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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى x متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري x  إجباري ب.
السنة   یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثالثة المستوى السادس
 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 

 أتمتة المكاتب
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5
 
 
 

 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6
 النسبة  التدریسیةعدد الساعات  الدراسة نمط م
 %44.44 20 المحاضرات التقلیدیة 1
 - - التعلیم المدمج  2
 %11.12 5  اإللكترونيالتعلیم  3
 - -  عن بعدالتعلیم  4
 44.44 20  أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 20 محاضرات 1
 20 إستودیوأو معمل  2
 - إضافیةدروس  3
 5 (تذكر)ى أخر 4
 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 15 الواجبات 2
 15 المكتبة 3
 20 المشاریع /إعداد البحوث 4
  (تذكر)أخرى  5
 65 اإلجمالي 

، ویشمل ذل�ك: جمی�ع أنش�طة ال�تعلم، مث�ل: س�اعات االس�تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التي تسھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يتناول املقرر مفهـوم وأسـس الوسـائط املتعـددة وخطـوات إنتاجهـا, وعناصـر الوسـائط املتعـددة, وأسـس تصـميم الوسـائط 

املتعــددة, كمــا يتنـــاول تطبيقــا عمليــا االســـتخدام بــرامج وســائط متعـــددة شــائعة االســتخدام متعلقـــة بالنصــوص والرســـوم 

ليميــــة متعــــددة الوســــائط باســــتخدام ا�حاســــب ) صــــور, خــــرائط, ا�خطيــــة والصــــور الثابتــــة والصــــوت, وتصــــميم وســــائل �ع

 عروض, إ�خ.

  الھدف الرئیس للمقرر. 2
 ع�� أن

ً
 :�عد االن��اء من دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

 .يتعرف ع�� مفهوم الوسائط املتعددة ويعدد خصائصها -

 .�عدد عناصر الوسائط املتعددة �املة -

يتعرف ع�� مفهوم �ل عنصر من عناصر الوسائط املتعـددة (الـنص والصـوت والرسـوم ا�خطيـة والصـور الثابتـة  -

 .والصور املتحركة والرسوم املتحركة وا�حقيقة الوهمية)، ويعدد أنواعها

يوظــــــف عناصـــــــر الوســــــائط املتعـــــــددة (الــــــنص والصـــــــوت والرســـــــوم ا�خطيــــــة والصـــــــور الثابتــــــة والصـــــــور املتحركـــــــة  -

 .املتحركة وا�حقيقة الوهمية) �� برمجيات الوسائط املتعددة �ش�ل عل�ي سليم والرسوم

يصــمم و�نـــتج عناصــر الوســـائط املتعـــددة (الــنص والصـــوت والرســوم ا�خطيـــة والصـــور الثابتــة والصـــور املتحركـــة  -

 .والرسوم املتحركة وا�حقيقة الوهمية) باستخدام أحدث ال��امج

 ملعلم من جهة أخرى.يتواصل مع زمالئھ من جهة ومع ا -

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع املتعددةاملقصود بمفهوم الوسائط  يو�ح 1.1

 4ع املتعددةالوسائط  مراحل تصميم�شرح  1.2

 2ع املتعددة�عدد عناصر انتاج الوسائط  1.3

  المھارات 2
 1م ) بال��امج املتاحةالعناصر(الصوت والصور والفيديو  يجهز  2.1

 1 املتعددةن التعامل مع برامج أنظمة تأليف الوسائط تقي 2.2

 1م املتعددةبرامج الوسائط  ينشر  2.3

  الكفاءات 3
 1ك ش��كةامل عمالمع فر�ق العمل إلنجاز األ  يتعاون  3.1

 2ك حل مشا�ل املعلومات املعقدة يتمكن من  3.2

افق مع القواعد  ر فسي 3.3  2ك املتعددةا�خاصة بالوسائط الرؤ�ة ال�ي تتو
 

  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 مفھوم الوسائط المتعّددة المسّمیات المختلفة للوسائط المتعّددة 1
 3 الوسائط المتعّددةالعوامل التي ساعدت في صنع تقنیة 

 3 ممیزات وعیوب الوسائط المتعّددة الوسائط المتعّددة في مجال النظم السمعیّة والمرئیّة واالتصاالت 2
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 المھتّمون بتطبیقات الوسائط المتعّددة 3
 3 مجاالت استخدام الوسائط المتعّددة

 3 متعّددةمجاالت استخدام الوسائط المتعّددة كیفیّة إنشاء وسائط  4
 3 عناصر الوسائط المتعّددة 5

العتاد واألجھزة الالزم إلنشاء وتشغیل الوسائط  /المكّونات األساسیة لتنفیذ مشروع وسائط متعّددة  6
 3 المتعّددة

 3 الخطوط العامة التي یجب إتباعھا في إنتاج البرمجیّات ذات الوسائط المتعّددة 7
8 SnagIt 9 

9 camtasia6 Sound Forge  6 

 Course Lab 9بر�مج   10
 45 المجموع

 
 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

1.1 
 املناقشــــةالعـــروض العلميـــة،  املتعّددةيحدد املقصود بمفهوم الوسائط 

 وا�حوار 
 اختبار نظري 

 اختبار نظري   العصف الذه�ي املتعّددةالوسائط  خصائص�شرح  1.2

… 
 املناقشــــــةالعصـــــف الـــــذه�ي،  املتعّددة�عدد عناصر الوسائط 

 وا�حوار 
اعــــــــــــــــداد قائمــــــــــــــــة �عناصــــــــــــــــر 

 املتعّددةالوسائط 
 المھارات 2.0

2.1 
العـــــــــروض العمليــــــــــة، الــــــــــتعلم  تصميم وسيط متعدديخطط ملشروع 

 الذا�ي
 بطاقة مالحظة •

 تقدير األداء. بطاقة

2.2 
 برامج  �عض�ستخدم 

 متعددالوسائط 
الـــــــــــــتعلم ، العم�ـــــــــــــ� التطبيـــــــــــــق

 التعاو�ي
 بطاقة مالحظة •

 بطاقة تقييم ذا�ي  

… 
العـــــــروض العم�ـــــــ�،  التطبيــــــق ةالوسائط املتعدد تصميم قواعديطبق 

 العلمية
 . مالحظةبطاقة 

 الكفاءات 3.0

3.1 
، الـــــــــــــتعلم الــــــــــــتعلم التشـــــــــــــار�ي ش��كةامل عمالمع فر�ق العمل إلنجاز األ  يتعاون 

 باملشروعات
 بطاقة مالحظة •

 تقييم األقران  •

3.2 

حــــل مشــــا�ل املعلومــــات املعقــــدة مــــن يــــتمكن مــــن 

خـــــــالل تطبيـــــــق املفـــــــاهيم األساســـــــية مـــــــن تصـــــــميم 

 املتعددةالوسائط 

اســــــــــــــــــــــــــــــــ��اتيجيات الــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم 

 القائمة ع�� املش�لة.

 بطاقات مالحظة •

بطاقة تقييم   •

  األداء

… 
ا�خاصـــــــــــــة الرؤ�ـــــــــــــة لتصــــــــــــميم اإلرشـــــــــــــادات  ر فســــــــــــي

 املتعددةبتصميم الوسائط 
العم�ـــــــــــــ�، الـــــــــــــتعلم  التطبيـــــــــــــق

 الذا�ي، والتعلم االلك��و�ي.
 بطاقات مالحظة •

 
 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 
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 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 خالل الفصل اختبار تحر�ري  1

 %10 الثا�ي عشر املتعددةبرامج تصميم الوسائط تقييم �عض عرض تقدي�ي:  2

3 
 ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس جما��شروع م

 عشر
30% 

4 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادس  اختبار ��ائي

 عشر
50% 

 %10 خالل الفصل اختبار تحر�ري  5
 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة

 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 إضافة  ً ساعات أسبوعيا 3واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  الدعمتقدمي 

 الربيد االلكرتوين ومنصة النقاش املتاحة يف نظام التعلم االلكرتوينختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين ابستخدام إىل 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 2016مكتبة املتنيب،اململكة العربية السعودية، شعبان، سيد الوسائط املتعددة. للمقرر المرجع الرئیس

 المساندةالمراجع 

، 2009.التقيـيم) -اإلنتـاج  -استخدام الوسائط املتعـددة يف التعلـيم (التصـميم 
Karen S,Ivers ،Ann E.Barron : ــق: عبــد الوهــاب ترمجــة، حتقي

 دار شعاع للنشر والعلوم، القاهرة. ،القصري

 اإللكترونیةالمصادر 
،دار الثقافــة  2011إنتــاج بــرامج الوســائط املتعــددة : عبــد اإهلل إبــراهيم الفقــي . 

 األردنللنشر والتوزيع .عمان .

   ىأخر

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ) ، قاعات المحاكاةالدراسیة، المختبرات، قاعات العرض القاعات(

 قاعات دراسية -

 ا�حاسب اال�� معامل

 التجھیزات التقنیة
 (جھاز عرض البیانات، السبورة الذكیة، البرمجیات)

 السبورة الذكية  -

 جهاز عرض البيانات. -

 برامج تصميم الوسائط املتعددة -

 قاعات دراسية - التخصص)تبعاً لطبیعة ( ىأخر تجھیزات

http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=Karen%20S,Ivers
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=Ann%20E.Barron
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 متطلبات المقرر العناصر

 ا�حاسب اال�� معامل

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 التدريس، أعضاء هيئة  الطلبة، مناسبة ا�حتوى العل�ي
 بطاقة مالحظة

 استبانة

 بطاقة مالحظة  الطلبة،  التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 

 
 استبانة التدريس، أعضاء هيئة  الطلبة، الطالبفاعلية طرق تقييم 

 بطاقة مالحظة التدريسأعضاء هيئة  مخرجات التعلممدى تحصيل 

 

 اختبارات الطلبةالتدريس، أعضاء هيئة   مصادر التعلم

 
 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 

 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

 
 . اعتماد التوصیف ح

  جھة االعتماد
  رقم الجلسة

  تاریخ الجلسة
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