستخدامات بين يقارن 2-5
  تعليمي كعين

 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  تمارينال •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 . اهدهايش التي الطالب ألعمال المرضى غير والتكوين الجيد التكوين بين يمير 2-6
. 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 اللقطات نبي واالنتقال ربطال وطرق ، والروايا اللقطات وأنواع الكاميرا حركات يصنف 2-7

 .  لالستخدام تبعا
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات ناقشاتم•
 تحريرية ختبارات•

 .  ةالمختلف أستخداماتها ويحدد المشاهد في واإلنتقال الربط طرق بين يقارن 2-8
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة تخداماس •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 . التناظرية والصورة الرقمية الصورة بين الفرق يمير 2-9
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 بالطال علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 الفيديو ورةص مونتاج في استخدامها يمكن التى المختلفة الكمبيوتر برامج يصنف 2-11
 . بينها ويقارن

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 هارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤوليةم 3

 .  تعليمية فيديو برامج إنتاج في زمالئه مع الجماعي العمل يمارس 3-1
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 .  الفيديو مجال في الموضوعات أحد عن معلومات يجمع كيف ذاتيار  يتعلم 3-2

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 م التعاونيالتعل  .المقرر موضوعات في المادة أستاذ مع والحوار بالمناقشة يشارك 3-3

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

 .  وبحث تقرير كتابة في الكمبيوتر برامج يستخدم 4-1
 

  الشرح من خالل
 طبيقات العمليةالت

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

 ، راالكامي حركات ، اللقطات أنواع عن علمية مادة جمع في اإلنترنت يستخدم 4-2
 .  الكاميرا يازوا
 

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
 رئيةم ومؤثرات وتترات عناوين مضيفا بمونتاجها ويقوم فيديوية مادة يجمع 4-3

 .الكمبيوتر برامج بأستخدام لها وصوتية
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 ونيالبريد االلكتر 
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 .البرامج أحد تصوير فى المختلفة ملحقاتها ويستخدم الفيديو كاميرا يشغل 5-1
 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 
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 ليةالتشغي الوظائف ويستخدم الفيديو كاميرا على العمل ويمارس يستخدم 5-2

 باتث – الكاميرا تحريك – الصورة وضوح ضبط:  بها مرتبطةال المختلفة
 .الخ.. البياض أتزان ضبط -المرئية المؤثرات استخدام – التصوير

 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 ندوة وأ ، لرسالة مناقشة أو ، محاضرة أو ، فيديو لبرنامج تسجيل عملية يجرى 5-3
. 
 

 رح من خالل البيان العمليالش 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 لمرئيةا المؤثرات إليه ويضيف تليفزيونى لبرنامج مونتاج عمليات يجرى 5-4
 .  والمسموعة

 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 البرنامج ءأثنا فى ، جالبرنام مقدمة فى والتترات العناوين إضافة عمليات يجرى 5-5
 .  نهايته وفى

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 أساسيات ويطبق تسجيلية أو تعليمية لموضوعات قصير فيديو برنامج ينتج 5-6
 .  بالبرنامج التصوير

 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 تخدامباس رقمى فيديو إلى التناظرى الفيديو لبرنامج تحويل عملية يجرى 5-7
 . الكمبيوتر

 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 لصوتا وإضافة الفيديو برامج مونتاج فى الجاهزة الكمبيوتر برامج يستخدم 5-8
 . للبرنامج والعناوين واإلنتقاالت المرئية والمؤثرات

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول  1

 % 5 الخامس التكليف الثاني  2

 % 5 السادس التكليف الثالث  3

 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع  5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس  6

 %5ن مع بقية التقييمات متزام التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7
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 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .غ
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 قع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  الذي يتو 
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .قق
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 (. فنون الفيديو الرقمي. مقرر دراسي، الرياض، مكتبة الشقري للنشر والتوزيع.2115وة، حنان أحمد سليم )علي
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 ( التطبيقات التعليمية للفيديو الرقمي. شعاع للنشر وا2113الصباغ، محمد فهمي؛ غندور، يارا .) ،لعلوم 
 ( .مواقع الفيديو التشاركي: واقعها و مستقبلها و تأثيراتها2111صالح، مها عبدالمجيد .).  ملتقى الصحافة

مة العربية للتنمية القاهرة: المنظ االلكترونية: مستقبل وسائل اإلعالم في العصر الرقمي: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،
 https://search.mandumah.com/Record/122434 . مسترجع من145 - 123اإلدارية، 

 ( التفاعل بين تتابع عرض الصورة الفيلمية الثابتة والمتحركة في برامج الوسائط 2112صوفي، شيماء  يوسف .)
تكنولوجيا  .المتعددة القائمة على الفيديو الرقمي وأثره على تنمية المهارات الحياتية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية

 .129 - 83،  2، ع22عليم: الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، مجالت
 أثر اختاله أسلوب االنتقال )التفريغ  .(2016) .الناشري، علي بن أحمد محمد، و أشره أحمد عبدالعرير زيدان

ادة العلوم مقطع( في برامج الحاسوب القائمة على تتابعات الفيديو الرقمية في تحصيل المفاهيم العلمية في -اللوني
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الملك عبد العرير، جدة.  لدي طالب الصف األول المتوسط

 ( فاعلية اختاله بعض متغيرات توظيف الفيديو في تصميم مواقع الويب 2112الشرنوبي، هاشم سعيد أحمد .)1.2 
كليات رقمي لطالب قسم تكنولوجيا التعليم بالتعليمية في التحصيل و تنمية مهارات تصميم و إنتاج الفيديو ال

 1 2، ج 147كلية التربية، ع   -مجلة التربية: جامعة األزهر  .التربية
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 ( فنون الفيديو الرقمي. مقرر دراسي، الرياض، مكتبة الشقري للنشر والتوزيع.2115عليوة، حنان أحمد سليم .) 
 صل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التوا3

  
  

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات تصميم مواقع •

 الصور مشاركة مواقع •

 الفيديو مشاركة مواقع •

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .كك
ي ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما ف

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .25

 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: مصادر تقنية  .26

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 ق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرف .27
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ششش
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
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 تحليل نتائج الطالب 
 دريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم عملية الت .صصص

 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .ضضض
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح .ططط
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 
 ى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمد .ظظظ

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 
 تقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر.تحليل النتائج اإلحصائية ل 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 الخاصة االحتياجات لذوي التعليم تكنولوجيا اسم المقرر:

 1822538-1 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 لقرىجامعة أم ا المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 الخاصة االحتياجات لذوي التعليم تكنولوجيا. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .92
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .93
 التعلم مصادر دبلوم . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:3 .94

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الثاني المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .95
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .96
 يوجد الهذا المقرر )إن وجدت(:  . المتطلبات المترامنة مع6 .97
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .98

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ييي
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ككك
    

 يدي وعن طريق اإلنترنت(تعليم مدمج )تقل .للل
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ممم
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ننن
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 تعليقات:

 

 األهداف .ي
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 الخاصة الحاجات بذوي المقصود يحدد •

 المعروفة التصنيفات الحد وفقا الخاصة الحاجات ذوي فيصنيشرح ت •

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمية والمواد الوسائل اءوبن تطوير معايير يعدد •

 الخاصة االحتياجات ذوي تدريس في المستحدثة األجهرة بعضيستنتج  •

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمي المجال في التكنولوجية المستحدثات  من عددا يتعره •

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمية الوسائل من عددا ينتج •

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -از أي خطط اذكر بإيج -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر لخاصةا التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

  .)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(وصف المقرر الدراسي  .ع
 وصف عام للمقرر:

 تعليمية كفايات إلي ويلهاوتح والتعلم التعليم نظريات توظيف المختلفة، وتصنيفاتها الخاصة بالفئات التعريف إلى المقرر يهده
 تعليميةال البرمجياتو  التعليمية والمصادر والوسائل والمواد واألدوات وإعداد الخاصة، الحاجات ذوي لألفراد مناسبة تعليمية بيئة لتوفير
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 للفئات والوسائل لموادل التعليمي التصميم الخاصة، الحاجات لذوي التدريس في التكنولوجيا المستحدثات توظيف الخاصة، للفئات
 .الخاصة الحاجات ذوي تقويم طرق الخاصة،

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1  لتعليما تعريف تكنولوجيا -  مناقشة االحتياجات  التدريسية –الترحيب بالطالب 

مناقشة مفهوم تكنولوجيا التعليم لذوي الحاجات الخاصة، تاريخ استخدام التقنية في 
 تدريس ذوي الحاجات الخاصة

1 2 

 2 1 مجاالت تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا المساعدة لذوي االحتياجات الخاصة

الحديثة في تعليم ذوي الحاجات الخاصة، مستحدثات األجهرة في مجال االتجاهات 
 تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

1 2 

 2 1 أنواع تكنولوجيا ذوي الحاجات الخاصة

 2 1 التقويم التكويني )اختبار الشهر (

 2 1 دور التكنولوجيا الحديثة علي النواحي التعليمية المرتبطة باإلعاقة

 2 1 ذوي الحاجات الخاصةبيئات التعلم و 

 2 1 العوامل المؤثرة في االتصال لدي الفئات الخاصة

 2 1 إنتاج المواد التعليمية لذوي الحاجات الخاصةمعايير 

 2 1 مصادر التعلم لذوي االحتياجات الخاصة

 2 1 إنتاج الوسائل التعليمية لذوي الحاجات الخاصة

 2 1 تفريد التعليم لذوي الحاجات الخاصة



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

271 

 

الحاسب التعليمي لذوي الحاجات الخاصة، تطويع استخدام االنترنت لذوي الحاجات 
 الخاصة

1 2 

 1 1 االختبار النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .49
 ة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الوارد

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
لتشكل  اسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسه: ضع طرق التقييم المناثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapالمقرر  خريطة منهج

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 به المرتبطة والمفاهيم التعليم تكنولوجيا بمفهوم اإللمام 1-1
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 الخاصة لحاجاتا لذوي التعليم تكنولوجيا مفهوم يشرح 1-2

 
 برنامج باستخدام) المحاضرة •

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  يم المستمر ألعمال التقو
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 اجاتاالحتي لذوي المساعدة والتكنولوجيا التعليم تكنولوجيا مجاالت يعدد 1-3
 الخاصة

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة الحاجات ذوي تعليم في الحديثة االتجاهات يذكر 1-4
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة االحتياجات ذوي ريستد مجال في األجهزة مستحدثات يعدد 1-5
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 يةحرير خالل االختبارات الت

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة الحاجات ذوي تكنولوجيا أنواع يعدد 1-6
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 اإلعاقةب المرتبطة التعليمية النواحي علي الحديثة التكنولوجيا دور يوضح 1-7
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة الحاجات وذوي التعلم بيئات يشرح 1-8
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 مال عالتقويم المستمر أل
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة الفئات لدي االتصال في المؤثرة العوامل يعدد 1-9
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية قشاتالمنا •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمية المواد إنتاج معايير يذكر 1-11
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 الخاصة االحتياجات لذوي التعلم مصادر يوضح 1-11
 

 رنامجب باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمية الوسائل ينتج 1-12
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 ن م التقويم التكويني
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة الحاجات لذوي التعليم تفريد كيفية يشرح 1-13
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 يفاتكلت توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمي الحاسب يوظف 1-14
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 برنامج باستخدام) المحاضرة • الخاصة الحاجات لذوي اإلنترنت استخدام يطوع 1-15

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 تمر ألعمالالتقويم المس 
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
 الخاصة الحاجات ذوي لخدمة التكنولوجيا توظيف مهارات 2-1

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، كتبةالم استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 الخاصة الحاجات ذوي تعليم في الحديثة االتجاهات من االستفادة مهارات 2-2
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب يعل المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 الخاصة الحاجات وذوي التعلم بيئات تصميم 2-3
 

 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من لتعلما •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 صةالخا االحتياجات لذوي التعلم مصادر تصميم 2-4
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية
 الخاصة الحاجات لذوي التعليمية الوسائل ينتج 2-5

 
 المحاضرة 

 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 ةيأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمي الحاسب توظيف 2-6
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  الخاصة الحاجات لذوي اإلنترنت استخدام تطويع 2-7
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 يالعمل التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التكاليفو  الواجبات تحضير) مثل.  معين تكليف النجاز مستقل بشكل العمل 3-1

 (االسبوعية
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية
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 لعب األدوار   المالحظة المباشرة

 لألداء
 االختبارات الشفهية 

  معين تطبيق لتنفيذ مجموعات في الجماعي العمل 3-2
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

 اليف الواجبات والتك
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مادة نم يقدم لما الموضوعي والنقد الجماعية المناقشات في بفاعلية المشاركة 3-3

 علمية
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 والزمالء المادة أستاذ مع المناقشة إدارة 3-4

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 ا خرين مع ايجابية عالقات تكوين 3-5

 
 التعلم التعاوني 
 قشة الجماعية المنا 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
  والمهنية األخالقية بالمعايير اإللتزام 3-6

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 باشرة المالحظة الم
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  العلمية الدراسة مجال في جديدة معلومات عن البحث مسئولية تحمل 3-7

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 قنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات ت 2

 المناسبة ةالتعليمي الوسائل عن البحث في العالمية الشبكة استخدام علي القدرة 4-1
 التعليمي للموقف

 

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 لكتابية ا
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  إعطاء التكليفات

 والواجبات
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

 الوسائل إنتاج تقارير إعداد خالل من الكتابي االتصال على القدرة 4-2
 

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
قارير والواجبات و الت

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
 أستاذو  الطالب بين االلكتروني البريد عبر اإللكتروني االتصال على القدرة 4-3

 المادة
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

 ليفات تقويم التك
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

 الخاصة الحاجات وذوي التعلم بيئات تصميم 5-1
 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 الخاصة االحتياجات لذوي لتعلما مصادر تصميم 5-2
 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمية الوسائل ينتج 5-3
 

 الشرح من خالل البيان العملي 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 الخاصة الحاجات لذوي التعليمي الحاسب توظيف 5-4
       

 من خالل البيان العملي الشرح 
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 الشرح من خالل البيان العملي  الخاصة الحاجات لذوي اإلنترنت استخدام تطويع 5-5
 إعطاء التوجيهات 

  مالحظة األداء 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .51

ي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماع م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة ( 1

 % 5 الخامس التكليف الثاني )بحث فردي في أحد الموضوعات المقررة (  2

 % 5 السادس ماعيالتكليف الثالث مشروع ج 3
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 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع مشروع جماعي 5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس مشروع جماعي 6

 %5متزامن مع بقية التقييمات  التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 قية التقييماتمتزامن مع ب تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ف
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 في كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض 
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .لل
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 .1020 والتوزيع، والنشر للطباعة المسيرة دار األردن، الخاصة، تالحاجا لذوي التعليم تكنولوجيا: مرزوق الفتاح عبد سماح
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 كنولوجيات شعبة لطالب الخاصة للفئات التعليم تكنولوجيا في مقترح مقرر: سليمان محمد أحمد صبحي •
 .2116 ، األزهر جامعة التربية، كلية مصر، النوعية، التربية بكليات التعليم

 العلمية دارال ، والحركية والسمعية والبصرية العقلية اإلعاقات لذوي الخاصة التربية:  العرة حسني سعيد •
 الدولية

 . للطباعة الفكر دار الخاصة، التربية في التعليمية الوسائل تصميم: سالمة الحافظ عبد •
 .القلم دار ، العاديين غير األفراد مع واألجهرة الحاسوب ماستخدا: ليندسي د.  جيمي •
 . المصرية نجلو أال عربي، - إنجليري الخاصة التربية موسوعة: االشول أحمد عادل •
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 التربية مكتب .األساسي التعليم فى والحاسوب المعلومات تقنية استخدام: الموسي العرير عبد بن الله عبد •
 . 2112ض،الريا الخليج لدول العربي

 . المعاصر الفكر دار واستخدامها، البصرية السمعية المواد إنتاج تقنيات:  عيسي الحاج مصباح •
 2111 ، الجامعي الكتاب دار ، العين ، والمعلوماتية التعليمية التكنولوجيا:  الحيلة محمود محمد •
 ، لحديثا الكتاب دار ، القاهرة ، مستقبلية نظرة – التعليم تكنولوجيا:  بهبهاني اقبال ؛ زاهر الغريب •

1999 
 ، الرياض ، الحالص بدر ،ترجمة المجال مكونات و التعريف – التعليم تكنولوجيا:  رتشي ريتا ؛ سيلر باربارا •

 1998 ، الشقري مكتبة
 .1998 العربي، الفكر دار القاهرة، والتعلم، التعليم تكنولوجيا: بغدادي رضا محمد •

 رونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكت3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات تصميم مواقع •

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .مم
ن المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات المقرر الدراسي م

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .28

 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .29

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة،  .31
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 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ععع
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 تحليل نتائج الطالب 

 تقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى ل .غغغ
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .ههه
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

ثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) م .ققق
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 
 جعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمرا .ككك

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 
 ائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر.تحليل النت 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 تعليمي نفس علم اسم المقرر:

 1822520-1 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة لقسم:ا -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
 تعليمي نفس علم. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .99

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .111
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .111

 في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام 

 الثاني المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .112
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .113
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .114
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فروع تقديم فرع أو . 7 .115

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .سسس
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ععع
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ففف
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .   
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ققق
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 تعليقات:

 

 األهداف .بب
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 .مجاله يف أجريت التي والتجارب الخبرات من واإلفادة واستخداماته وأهميته التعليمي النفس علم بموضوع الخاصة المعارهيناقش  •

 .أثره وانتقال ونظرياته هوشروط التعلم عن األساسية المفاهيميستنتج  •

 .التعليمية العملية ميدان في التربوي النفس علم ونظريات لمفاهيم التطبيقية المهاراتيلم ب •

 .التعليمية العملية عناصر تطوير في التربوي النفس علم ورد قدري •

اجع اإلنترنت، دام المترايد لتقنية المعلومات أو مر )مثل االستخالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة لتطوراتا على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .غ
 وصف عام للمقرر:

 بعلوم التربوي لنفسا علم عالقة أهدافه، و التربوي النفس علم وكذلك النفس علم بماهية الطالب تعريف إلى النفس علم مقرر يهده
 بين المقارنة طه،وشرو  التعلم عملية فهم السلوكية، األهداه صياغة وكيفية التربوية األهداه أهمية على التعره األخرى، النفس

 خصائص فهم التربوي، الميدان يف والتربوية النفسية لمفاهيما تطبيق على التدريب التربوي، الميدان في منها واالستفادة التعلم نظريات
 المؤثرة والعوامل اإلبداع ماهية فهم األفراد، بين الفردية الفروق أهمية على الطالب تعريف بينهم، والعالقة الطالب وكذلك المعلم
 تطبيق واالسترجاع، كالحفظ، التعلم مجال في التربوية التطبيقات يتناول كما المبدعين، الطالب احتواء طرق على التعره عليه،
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 التعلم التربوية بيقاتهاوتط التعلم نظريات الفردي، والتعلم الجمعي كالتعلم التعلم مجال في التربوية التطبيقات المتعلمة، المادة
 تجارب بالمالحظة، لمالتع ى،المعن ذي التعليم باالستبصار، التعلم اإلجرائي، الشرطي التعلم والخطأ، بالمحاولة التعلم االرتباطي،

 .التعلم ألثر ةالعملي النتائج وأنواعه، مفهومه التعلم أثر انتقال التعلم، نتائج تفسير التعلم، منحنيات التعلم، نظريات

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 ، تعريف المقررلتدريسيةمناقشة االحتياجات  ا، الترحيب بالطالب

 2 1 أهميته، أهدافه ،علم النفس التربوي: موضوعاته

 2 1 شروط التعلم، مفهوم التعلم

 2 1 نواعها، أالدافعية تعريفها

 2 1 هميته، أتعريفه، النضج

 2 1 اختبار الشهر

 2 1 استخداماتها، طرقها، الممارسة تعريفها

 ،المادة المتعلمة تطبيق، االسترجاع، التعلم )الحفظ بعض التطبيقات التربوية في مجال
 (الفردي التعلم الجمعي والتعلم، والطريقة الجرئية ةالطريقة الكلي

1 2 

 2 1 تعلم .الفروق بين نظريات ال، نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية: معني النظرية

 2 1 وتطبيقاتها التربوية. نظرية التعلم الشرطي

 2 1 (وتطبيقاتها التربوية.ستبصار )الجشطلتالتعلم باال

 2 1 وتطبيقاتها التربوية. التعلم ذي المعنى )اوزبل(

 2 1 ية.التربو  هاتطبيقاتو  التعلم بالمالحظة باندورا
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 2 1 .النتائج العملية النتقال اثر التعلم، نواعه، أمفهومه، انتقال اثر التعلم

 2 1 التقويم النهائي

 

   ات المقرر وتوزيعها: إجمالي عدد ساع .52
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .53
 

 

 ار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفق .54
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 لمناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم اأوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
ها لتشكل ا واستراتيجيات تدريسه: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 . النفس بعلم الخاصة المفاهيم يعّرف 1-1
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 ن م التقويم التكويني
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 يف تطبيقاتها مؤشرات أبرز على والوقوف التعلم، نظريات مضامين تعرف 1-2
 .التدريس

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 العمل ورش •
 نيالتعاو  التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التعليمي النفس علم في الحديثة االتجاهات حصر 1-3
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية وضالعر 

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

  وشروطه التعلم مفهوم يعرف 1-4
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ةخالل االختبارات التحريري

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 أنواعها تعريفها، الدافعية يعرف 1-5
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية اقشاتالمن •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 تطبيق ،االسترجاع الحفظ،) التعلم مجال في التربوية التطبيقات بعض يذكر 1-6
 تعلموال الجمعي التعلم الجزئية، والطريقة الكلية الطريقة المتعلمة، المادة
 (الفردي

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 ال مالتقويم المستمر ألع
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 . التعلم نظريات بين الفروق يذكر 1-7
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  يم التكويني من التقو
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التربوية وتطبيقاتها الشرطي التعلم نظرية مفهوم يوضح 1-8
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن مالتعل •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .ةالتربوي وتطبيقاتها( الجشطلت) باالستبصار التعلم مفهوم يوضح 1-9
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التربوية وتطبيقاتها( اوزبل) المعنى ذي التعلم مفهوم يوضح 1-11
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 التكويني من  التقويم
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 .التربوية وتطبيقاتها باندورا بالمالحظة التعلم مفهوم يوضح 1-11

 
 برنامج باستخدام) المحاضرة •

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن لتعلما •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .وتطبيقاته التعلم اثر انتقال مفهوم يوضح 1-12
 Power ةالتوضيحي العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
 .التعلم مواقف لخدمة النفس علم في الحديثة االتجاهات من االستفادة 2-1

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  مالتعل مصادر مراكر إدارة خدمة في ونظرياته النفس علم تطبيقات توظيف 2-2
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 مليالع التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 .التعلم مواقف دعم في النفس علم قيمة يقدر 3-1

 
 التعلم التعاوني 
 المناقشة الجماعية  
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 (.علمي رتقري كتابة)  مثل معين تطبيق لتنفيذ مجموعات في الجماعي العمل 3-2

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 وعيةاألسب
  المالحظة المباشرة

 لألداء
 االختبارات الشفهية 

 مادة نم يقدم لما الموضوعي والنقد الجماعية المناقشات في بفاعلية المشاركة 3-3
 علمية
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 الشفهية االختبارات 
  والمهنية األخالقية بالمعايير اإللتزام 3-4

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 م التعاونيالتعل  العلمية الدراسة مجال في جديدة معلومات عن البحث مسئولية تحمل 3-5

  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2

 المناسبة ةيالتعليم الوسائل عن  البحث في العالمية الشبكة استخدام علي القدرة 4-1
 التعليمي للموقف

 

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
 الوسائل إنتاج تقارير إعداد خالل نم الكتابي االتصال على القدرة 4-2

 
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 أستاذو  الطالب بين االلكتروني البريد عبر لكترونياإل االتصال على القدرة 4-3

 المادة
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

 (وجدت مهارات النفسية الحركية )إنال 5
      

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول  1

 % 5 الخامس التكليف الثاني  2

 % 5 السادس التكليف الثالث  3

 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4

 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع مشروع جماعي 5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس  6

 %5لتقييمات متزامن مع بقية ا التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ق
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 د خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواج
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

293 

 

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .نن
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 الرشد مكتبة: الرياض.  اإلسالم ضوء في التربوي النفس علم(. 1021) وآخرون م،حما كامل فادية
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 .  1995 المصرية، األنجلو مكتبة وتطبيقات، نظريات التعلم: الشرقاوي محمد أنور •
 . 1988 القاهرة، المصرية، النهضة التربوي، النفس علم: صالح زكي أحمد •
 . 1981 القاهرة، العربية، النهضة دار التعلم، سيكولوجية: جابر الحميد عبد جابر •
 . 2111 الرياض، العبيكان، مكتبة( 3) الطبعة التربوي، النفس علم:  ودخرون منصور المجيد عبد •

 جتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل اال3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .هه
اعات لمقاعد داخل القبّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد ا

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .31

 

  طالب على األقل  31حجرة محاضرات تتسع ل 
 ات وغيرها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجي  .32

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 
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 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .33
 

 طويره تقويم المقرر الدراسي وإجراءات ت .للل
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 تحليل نتائج الطالب 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ممم
  للمقررالمراجعة الدورية 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .ننن
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ههه
 ستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:م
 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ووو
 ة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة.  مقارن 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 
 ن وتطوير المقرر.تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسي 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 التدريس تصميم اسم المقرر:

 1822521-1 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 التربية -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و  .تت
 التدريس تصميم. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .116
 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .117
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .118

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الثاني المستويالسنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: . 4 .119
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .111
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .111
 لمبنى الرئيسياالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .112

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ررر
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ششش
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .تتت
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ثثث
    

  النسبة:  تذكر أخرى .خخخ
 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

298 

 

 تعليقات:

 

 هدافاأل .ثث
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 .الثالث بمجاالتها اإلجرائية األهداه صياغة أسسيشرح  •

 .التعلم مصادر مراكر طبيعة حسب للتدريس التخطيط مراحل يشرح •

 .  التعليمي للدرس الجيد اإلعداد خطوات يحدد •

 .اليومي للدرس الحافرة التهيئة مراحل يشرح •

 . اليومية للدروس العملي والتطبيق الشرح أثناء المثيرات بين يفاضل •

 .  التعليمية الوسائل استخدام أثناء إتباعها اآلزم االعتبارات يوضح •

 .  تعليمي موقف كل طبيعة وفق المختلفة التعرير أساليب بين يقارن •

 .التعليمية األنشطة لممارسة التالميذ دافعية استثارة طرق يوضح •

 

اإلنترنت،  )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  - اذكر بإيجاز أي خطط -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل مقرربال الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع التطور مواكبة •
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 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ف
 م للمقرر:وصف عا

 التدريس، نظريات علي التعره له، التاريخي والتطور وفلسفتة التدريس مفهوم وأدوارها، التربية بمفهوم التعريف إلى المقرر يهده
 التعلم نظريات ينب العالقة علي التعره الجيد، للمعلم والمهنية الشخصية الصفات التدريس، عملية علي العامة والمؤثرات ، أهدافها

 مفهومة التقويم اتها،مستوي أهميتها، التربوية، األهداه الدرس، لخطة الرئيسية العناصر التدريس، تخطيط بعملية اإللمام يس،والتدر 
 .اإللكترونية المناهج خالل من التدريس وعمليات بمفاهيم يلم ومستوياته،

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .56
 ريس ساعات التد عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 ، تعريف المقررمناقشة االحتياجات  التدريسية، الترحيب بالطالب

 2 1 أهداه ومستويات التدريس

 2 1 التخطيط للتدريس

 التدريس والتعلم الفرق بينهما، األسس والمعايير التي يتم في ضوئها اختيار طريقة التدريس
 المناسبة.

1 2 

 2 1 لمحتوىأسس اختيار المادة التعليمية، تنظيم ا

 2 1 اختبار الشهر

 2 1 مهارات عرض الدرس

 6 3 طرق التدريس

 2 1 مهارات التعرير

 4 2 مهارات تقويم نواتج التعلم

 4 2 التعليم الفعال، المعلم الفعال، توفير بيئة التعلم الفعال.
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 2 1 التقويم النهائي

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  إضافيةدروس  محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

      14 ساعات التدريس الفعلية
      16 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58
 

 

 ها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساق .59
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -
 التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس ثانيار  -
ا واستراتيجيات تدريسها لتشكل ه: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة،
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 .الثالث بمجاالتها جرائيةاإل األهداف صياغة أسس يوضح 1-1
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 ريةريخالل االختبارات التح

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .التعلم مصادر مراكز طبيعة حسب للتدريس التخطيط مراحل يشرح 1-2
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 .  التعليمي للدرس الجيد اإلعداد خطوات يحدد 1-3
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 مليالع البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 .اليومي للدرس الحافزة التهيئة مراحل يشرح 1-4
 

 برنامج باستخدام) حاضرةالم •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 طالب ) أسبوعيا(ال

 

 . ةاليومي للدروس العملي والتطبيق الشرح أثناء المثيرات بين يفاضل 1-5
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

  . التعليمية الوسائل استخدام أثناء إتباعها ا زم االعتبارات يوضح 1-6
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 يالعمل البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(
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 .  تعليمي قفمو  كل طبيعة وفق المختلفة التعزيز أساليب بين يقارن 1-7

 
 برنامج باستخدام) المحاضرة •

 Power التوضيحية العروض
point    ) 

 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 م المستمر ألعمال التقوي
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • .التعليمية األنشطة لممارسة التالميذ دافعية استثارة طرق يوضح 1-8
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
 . الثالثة بمجاالتها اليومية للدروس اإلجرائية األهداه تحديد 2-1

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل نم التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 . يومي درس لتدريس خطة إعداد 2-2
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و قشةالمنا •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 . مختلفة صفية تبيئا إلعداد يخطط 2-3
 

 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
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 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 تحريرية اراتختب•

 . اإليجابى للتعرير مختلفة أشكال صياغة 2-4
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 يةأسبوع اتوتكليف واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 .  معها التعامل وطرق الصفي الشغب أسباب تحليل 2-5
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 . المهارية الجوانب لقياس التالميذ دداءات مالحظة بطاقات ينتج 2-6
 

 المحاضرة 
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 .  التالميذ بين التفاعالت عن الناتجة المشكالت حل القدرة 2-7
 

 المحاضرة 
 يالذهن العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•
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 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 المحاضرة  .التخصص مجال في تدريسية نماذج تحليل 2-8
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراه •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية الشبكة

 يةأسبوع وتكليفات واجبات•
 ةشفهي واختبارات مناقشات•
 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 .التعلم مواقف دعم في للدرس التخطيط قيمة يقدر 3-1

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 (.علمي رتقري كتابة)  مثل معين تطبيق فيذلتن مجموعات في الجماعي العمل 3-2

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 مادة نم يقدم لما الموضوعي والنقد الجماعية المناقشات في بفاعلية المشاركة 3-3

 علمية
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
  والمهنية األخالقية بالمعايير اإللتزام 3-4

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 التعلم التعاوني  العلمية الدراسة مجال في جديدة معلومات عن البحث مسئولية تحمل 3-5

  المناقشة الجماعية 
  الواجبات والتكاليف

 األسبوعية
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 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 ارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العدديةمه 2

 المناسبة يةالتعليم القدرة علي استخدام الشبكة العالمية في البحث عن  الوسائل 4-1
 التعليمي للموقف

  الشرح من خالل
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

الشرح من خالل   القدرة على االتصال الكتابي من خالل إعداد تقارير إنتاج الوسائل 4-2
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

 ليفات تقويم التك
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
القدرة على االتصال اإللكتروني عبر البريد االلكتروني بين الطالب وأستاذ  4-3

 المادة
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
 إعطاء التكليفات 

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

  تقويم أداء الطالب من
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

      
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .61
، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 5 الرابع التكليف األول  1

 % 5 الخامس التكليف الثاني  2

 % 5 السادس التكليف الثالث  3

 % 30 العاشر اختبار منتصف الفصل 4
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 % 5 الحادي عشر التكليف الرابع  5

 % 5 الثاني عشر التكليف الخامس  6

 %5متزامن مع بقية التقييمات  التكليف السادس )االلتزام بالحضور  والتفاعل أثناء المحاضرة( 7

 متزامن مع بقية التقييمات تقويم نهائي 8

 % 20 الخامس عشر االختبار النهائي 9

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ك
التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد دتحدي •

 مصادر التعّلم .وو
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

  
 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة أستاذب الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات تصميم مواقع •

 االليكترونية االختبارات تصميم مواقع •
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 الصور مشاركة مواقع •

 الفيديو مشاركة مواقع •

 االجتماعية الشبكات مواقع •

 المرافق المطلوبة .يي
قرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بّين متطلبات الم

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .34

 

  لب على األقل طا 31حجرة محاضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .35

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   
  جهاز عرض شرائح شفافةSlides Projector 

 مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات  .36
 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ييي
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 تحليل نتائج الطالب 

 تيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استرا .أأأأ
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .بببب
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
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 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 
از الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنج .تتتت

 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 

 التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات  .ثثثث
   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 ل.تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجا 
 .تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر 

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 نموذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 اسم المقرر: المناهج الرقمية

 1822522-1: رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:      -     -       تاريخ التوصيف:

 قسم التربية -الكلية الجامعية بالقنفذة  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 1822522-1  . اسم المقرر الدراسي ورمره: المناهج الرقمية 1 .113
 2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .114
 مصادر  التعلماسي: دبلوم . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدر 3 .115

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الفصل الدراسي الثاني –. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  السنة األولى 4 .116
 2-2811511لتصميم التعليمي . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: مبادئ ا5 .117
 . المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .118
 . فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: قسم التربية بالكلية الجامعية بالقنفذة7 .119

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 ٪81 النسبة:  لتقليديةقاعات المحاضرات ا .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب
    

 ٪21 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

صبو مية: نظرياتها، واستراتيجياتها، وطرق إعدادها، وأهميتها بالترامن مع التطور التقني في التعليم الذي تيهده المقرر إلى تعريف الدارسين بالمناهج الرق
 . 2131إليه رؤية  المملكة العربية السعودية 

راجع اإلنترنت، م )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أوالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 .المراجعة المستمرة لمحتوى المقرر لتطويره وفق التطور العلمي للمناهج 
 .متابعة المستجدات فيما يتعلق بالمناهج الرقمية 
 رر.تشجيع الطالب على االطالع على المراجع الحديثة ذات الصلة بالمق 
 .ترويد الطالب بنتائج الدراسات واألبحاث الحديثة في الميدان 
 .حث الطالب على عمل عروض تقديمية حول الموضوعات المطروحة في المقرر 
 تشجيع الطالب على استخدام قواعد المعلومات التي تشترك بها الجامعة.  

 ا المستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل البرنامج(. )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسهوصف المقرر الدراسي  .ق
وصف عام للمقرر: يتناول هذا المقرر تدريس المناهج الرقمية بدءاً بالمفاهيم األساسية في المناهج الرقمية وأسسها، والتعريف 

ليم. باإلضافة توى مخرجات التعوالمقارنة بين المنهج والمنهج الرقمي، وتسليط الضوء على أهمية المناهج الرقمية في تحسين مس
 إلى إعداد الدراسين كمصممين للمناهج الرقمية وفق المعايير العلمية التي تراعي الجوانب التربوية والتقنية. 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 خصائصه –أهميته  –المنهج الرقمي: مفهومه 
 ةلمناهج وظهور المناهج الرقميتطور ا

1 2 

 4 2 األطر العامة للمناهج الرقمية
 2 1 استراتيجيات الربط بين المناهج الرقمية والتعلم اإللكتروني

 6 3 تخطيط وتصميم وإنتاج المنهج الرقمي
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 4 2 المحتوى التعليمي في المناهج الرقمية
 4 2 استراتيجيات التدريس في المناهج الرقمية

 2 1 نشطة التعليمية في المناهج الرقميةاأل
 4 2 التقويم في المناهج الرقمية

 2 1 تحليل المناهج الرقمية )تجارب عالمية في نظم المقررات الرقمية(
 2 1 نظم المقررات الرقمية الموسعة

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .22
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع خرىأ تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     22 الساعات المعتمدة

 

لبحث من ساعة واحدة لالتعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:  -عدد ساعات الدراسة  .23
 خالل شبكة االنترنت ومكتبة الكلية.

 

 ار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلط .24
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
ا واستراتيجيات تدريسها لتشكل ه: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمثالثار  -

 ملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.معاً ع
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 2

 ستنبط الطالب ماهية المناهج الرقمية من خالل تطور مفهوم المنهج خالل العصوري 1-1
 اإللقاء والمحاضرة -
 المناقشة والحور -
 العصف الذهني -

 الواجبات -
 االختبارات التحريرية -

يستنتج الطالب أهمية المناهج الرقمية بالمقارنة مع المفاهيم للمناهج القديمة  1-2
 والحديثة

 أهداه المنهج الرقمي وعناصره ومعاييره والشروط الالزم توفرها فيه  يشرح الطالب 1-3
 المهارات المعرفية 1

 المناقشة والحور - يطبق الطالب نظريات التعلم في المناهج الرقمية 2-1
 خرائط المفاهيم -
 العصف الذهني -

 الواجبات -
 االختبارات التحريرية

 لطالب طرق تخطيط وتصميم المنهج الرقمييشرح ا 2-2
 يستنتج الطالب مهارات االبتكار وخصائص التعلم المستقل 2-3
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 التعلم التعاوني -
 العروض التقديمية -

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
يوظف دور المناهج الرقمية والتقنيات في االتجاهات الحديثة للتدريس في بناء  3-1

 شخصية الطالب 
 التعلم الذاتي -

 
 الواجبات -

 فحص اإلنتاج -
3-2    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 2
 التعلم الذاتي - يعد الطالب بحثاً في أهمية المناهج الرقمية حسب تخصصه 4-1

 التعليم اإللكتروني -
-  

 

 المالحظة 
 الحوار والمناقشة

 الواجبات -
 فحص اإلنتاج

 في تخصصه يعد الطالب خطة تصميم لمنهج رقمي 4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 ائيالنه

 ٪15 11 مشروع بحثي في كيفية تطبيق منهج رقمي في تخصص الطالب الدارس 1
 ٪21 8 اختبار نصفي 2
 ٪5 كل األسابيع مشاركة 3

4 
حسب إقرار  17أو  16 اختبار نهائي

 لجنة الجدول
61٪ 

5    
6    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ل
لتعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة ا

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس في القسم 6
 

 مصادر التعّلم .أأأ
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1
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 دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.، تصميم التعليم للمحتوى الرقمي(.  2119حميد )عاطف أبو  الشرمان،
 دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.، التعلم اإللكتروني نحو عالم رقمي(. 2118حسن ربحي ) مهدي،

باعة دار المسيرة للط، ترونية عبر شبكة الويبتصميم المناهج والمقررات اإللك(. 2117وليد تاج الدين؛ خليل، حنان حسن علي ) السجينين،
 والنشر والتوزيع.

 دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع.، اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس(. 2117علي، محمد السيد )
 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 . الرياض، عالم الكتب.تصميمها، إنتاجها، نشرها، تطبيقها، تقويمها -المقررات االلكترونية (: 2112) إسماعيل، الغريب

 ، دار عالم الكتب، مصر.(. دراسات وبحوث في المناهج وتكنولوجيا التعليم2113محمد، فارعة حسن )

(. 2116)هند احمد عباس  ن احمد ؛ محمد، عبد الصمد، أسماء السيد محمد ؛ نور الدين، شيماء أسامة محمد ؛ حسين، مي حسي
 ، دار النهضة العربيةتكنولوجيا التعليم اإللكتروني بيئات واستراتيجيات

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). 

 . المنصورة، المكتبة العصرية.استخداماته التربوية-االنترنت(: 2111منصور، أحمد حامد)

 .. عمان، دار المناهجيس(: المناهج الحديثة وطرائق التدر 2111عطية، محسن علي)

 على التعليم اإللكتروني Web 3.0 أثر العععع

 .الرياض، العبيكان .التعليم من أجل االبتكار والتعلم المستقل(: 2116موتا، رونالدو، سكوت، ديفيد)

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: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. 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة: .11
 

-tot/sshttps://www.slideshare.net/mohamedshal32525186 

 

 المرافق المطلوبة .ببب
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات  .11

 يتطلب هذا المقرر توفر قاعة دراسية بمبنى الكلية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .11
 يتطلب تدريس هذا المقرر وجود جهاز عرض )بروجكتر(، وستارة عرض، وجهاز حاسوب في القاعة.

 اذا كان هناك حاجة إلى تجهيرات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: مصادر أخرى )حددها: مثالً  .12
 يفضل وجود كاميرا مراقبة أمنية داخل كل قاعة للمحافظة على المصادر التقنية الموجودة

 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جججج
 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية  .حححح

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.rwaq.org/courses/instructional-design
https://www.slideshare.net/mohamedshaltot/ss-32525186


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

316 

 

 استمارات تقويم المقرر الدراسي

 تنظيم إدارة البرنامج حلقة نقاشية عقب االختبار النهائي للمقرر مع مجموعة من الطالب 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .خخخخ
 استمارات تقويم أداء المحاضر 
 ريس حول أفضل الطرق لتطوير المقرر الدراسي وطرق تدريسه بنهاية كل فصل دراسي الحصول على اقتراحات وتوصيات أعضاء هيئة التد 
 إعداد التقرير السنوي للمقرر 
 مراجعة شاملة للمقرر بشكل دوري كل خمس سنوات 
 يقوم أستاذ المقرر بتقويم المقرر 
 يمكن الرجوع ألساتذة المقررات األخرى التي يدرسها نفس الطالب 

 يس:إجراءات تطوير التدر  .دددد
 تقارير إحصائية عن استراتيجيات التقويم )لالختبارات والواجبات( بعد كل فصل دراسي

 القراءة المستمرة لمواكبة كل ما هو مستحدث في محتوى وطرق تدريس المقرر -

 حضور الندوات وورش العمل والمحاضرات )تثقيف ذاتي( في مجال طرق التدريس. -

لطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنجاز ا .ذذذذ
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(

 ن دقة التصحيح يتبادل الرمالء في التخصص مراجعة أعمال الطالب )التكليفات( وأوراق اإلجابة، والتأكد م

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة عضو هيجة تدريس مستقل 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .رررر
  .مراجعة مصادر التعلم: الكتب واألبحاث والمواقع الكترونية، والعمل على تحديثها

  يسية بهده تطوير استراتيجيات التدريس، والحرص على حضور لقاءات التنمية المهنية ذات العالقة بالتدريستبادل الخبرات التدر 

 

 ............................................. اسم منسق البرنامج:

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

  التاريخ
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 موذجن

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 (الميداني التدريب) التعلم مصادر في عملية تطبيقات اسم المقرر:

 1822523-3 رمز المقرر:
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم 2220-01-13تاريخ التوصيف:  

 ربيةالت -الجامعية بالقنفذة القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج
 (الميداني التدريب) المعلومات مصادر في عملية تطبيقات. اسم المقرر الدراسي ورمره: 1 .121
 ساعات 3. عدد الساعات المعتمدة: 2 .121
 التعلم مصادر دبلوم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .122

 رر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مق

 الثاني المستوي. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .123
 يوجد ال . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .124
 يوجد ال. المتطلبات المترامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .125
 المبنى الرئيسيالمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7 .126

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ذذذ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ضضض
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .غغغ
 :111 النسبة% 

    

  النسبة:  بالمراسلة .ظظظ
    

  النسبة:  تذكر أخرى .أأأأ
 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 دراسات العلياعمادة ال

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

319 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .حح
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 ما هده المقرر الرئيس؟ -1

 .التعلم مصادر مركر إدارة في والثاني األول الدراسي الفصل خالل بدراستها قام التي المهارات بعض يوظف أن •

 .التعلم مصادر بمراكر التعلم مصادر تنظيم على التدريب •

 .التعلم مصادر بمراكر تتم التي الفنية العمليات بعض علي العملي التدريب •

 .التعليمية المقررات كافة لخدمة التعلم مصادر مركر توظيف مهارات علي العملي التدريب •

 .التعلم مصادر مراكر داخل عملية تدريسية مواقف الي النظرية المهارات تحويل •

 .التعلم مصادر مراكر داخل مالتعل بيئات تصميم مهارات •

 .المختلفة الويب مواقع وإنتاج تصميم مهارات الطالب إكساب •

 :مثل On line الويب مواقع مع التعامل مهارات الطالب إكساب •

 .محدد سيرفر علي المواقع رفع مهارة •

 .الخط علي مباشرة الصفحات تصميم مهارة •

 .المواقع في التحكم لوحات باستخدام باشرالم الخط علي الويب مواقع إدارة مهارات •

 .Photo Gallery المباشر الخط علي الرقمية الصور معارض إعداد مهارات •

 .والمناقشة الحوار منتديات وإدارة بناء مهارة •

 . Moodle نظام باستخدام إليكترونية مقررات إلي وتحويلها التعليمية المقررات حوسبة مهارات بعض الطالب إكساب •

 .الفريق وروح الجماعي العمل مهارات الطالب إكساب •

 .البحوث وكتابة إعداد مهارات الطالب إكساب •

 .الجمهور أمام العرض مهارات الطالب إكساب •
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إلنترنت، ا )مثل االستخدام المترايد لتقنية المعلومات أو مراجعالمقرر الدراسي. لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
  والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 

 . القسم قبل من للمقرر الدورية المراجعة •

  منتظم بشكل بالمقرر الخاصة التعلم مصادر تحسين على العمل •

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء دوري بشكل المقرر محتوى تحديث •

 التعليم تكنولوجيا مجال في المتسارع ورالتط مواكبة •

 )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل البرنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ك
 وصف عام للمقرر:

 في بما التربوية ةالعملي تتطلبها اكم وإداريا فنيا التعلم مصادر مركر أخصائي مهنة بوظائف للقيام الطالب إعداد إلى المقرر يهده
 ذلك على كامال تدريبا موتدريبه وقيميا، سلوكيا ورعايتهم ووجدانيا نفسيا وإرشادهم وتعليميا مهنيا والمتعلمين المعلمين توجيه ذلك

 فريق يهاعل يشره مجموعات إلى الطالب تقسيم يتم حيث بالمدارس الموجودة بالمراكر أو الكلية داخل التعلم مصادر بمراكر
 ، للطالب التقييم اييرومع و وطبيعتها الميداني التدريب عملية أهداه توضيح يتم بحيث بالقسم، التدريس هيئة أعضاء من يتكون

 .المدرسة في التدريب برنامج واستعراض

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .61
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 8 2 لمراكر مصادر التعلم زيارات ميدانية

 8 2 عرض تقارير الريارات

 4 1 تدريبات علي إدارة مراكر مصادر التعلم

 8 2 تدريب على العمليات الفنية بمراكر مصادر التعلم

 8 2 تدريبات على إنتاج المواد التعليمية لمراكر مصادر التعلم
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 16 4 تدريبات على تصميم مواقع الويب التعليمية

 8 2 ت على تصميم العروض التعليمية وبرامج الفيديو التعليميةتدريبا

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .62
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 48  8   41 ساعات التدريس الفعلية
      3 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيار:اإلضافيي الذاتالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .63
 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقار لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .64
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول أوالر  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيار  -
تدريسها لتشكل  ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة،ثالثار  -

 معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلرم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقار  م
 المعرفة 2

 التعلم مصادر مراكز إدارة كيفية التعرف على 1-1
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 التعلم مصادر بمراكز االجهزة استخدام على التدريب 1-2
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقار  م
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 قديميةالت العروض اعداد كيفية 1-3
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

 تمر ألعمالالتقويم المس 
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 الجماعي العمل مهارات 1-4
 

 برنامج باستخدام) المحاضرة •
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

 لتكويني من التقويم ا
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 برنامج باستخدام) المحاضرة • والعرض االلقاء مهارات 1-5
 Power التوضيحية العروض

point    ) 
 العملي البيان •
 العمل ورش •
 التعاوني التعلم •
 فاتتكلي توجيه) بعد عن التعلم •

 (المادة أستاذ موقع عبر للطالب
 الجماعية المناقشات •

  التقويم التكويني من
 خالل االختبارات التحريرية

  التقويم المستمر ألعمال
 الطالب ) أسبوعيا(

 

 المهارات المعرفية 1
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقار  م
 .التعلم مصادر مراكز لخدمة المختلفة اإلدارة نظم من االستفادة 1-2

 
 المحاضرة •
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من تعلمال •
 الطالب علي المباشر اإلشراف •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 وتكليفات واجبات•
 أسبوعية

 واختبارات مناقشات•
 شفهية

 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة  التعلم ادرمص مراكز إدارة خدمة في المجانية وخدماته االنترنت تطبيقات توظيف 1-1
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراف •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

  (االنترنت) العالمية

 وتكليفات واجبات•
 أسبوعية

 باراتواخت مناقشات•
 شفهية

 تحريرية ختبارات•

 المحاضرة •  التعلم مصادر مراكز تنظيم في اإلدارة تقنيات من االستفادة 1-3
 الذهني العصف و المناقشة •
 األقران خالل من التعلم •
 الطالب علي المباشر اإلشراف •
 العملي البيان •
 العملي التدريب •
  التمارين •
 الشبكة و ، المكتبة استخدام •

 (االنترنت) العالمية

 وتكليفات واجبات•
 أسبوعية

 واختبارات مناقشات•
 شفهية

 تحريرية ختبارات•

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 .التعلم مصادر  قيمة يقدر 3-1

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

 ة المباشرة المالحظ
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 .التعلم مصادر مراكز فى واإلنترنت الحاسبات قيمة يقدر 3-2

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقار  م
 مادة نم يقدم لما الموضوعي والنقد الجماعية اقشاتالمن في بفاعلية المشاركة 3-3

 علمية
 

 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 والزمالء المادة أستاذ مع المناقشة إدارة 3-4

 
 التعلم التعاوني 
 ة الجماعية المناقش 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 ا خرين مع ايجابية عالقات تكوين 3-5

 
 التعلم التعاوني 
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 داءلأل
 االختبارات الشفهية 

 التعلم التعاوني  العلمية الدراسة مجال في جديدة معلومات عن البحث مسئولية تحمل 3-6
  المناقشة الجماعية 
 العمل كفريق 
 لعب األدوار 

  الواجبات والتكاليف
 األسبوعية

  المالحظة المباشرة
 لألداء

 االختبارات الشفهية 
 لومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية المع 2

الشرح من خالل   القدرة علي استخدام الشبكة العالمية في البحث  موضوعات التعلم المختلفة 4-1
 التطبيقات العملية

  اإلشراف المستمر
 ومالحظة األداء

  إعطاء التكليفات
 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 
  تقويم أداء الطالب من
الل المناقشات وعبر خ

 البريد االلكتروني
الشرح من خالل   القدرة على االتصال الكتابي من خالل إعداد تقارير إنتاج الوسائل 4-2

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء
  إعطاء التكليفات

 والواجبات

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 الكتابية 

 ب من تقويم أداء الطال
خالل المناقشات وعبر 

 البريد االلكتروني
القدرة على االتصال اإللكتروني عبر البريد االلكتروني بين الطالب وأستاذ  4-3

 المادة
  الشرح من خالل

 التطبيقات العملية
  اإلشراف المستمر

 ومالحظة األداء

  تقويم التكليفات
والواجبات و التقارير 

 بية الكتا
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقار  م
  إعطاء التكليفات

 والواجبات
  تقويم أداء الطالب من

خالل المناقشات وعبر 
 البريد االلكتروني

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 الشرح من خالل البيان العملي  مراكز مصادر التعلمأن يتبع الطالب تعليمات كيفية التعامل مع  5-1

 إعطاء التوجيهات 
  مالحظة األداء 

 
 لفصل الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل ا .65

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 الرابع تقارير زيارات مراكز مصادر التعلم 1

 % 10 األسابيع كل االلتزام في المتابعة الدورية مع المشرفين 2

 % 10 السادس تنفيذ المهام العملية المطلوبة 3

 % 50 --- تقييم المشرفين 4

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .م
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.   الذي يتوقع أن يتواجد
 
 أسبوعيا ساعات 2 بواقع المكتبية الساعات •

  اإللكتروني البريد عبر الطالب مع التواصل •

 أسبوعيا ساعتان بواقع الطالب لمتابعة إضافي موعد تحديد •

 مصادر التعّلم .تتت
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1 

 تكنولوجيا في ديدج اتجاه:  التربوية التقنيات وإدارة التعلم مصادر مراكز( . وتحرير ترجمة) ملحم اياد ، المصري توفيق ، ىعيس الحاج مصباح
 2981 ، الفالح مكتبة:  الكويت التربية،

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 
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 18 لمجلدا ، للمعلومات العربية المجلة المدرسية، للمكتبة التربوي ماالستخدا عبدالهادي، فتحي محمد •
 1977 ، األول العدد

 1988 ، العربي الخليج مؤسسة:  القاهرة التعلم، مصادر مركر:  الشاملة المكتبة عبدالشافي، محمد حسن •
 الدار:  القاهرة المعلومات، ومراكر المكتبات في اإللكترونية المعلومات مصادر: شاهين كامل شريف •

 . اللبنانية المصرية
 :القاهرة أنشطتها، تنظيمها، مقوماتها،: المدرسية المكتبية الخدمة(. 1986) الشافى عبد محمد حسن •

 .اللبنانية المصرية الدار
 1982. المدرسية المكتبات جمعية. القاهرة. الشاملة المكتبية الخدمة تقويم( 1982) إبراهيم إمام سعيد •
 .يونس الفتاح عبد إبراهيم. والتطبيق النظرية: الشاملة مكتباتال •

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 المادة باستاذ الخاص الموقع 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المدونات مواقع •

 االجتماعية الشبكات اقعمو  •

 المرافق المطلوبة .ثثث
بّين متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات 

 الدراسية والمختبرات، وعدد أجهرة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:
 اعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وق .37

 

  مركر مصادر تعلم حجرة  
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .38

 جهاز كمبيوتر 
  جهاز عرض بياناتData Show 
  جهاز عرض علويOver Head Projector   

 
 رات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهي .39
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 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .زززز
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 توزيع استبانات علي الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول علي تقييم خاص بالمقرر 
 تحليل نتائج الطالب 

 ستراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:ا .سسسس
 المراجعة الدورية للمقرر 
 التقويم الذاتي للمقرر 
 المراجعة الخارجية 

 إجراءات تطوير التدريس: .شششش
 تنويع طرق التدريس واستخدام التقنية الحديثة 
 تدريب الطالب علي استخدام برامج الحاسب 

إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايير .صصصص
 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم 
 ءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجرا .ضضضض

   .مقارنة المقرر مع مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة 
 مراجعة توصيف المقرر ومفرداته بشكل دورى من قبل القسم 
 لمجال.تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في ا 
 .تحليل النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجها في تحسين وتطوير المقرر 
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 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 

 

 
 


