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أهداف املقرر و املراجع

الهدف العام للمقرر:

الطالبات املعارف واملهارات واخلربات الالزمه لتوظيف ودمجاكساب -

.تقنيةات اإلتصال والتعليم يف عملييت التعليم والتعلم

- 
ً
 واجتماعيا

ً
.تنمية الطالبة مهنيةاً وشخصيا

األهداف اخلاصة للمقرر:

.التعرف على مفهوم اإلتصال وعناصره وأنواعه ومعوقاته 1.

.التعرف على مفهوم الوسائل التعليمية2.

. التعرف على التصنيفات املختلفة للوسائل3.

.حتديد األسس واملعايري الالزمه إلختيةار الوسيلة التعليمية4.

.التعرف على مفهوم النظام وأهميتةه يف العملية التعليمية5.

.التعرف على مفهوم التصميم التعلييم ونماذجه6.

 ملدخل ال7.
ً
نظم والتصميم توظيف استخدام التقنيةة يف املواقف التعليمية وفقا

. التعلييم

.املتعددةحتديد أسس التصميم التعلييم للوسائل التعليمية والوسائط8.

.تصميم أحد الدروس التعليمية باستخدام التقنيةات احلديثةة9.

الكتاب املقرر:
.م2010الطبعة الثالثة –أحمد محمد سالم –وتكنولوجيا التعليم وسائل -1

:مصادر ومراجع أخرى
.  املحاضراتمذكرة -1

.املحاضراتعروض -2



تعليمات املقرر 

.هاباحلضور يف وقت املحاضرة املحدد ومراعاة عدم التأخر عنااللزتام 1.

عدم التغيب عن املحاضرات إال للضرورة القصوى وتقديم عذر طيب2.

 من الشؤون األكاديمية
َ

.  موثق

.a (رات سيتم احتساب حرمان للطالبة يف حال غيابها ألربع محاض

(.وسيحسم نصف درجة على كل غياب, (من املحاضرات% 25)

م حتتوي معظم املحاضرات على أعمال جماعية داخل القاعة حيث سيت3.

.متابعة الطالبات وتقييمهن بنةاء على مشاركتهن وتفاعلهن

 حتتوي خطة املقرر على عدد من الواجبات واألنشطة املحددة مسبق4.
ً
ا

.متأخرو لن يتم تصحيح أي واجب, ويتطلب تسليمها يف موعٍد محدد

 ي 5.
ً
رىج االلزتام بها سيتم تصحيح الواجبات بنةاًء على معايري محددة مسبقا

.مرتفعةللحصول على درجات 

لن يعاد أي حيث, بمواعيد االختبةارات سواًء الفصلي أو النهايئ االلزتام 6.

.اختبةار إال بعد تقديم عذر طيب موثق

ط.. ُمتحدين نقف 
ُ
ُمتفرقين نسق

 واحدة تتفكر
ً
البد أن نكون يدا

حكى
ُ
بدعون بإنجازات ت

ُ
 ست

ً
حتما

نس ى 
ُ
ذكر و ال ت

ُ
و ت



توزيع الدرجات 
مفردات املقرر على 

الدرجةالنشاطالدرجةالنشاط

20االختبةار الفصلي10احلضور واملشاركة

60مجموع أعمال السنة5الواجب الفردي األول

40االختبةار النهايئ5الواجب الفردي الثاين

حسب التوزيع املرفقليموعد االختبةار الفص10املشروع األول جماعي

حسب جدول الكليةموعد االختبةار النهايئ10املشروع الثاين جماعي



املنهج و توزيع الدرجاتختطيط 

املوضوع التاريخ األسبوع

تسجيل املقرر 6/5/1439 األول

تمهيد حول موضوعات املقرر ومتطلباته 13/5/1439 الثاين 

تكنولوجيا التعليم ومفهوم بيئةة التعلم 20/5/1439 الثالث

ألولالواجب الفردي ا + مفهوم االتصال واالتصال التعلييم 
27/5/1439 الرابع

مفهوم الوسائل التعليمية وتصنيفاتها 4/6/1439 اخلامس

ات االنفوجرافيك واستخدامه يف التعليم كأحد مستحدث

(1)املتطلب+تكنولوجيا التعليم 

11/6/1439 السادس

(1)مناقشة وعرض متطلب  18/6/1439 السابع

االختبةار الفصلي 25/6/1439 الثامن

١مدخل النظم والتصميم التعلييم 3/7/1439 التاسع

2املتطلب+2التعلييممدخل النظم والتصميم  10/7/1439 العاشر

(2)متطلب مناقشةو عرض 17/7/1439 عشراحلادي

االجتماعي يف التعليمشبكات التواصل 24/7/1439 عشرالثاين

(مشروع جماعي)3بالعمل بـ املتطلب البدء 1/8/1439 الثالث عشر

(3)متطلب مناقشةو عرض 8/8/1439 الرابع عشر

مراجعة املقرر
15/8/1439 اخلامس عشر

اإلعداد إلختبةارات اإلعداد العام
22/8/1439 عشرالسادس 


