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٢ 

 

  :معلومات متخصصة) ب(

   :األھداف العامة للبرنامج) ١

  : علىا قادرً برنامجالیجب أن یكون خریج 

  ق المعارف المتخصصة التي اكتسبھا في ممارستھ المھنیة یطبت -١/١

  ح حلوال لھااقتراد المشكالت المھنیة ویحدت -١/٢

  م الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ممارستھ المھنیةاستخدان المھارات المھنیة واتقإ -١/٣

   فرق العمل من خالل العمل المھني المنظوميةدیاتواصل وقال -١/٤

   في ضوء المعلومات المتاحةارذ القراتخا -١/٥

  حة بكفاءةلموارد المتالف یوظالت -١/٦

   بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئةالوعي -١/٧

   والمحاسبةتقبل المسائلة والمصداقیةھة وابما یعكس النزاإللكتروني  االلتزام بأخالقیات مھنة التعلیم والتعلم -١/٨

  ط في التعلم المستمرا واالنخرامھنیً ك ضرورة تنمیة ذاتھ ادرإ -١/٩

  تربویة بما یحقق الجودة والتمییزلتطویر البیئة ال مختلفةإلكترونیة  تطبیق طرق تدریس -١/١٠

 سوق العملمتطلبات ھا بما یناسب یوظفت وإلكترونیةمواد تعلیمیة إنتاج  -١/١١

  للتمكن من االطالع علي الدوریات والمجالت األجنبیة األجنبیة اللغات وبإحدى سلیمة عربیة بلغة تواصلال -١/١٢

  ، للحصول على أفضل نواتج مستھدفةاإللكتروني یات ونماذج تصمیم التعلیمیف نظروظ ت-١/١٣

    بما یدعم مقومات الھویة الثقافیة وینعكس على أداء المجتمع اإللكترونيف تكنولوجیا التعلیمیوظت -١/١٤

   التعلیم والتعلمة في عملیالتعلیميریات علم النفس  توظیف نظ-١/١٥

   اإللكتروني التعلیم والتعلمةلمناسبة لعملیالتقویم ااستخدام أسالیب وأدوات  -١/١٦

  المھنیة ممارساتھ في األعمال وریادة والنفسي، التربوي والتوجیھ اإلرشاد توظیف آلیاتـ ١/١٧



  مع األھداف العامة لبرنامج ) ARS(مصفوفة التوافق بین مواصفات الخریج 
   )التعلیم والتعلم اإللكتروني: تكنولوجیا التعلیم(

  األھداف العامة للبرنامج
  البرنامج لخریج العامة المواصفات  م

١٧  ١٦  ١٥  ١٤  ١٣  ١٢  ١١  ١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١    

طبق المعارف المتخص]صة الت]ي اكت]سبھا ی  ١
                                      . للتعلیم اإللكترونيفي ممارستھ المھنیة

المرتبطة بالتعلیم حدد المشكالت المھنیة ی ٢
                                      .رح حلوال لھاقتیواإللكتروني 

المرتبطة بالتعلیم تقن المھارات المھنیة ی  ٣
                                      .اإللكتروني

ستخدم الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ی  ٤
                                      .ممارستھ المھنیة

د فرق العمل من خالل العمل وقیتواصل وی  ٥
                                      .المھني المنظومي

نحو توظیف التعلیم  ارتخذ القری  ٦
                                  .في ضوء المعلومات المتاحةاإللكتروني 

 لتحقیق وظف الموارد المتاحة بكفاءةی  ٧
                                      .جودة التعلم اإللكتروني

عي بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ ی  ٨
                                      .على البیئة

اإللكتروني مھنة التعلیم  بأخالقیات یلتزم  ٩
بما یعكس المصداقیة وتقبل المسائلة 

  .والمحاسبة
                                    

ط اا واالنخردرك ضرورة تنمیة ذاتھ مھنیً ی  ١٠
                                      .في التعلم المستمر

 أھداف تمیز للبرنامج        



 

٤ 

 

  :المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج) ٢

  : المعرفة والفھم ـأ     

  : أنىا علبرنامج قادرً الدراسة البرنامج یصبح خریج عقب االنتھاء من 

  . اإللكترونيالتعلیم والتعلمالمفاھیم والمبادئ المرتبطة بمجال یحدد  -١أ

 . اإللكترونيالتعلیم والتعلممجال  فيللبحث العلمي المنطلقات الفكریة والمعرفیة و سساألیحدد  -٢أ

  .التحقق من جودتھا ني ومزایاھا كیفیةیشرح أھداف ووظائف بیئات التعلیم اإللكترو -٣أ

  . اإللكتروني التعلیم والتعلم وتطبیقاتیعدد استراتیجیات -٤أ

  . التربویةوتطبیقاتھ  اإللكترونيالتعلیم والتعلمتوظیف  یشرح أسس -٥أ

  . وفق أسس علمیة وتربویة حدیثة اإللكترونيالتعلیم والتعلم  یوضح طرق تقییم بیئات-٦أ

  . اإللكترونيلتعلم لواالعتماد الجودة ونظم  یفسر مداخل-٧أ

  . اإللكترونيالتعلیم والتعلم مجال في المھنیة العالقات متطلباتیصف  -٨أ

  .وواجباتھ المعلم وحقوق لھا، المنظمة والتشریعات ، اإللكترونيالتعلیم مھنة  یوضح أخالقیات-٩أ

  .األعمال والنفسي وریادة التربوي اإلرشاد  یعدد نظریات-١٠أ

  .م اإللكترونيوالتعل بالمجتمع المرتبطة... ، والفلسفیة ،والثقافیة السیاسیة، المجتمعیة  یلخص األبعاد-١١أ

  .من خالل قراءاتھ المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة التجارب اإلقلیمیة للتعلیم اإللكتروني یصف -١٢أ

  . الفرعیة ومجاالتھ یحدد التطورات التكنولوجیة المرتبطة بالتخصص-١٣أ

  . المتعددة بطریقة صحیحة اإللكترونيمالتعلبیئات تصمیم یصف نماذج  -١٤أ

  . مبتكرة تعلیمیة جیدةمواد المناسبة إلنتاج منصات التعلم اإللكترونیة یحدد -١٥أ

  . بأنماطھا المختلفة ونظم إدارتھاالمعلومات یعدد مصادر -١٦أ

  .التعلم اإللكترونیةات ومنص یذكر خصائص وأدوات نظم إدارة بیئات -١٧أ

  .كترونيم اإلاألدوار المستقبلیة للمعلم في ظل استخدام تقنیات التعلیـ  یصف ١٨أ

  .لكترونياإلخدمات الدعم الفني واألكادیمي للتعلیم یشرح  ـ ١٩أ

 



 

٥ 

 

  نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج مع ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة مصفوفة التوافق بین 

  )المعرفة والفھم ـ أ(لبرنامج نواتج التعلم المستھدفة من ا
  م

نواتج التعلم المستھدفة طبقاً 
   )ARS(لمعاییر

  ١٩أ  ١٨أ  ١٧أ  ١٦أ  ١٥أ  ١٤أ  ١٣أ  ١٢أ  ١١أ  ١٠أ  ٩أ  ٨أ  ٧أ  ٦أ  ٥أ  ٤أ  ٣أ  ٢أ  أ١  المعرفة والفھم : أوالً 

١  

 واألساسpیات النظریpاتیطبpق 
 فppي المتخصppصة والمعppارف

تكنولوجیppppppا التعلppppppیم  مجppppppال
 والعلpppوموالpppتعلم اإللكترونpppي 

 بممارسppppppppppتھ العالقppppppppppة ذات
 .المھنیة

                                

    

  

٢ 
 والقانونیpة األخالقیpة ئالمبpاد

 مجpال فpي المھنیpة للممارسpة
  . التعلیم والتعلم اإللكتروني

                                
    

  

٣  
 فpي الجpودة وأساسیات مبادئ

 مجpال فpي المھنیpة الممارسpة
 .التعلیم والتعلم اإللكتروني

                                
    

  

٤  
 علpى المھنیpة لممارسpةا تأثیر
 الحفpاظ علpي والعمpل البیئpة

  .وصیانتھا لبیئةا ىعل
                                

    
  

 أھداف تمیز للبرنامج        



 

٦ 

 

  
   : الذھنیة المھارات ـب

  : أنى علابرنامج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 
  .ألولویاتھا وفقا ترتیبھاو لكترونيالتعلیم اإلمشكالت توظیف یحلل  -١ب
 .لكترونیةاإلیصمم المحتوي التعلیمي للمقررات  -٢ب
 .لكترونياإل لتقدیم المحتوى التعلیمي عناصر التعلمیصمم  -٣ب
 .لكترونياإللكترونیة للمقرر اإلیصمم االختبارات  -٤ب
  .كترونيالتعلیم والتعلم اإللب العالقة ذات اتعووالموض لألبحاث تحلیلیةقدم رؤیة ی -٥ب
 .ةاإللكترونی في تقویم أحد مواد التعلم اإللكترونيیطبق أسس ومعاییر تصمیم المحتوى   -٦ب
  .التعلیمي للقضایا المتضمنة بالمحتوى مبتكرةا یقدم أفكارً  -٧ب
 .اإللكتروني للمحتوى التعلیميیصمم واجھات التفاعل  -٨ب
  .طریقة صحیحة المتعددة باإللكتروني  نماذج تصمیم التعلیمیقیم -٩ب
  .ة ومشكالتھا ویضع حلوالً لتطویرھااإللكترونییحلل بیئات التعلم  -١٠ب
  . لھایكتب التقریر النھائيلتطویر موقف تعلیمي و یةبحثیعد خطة  -١١ب
 .یحلل نتائج تقویم المتعلمین؛ من أجل التحسین والتطویر -١٢ب
  .أقرانھیقوم أداءه وأداء  -١٣ب
  .ة لتحسین عملیة التعلیم والتعلمیبتكر مواقف تعلیمی -١٤ب
  .وفق أسس علمیة وتربویة حدیثة اإللكترونيیقیم طرق التعلیم  -١٥ب
  .یستنتج أسلوب المعالجة اإلحصائیة المناسب لتحلیل البیانات -١٦ب
  .وواجباتھ المعلم وحقوق لھا، المنظمة والتشریعات التعلیم، مھنة  أخالقیات یستنبط-١٧ب
 . لعلمیة بشكل احترافيج المادة ایخر -١٨ب
  .البرامج المناسبة في التصمیمیستخدم التقنیات و -١٩ب
  .  لتطویر التخصص وتطبیقاتھاإللكترونيالتعلیم  أسس  یستنبط-٢٠ب
  . بما یتماشى مع أحد المداخل التربویةاإللكترونيیصمم مقررات التعلم  -٢١ب
  .المحتوى أوالمقررالتربویة عند تطویر  النظریات والتعلمنظریات بق المعرفة المرتبطة یطب -٢٢ب
  

  

  

  

  

  



 

٧ 

 

  نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج مع ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة مصفوفة التوافق بین 

  

  

  

  

  )نیةالمھارات الذھ ـ ب(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 
  م

نواتج التعلم المستھدفة طبقاً 
   )ARS(لمعاییر

 ً   ٢٢ب  ٢١ب  ٢٠ب  ١٩ب  ١٨ب  ١٧ب  ١٦ب  ١٥ب  ١٤ب  ١٣ب  ١٢ب  ١١ب  ١٠ب  ٩ب  ٨ب  ٧ب  ٦ب  ٥ب  ٤ب  ٣ب  ٢ب  ١ب  المھارات الذھنیة : ثانیا

١  
 مجال في المشاكل وتحلیل تحدید

 اإللكترونppppppيالتعلppppppیم والppppppتعلم 
 .ألولویاتھا وفقا وترتیبھا

                                            

٢ 
 فpي المتخصpصة المpشاكل حpل

 .ةمھنك اإللكتروني التعلیم مجال
                                            

٣  
 لألبحppاث التحلیلیppة القppراءة

ppة ذات اتعووالموضppالعالق 
  .اإللكترونيالتعلیم والتعلم ب

                                            

٤  
 الممارسpات فpي المخpاطر تقیpیم

 للتعلpppppppppیم والppppppppppتعلم المھنیpppppppppة
  .اإللكتروني

                                            

٥  
 ضوء في المھنیة القرارات اتخاذ

 .حةالمتا المعلومات
                                            

 أھداف تمیز للبرنامج        



 

٨ 

 

  :مھارات مھنیة وعملیة  ـج

  : أنى علاخریج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح 

 .في ضوء نواتج التعلم المستھدفةإلكتروني درس خطط ل ی-١ج

 .مناسبة للتعلیم والتعلمإلكترونیة علیمیة  یصمم ویدیر بیئات ت-٢ج

 .اإللكترونينوعة للتعلیم والتعلم ستراتیجیات متإیطبق  -٣ج

 .ستخدم أنشطة إلكترونیة متزامنة غیر تزامنةی -٤ج

  .لكترونیةاإلختبارات أنماط متنوعة لالیستخدم  -٥ج

 .التعلیم والتعلم اإللكتروني مجال في المھنیة تراالمھا طبقی -٦ج

  . بطریقة جیدة ووفقاً لمتطلبات سوق العملةتعلیمییطبق نماذج تصمیم  -٧ج

 . یستخدم مھارات التعلم الذاتي في نموه المھني طوال الحیاة-٨ج

  .النفسي وریادة األعمالالتوجیھ یوظف أسس اإلرشاد التربوي و -٩ج

 . ویطورھا بشكل مستمرةاإللكترونی تعلم مواد ینتج -١٠ج

  .المعلومات مصادر إدارة في یشارك -١١ج

 .انیة ومفتوحة المصدرج المةلكترونیاإل التعلم بیئات إدارة ونظم أدوات یستخدم -١٢ج

  .متطلبات سوق العملولخریج بما یتماشى ء التقني ل في تنمیة األداالتعلم اإللكترونيیطبق منظومة  -١٣ج

 .یعالج البیانات إحصائیا بطریقة مناسبة -١٤ج

 .المقررات التعلیمیة المختلفة لتطویر یطبق تقنیات اإلنتاج واالستخدام -١٥ج

  .حول كیفیة توظیف التعلم اإللكتروني في حل مشكالت تعلیمیةتقریر بحثي یكتب  -١٦ج

 .التعلم اإللكتروني فى المراحل التعلیمیةح حلول للتغلب على معوقات توظیف ـ یقتر١٧ج

  . ومناقشتھا إلقرارھا وتنفیذھااتضع خطة لتطویر المقررـ ی١٨ج

  
  
  



 

٩ 

 

  نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج  مع )ARS(نواتج التعلم المستھدفة مصفوفة التوافق بین 

  

  

  )ج ـ المھارات المھنیة والعملیة(تعلم المستھدفة من البرنامج نواتج ال
   )ARS( نواتج التعلم المستھدفة طبقاً لمعاییر  م

 ً   ١٨ج  ١٧ج  ١٦ج  ١٥ج  ١٤ج  ١٣ج  ١٢ج   ١١ج   ١٠ج   ٩ج  ٨ج  ٧ج  ٦ج  ٥ج  ٤ج  ٣ج  ٢ج  ١ج   المھارات المھنیة والعملیة: ثالثا

التعلpیم والpتعلم  مجpال فpي المھنیpة المھpارات تطبیpق  ١
  .اإللكتروني

                                
    

                                      .المھنیة التقاریر كتابة ٢



 

١٠ 

 

  
  : المھارات العامــة والمنقولة ـد

   :برنامج قادراً عليالعقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 

  . بمھارات التعلم الذاتيیلم -١د

  .االتصال الفعالیلم بمھارات  -٢د

  .الوقتیضبط ویدیر بكفاءة  -٣د

  .التعلم التعاونيیلم بمھارات  -٤د

  . خذ قراًرا سلیًما یصنع ویت-٥د 

  .المعلومات تكنولوجیا االتصال ومھارات یوظف -٦د

  .ف االحتیاجات التقنیة والعلمیة والمھنیة للمؤسسات التعلیمیة والمجتمعیةوظی -٧د

  .ذات الصلة بطبیعة المھنةتعلیمیة مشكالت  في حل سھمی -٨د

  . یتعامل بإیجابیة مع ضغوط مھنة التعلیم-٩د

  .بلغة أجنبیة یتواصل -١٠د

  .عمل بكفاءة ضمن فریق  ی-١١د

  .ھال حلوال مقترحا للمجتمع، العامة القضایا بحث في یشارك ١٢د

  

  نواتج التعلم المستھدفة من البرنامجمع ) ARS(نواتج التعلم المستھدفة مصفوفة التوافق بین 

  
  
  
  

  

  ) المھارات العامة والمنقولةـ د(نواتج التعلم المستھدفة من البرنامج 

  م

نواتج التعلم المستھدفة طبقا 
  )ARS(لمعاییر 

 ً   ١٢د  ١١د  ١٠د  ٩د  ٨د  ٧د  ٦د  ٥د  ٤د  ٣د  ٢د  ١د  المھارات العامة والمنقولة: رابعا

                    .مختلف أنواعھب الفعال التواصل  ١

٢  
 بمpا المعلومpات تكنولوجیpا اسpتخدام

  .المھنیة الممارسة تطویر یخدم
    

  

  

                

٣  
 احتیاجاتppھ وتحدیppد الppذاتي التقیppیم
  .الشخصیة ةالتعلمی

  
  

  
                  

٤  
 للحpصول المختلفة المصادر استخدام

  والمعارف المعلومات على

    

      

              

    .الوقت دارةإو فریق في العمل  ٥
    

  
         

    .مألوفة مھنیة سیاقات في فریق قیادة  ٦
    

  
         

    .والتعلم مدى الحیاة الذاتي التعلم  ٧
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  :المعاییر األكادیمیة للبرنامج) ٣

، مpن ) تكنولوجیpا التعلpیمقpسم ( (ARS) یتبني البرنpامج المعpاییر األكادیمیpة المرجعیpة لقطpاع كلیpات التربیpة النوعیpة
  .٢٠١٦بتاریخ مایو ) ٥٠(خالل مجلس الكلیة رقم 

  
  :ھیكل ومكونات البرنامج) ٤
   سنتان :  مدة البرنامج -أ ٤
  : ھیكل البرنامج  -ب٤
    )٤٩(       إجمالي)٢٢( عملي     )٢٧ (  نظري:  عدد الساعات١-ب٤
  
   الینطبق:التدریب المیداني٢-ب٤
  

  كادیمي والنسبة المئویة في كل نوعبیان بعدد ونوعیة المقررات في البرنامج األ

  
   ال ینطبق:)في نظام الساعات المعتمدة ( مج   مستویات البرنا-ج٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نوعیة المقررات

  علوم أساسیة
 )المھنیة(

العلوم 
 عدد المقررات البرنامج األكادیمي العلوم التمیز العلوم الثقافیة التخصصیة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

التعلیم والتعلم دبلوم 
  اإللكتروني

١٩ 6  32% 10  52% 1 5% 2 11% 
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  : مقررات البرنامج-د٤
  

الفرقة   عدد الساعات الدراسیة
  الدراسیة

  عنوان المقرر
  مجموع  تطبیقي  نظري

  ٢  ــ  ٢  علم النفس التعلیمي
  ٢  ــ  ٢ تربیةمناھج البحث العلمي في مجاالت ال

  ٢  ــ  ٢ مقرر في اللغة العربیة وآدابھا

  ــ  ــ  ٢ مقرر في التخصص باللغة اإلنجلیزیة
  ٢  ٢  ١ مقرر في تطبیقات مادة التخصص

  ٤  ٤  ــــ مشروع تطبیقي في التخصص
  ٣  ٢  ١  )١(مقرر في التخصص 

  ٣  ٢  ١  )٢(مقرر في التخصص 

ي
ول

األ
ة 

رق
لف

ا
  

  :مقرر اختیاري
  لكترونيـ التعلیم والتعلم اإل

٣  ٢  ١  

  ٢٤  ١٢  ١٢  مجموع عدد الساعات

الفرقة   عدد الساعات الدراسیة
  عنوان المقرر  الدراسیة

  مجموع  تطبیقي  نظري
  ٢  ـــ  ٢ طرق تدریس مادة التخصص

  ٢  ــ  ٢ أصول التربیة
  ٢  ــ  ٢ تكنولوجیا التربیة

  ٢  ــ  ٢ التوجیھ التعلیمي واإلرشاد النفسي
  ٢  -  ٢ در المعلوماتمصا

  ٢  -  ٢ اإلحصاء التربوي
  ٣  ٢  ١  )١(مقرر في التخصص 

  ٣  ٢  ١   باللغة اإلنجلیزیة)٢(مقرر في التخصص 

  :مقرر اختیاري في التخصص
         ـ التعلیم والتعلم اإللكتروني

٣  ٢  ١  

قة
فر

ال
 

یة
ثان

ال
  

  ٤  ٤  ــ  مشروع تطبیقي

  ٢٥  ١٠  ١٥  مجموع عدد الساعات
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   : المقرراتى محتو)٥
  

الفرقة 

  الدراس�ة
  محتو� المقرر  عنوان المقرر

  الهدف العام للمقرر  علم النفس التعل�مي

 والمعرف�ــــة الــــسلو��ة المدرســــة (ســــواء للــــتعلم المختلفــــة المــــدارس ومفهــــوم رؤ�ــــة توضــــ�ح

النوع�ـة  التر.�ـة مجـال فـي المـدارس هذه م)اد' وتطبی$) والحدیثة والمتكاملة واالجتماع�ة

  .المتعلمین نمو ومراحل والتعل�م التعلم نظر4ات بین العالقة توض�حو 

 �  المحتو� النظر

o والتعل�م التر.�ة و.ین بینه والفرق  وشروطه معناه: التعلم. 

o المدارس جم�ع في التعلم لنظر4ات مقدمة. 

o المجــــال فــــي وتطب�قاتهــــا) ســــ�نر جـــاثر@، ثورنــــد�ك، (الــــسلو��ة الــــتعلم نظر4ـــات 

 .التعل�مي

o التعل�مي المجال في وتطب�قاتها) تولمان الجشطالت، (المعرف�ة التعلم نظر4ات. 

o التعل�مي المجال في وتطب�قاتها) )اندورا (االجتماع�ة التعلم نظر4ات. 

o التعل�مي المجال في وتطب�قاتها) ب�اج�ة (البنائ�ة التعلم نظر4ات. 

o لتعل�ميا المجال في وتطب�قاتها) برونر جانی�ه، (الحدیثة التعلم نظر4ات. 

o انتقال أثر التعلم. 

  

  

  

  األولــــــى

مناهج ال#حث العلمي في 

 مجاالت التر&�ة

  الهدف العام للمقرر

 وال)حــث عامــة، )ــصفة العلمــي لل)حــث األساســ�ة المفــاه�م أهــم م)ــسC مــسحي )ــش�ل �قــدم

 علیهـا �قـوم التـي والمعرف�ـة الف�ر4ـة والمنطلقـات )األسس  والتعر4ف خاصة )صفة التر.و@ 

 .العلمي لل)حث األساس�ة المهارات على التر�یز .منهج �ل

  �  المحتو� النظر

o وظائفـــــه، أهدافـــــه، العلمـــــي، ال)حـــــث مفهــــوم: التر.ـــــو@ / العلمـــــي ال)حـــــث طب�عــــه 

 .شروطه أنواعه، خصائصه، خطواته،

o تقو�مه أنماطه، خصائصه، مفهومه، (التار4خي المنهج( 

o تقو�مه أنماطه، خصائصه، مفهومه، (الوصفي المنهج( 

o تقو�مه أنماطه، خصائصه، مفهومه، (حلیليالت المنهج( 

o نمــــــاذج متغیراتــــــه، خطواتــــــه، خصائــــــصه، مفهومــــــه، (التجر4بــــــي شــــــ)ه المــــــنهج 

 )تقو�مه تصم�مه،

o خطوات ال)حث العلمي 

o تقو�م ال)حث العلمي 
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الفرقة 

  الدراس�ة
  محتو� المقرر  عنوان المقرر

مقرر في اللغة العر&�ة 

  وآدابها

  الهدف العام للمقرر

 ، معرفـة وتـذوقها وتحلیلهـا وتفـسیرها النـصوص اسـتق)ال عنـد والمعـارف المفـاه�م توظیـف

 .وخصائصها الكتا)ة

 �  المحتو� النظر

o  تقد�م المعرفة الخاصة )اللغة العر.�ة  

o  تقد�م تعر4ف )التراث والثقافة العر.�ة 

o  التعبیر والعالمات الترق�م�ة 

o  تا)ة الفقرة�  

o  تا)ة المقال�  

o وآخرها الكلمة أول في الهمزة رسم   

o واخت�ارها واستعمال Rها صفات األلفا  

o  الدراسة العلم�ة لألدب العر.ي 

o  فن الخطا)ة  

o  دراسة األسالیب  

o  دراسة المؤ�دات  

o  دراسة العدد  

o همزة القطع والوصل  

  

مقرر في التخصص #اللغة 

 اإلنجلیز0ة

  الهدف العام للمقرر

  التخصص مجال في المختلفة القراءات على التعرف

 �  المحتو� النظر

o اإلنجلیز4ة )اللغة " التخصص ىف المختلفة البرامج توظیف فى مقدمة." 

o   برنامجAdobe InDesign. 

o  برنامجAdobe photpshop. 

o  برنامجManga studio . 

o قراءة ودراسة مقاالت متنوعة فى مجال تكنولوج�ا التعل�م. 

o اإلنجلیز4ة )اللغة التخصص فروع مختلف فى قراءات. 

o جلیز4ةاإلن )اللغة التخصص مجال فى االستماع مهارات على التدر4ب. 

o اللغةاإلنجلیز4ة المختلفة البرامج واجهات مع التعامل مهارات على التدر4ب( .  

o نظـرا التخـصص مجـال فـى الـسماعى الجـزء فـى األمر��4ـة اللهجـة على التدر4ب 

 .التعل�م تكنولوج�ا مجال فى األمر��4ة الثقافة نطاق التساع
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الفرقة 

  الدراس�ة
  محتو� المقرر  عنوان المقرر

o اإلنجلیز4ة )اللغة التخصص فروع �افة فى مقاالت وترجمة قراءة على التدر4ب. 

o اإلنجلیز4ة )اللغة التعل�م تكنولوج�ا مجال فى المصطلحات جدید عل التعرف.  

مقرر في تطب�قات مادة 

 التخصص

  الهدف العام للمقرر

ـــــ�م  ـــــا التعل ـــــى مجـــــال تكنولوج� ـــــة ف ـــــات الحدیث ـــــرز التطب�ق ـــــشة أحـــــدث أب اســـــتعراض ومناق

  .وعناصرها وتنم�ة القدرات والمهارات المرت)طة بها

  المحتو� النظر� والتطب�قي

  : الثقافة 

o الرقم�ـــة الثقافـــة أ)عـــاد – الرقم�ـــة الثقافـــة معـــاییر – الرقم�ـــة الثقافـــة تعر4فـــات – 

  .الرقم�ة الثقافة ذوk  مهارات – الرقم�ة الثقافة اتجاهات

  :الثقافة 

o التعلـــ�م فـــى الرقم�ـــة الثقافـــة – الرقم�ـــة الثقافـــة نمـــوذج – الرقم�ـــة القافـــة فوائـــد – 

  .الرقم�ة الثقافة لنثر مثال

o تعر4ـــف Cتعر4ــــف – الـــنم lخـــصائص – والــــتعلم التعلـــ�م – الــــتعلم أنمـــا Cالــــنم 

 الجید التعل�میى النمC مح�ات – التعل�مى

o تـــصن�فات lتـــأثیر – التعلــــ�م تفــــسیر نمـــاذج – الــــتعلم أنمــــا lعلــــى الــــتعلم أنمــــا 

  .التعل�م�ة العمل�ة

o التـى الفرضـ�ة – الذهن�ـة لخر4طةا مبتكر – الذهن�ة الخر4طة – الخر4طة تعر4ف 

  بوزان تونى حسب الذهن�ة الخرائC استخدام فوائد – المفهوم خرائC علیها تقوم

o ـــد ـــات – الذهن�ـــة الخـــرائC اســـتخدام فوائ  رســـم خطـــوات – الذهن�ـــة الحـــرائC م�ون

 الخـــرائC خـــصاائص – اإللكترون�ـــة الذهن�ـــة الخـــرائC ممیـــزات – ذهن�ـــة خر4طـــة

  اإللكترون�ة الذهن�ة

o اســتخدامات Cألمــور انت)ــه – الذهن�ــة للخر4طــة التر.و�ــة الفوائــد – الذهن�ــة الخــرائ 

 المــستخدمة البــرامج – الذهن�ــة الخــرائC تطب�قــات – الذهن�ــة الخر4طــة رســم قبــل

  الذهن�ة الخرائC إنتاج فى

o أهم�ـــة – قم�ـــة الـــر القـــصص أنـــواع – الرقم�ـــة القـــصة مفهـــوم – القـــصة مفهـــوم 

 بنــــاء عناصــــر – القــــصة اخت�ــــار مح�ــــات – للــــتعلم �مــــصدر القــــصة اســــتخدام

  .الرقم�ة القصة إنتاج أسس– الرقم�ة القصة �تا)ة ��ف�ة – القصة

o القــصة نجــاح فــى تــساهم التــى العوامــل – فعالــة تعل�م�ــة �ــأداة الرقم�ــة القــصص 

 الرقم�ـة القـصة إنتـاج أدوات – الطـالب ثقافـات وتنم�ـة الرقم�ة القصة – الرقم�ة

 .الرقم�ة القصة نشر مواقع – الرقم�ة القصة وتطو4ر اجإنت مراحل –
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الفرقة 

  الدراس�ة
  محتو� المقرر  عنوان المقرر

  

مشروع تطب�قي في 

  التخصص

  الهدف العام للمقرر

 )المرحلـة دراسـتهم خـالل اكتـسبوها التـي العل�ـا الدراسـات طالب ومهارات معارف توظیف
 والجامعـــة والكل�ـــة األولـــى )الدرجـــة القـــسم تخـــدم مـــشروعات وتنفیـــذ تـــصم�م فـــي الجامع�ـــة
ــــا الدراســــات طــــالب  تهیئــــة.التعل�م�ــــة ساتوالمؤســــ  الفعل�ــــة، العمــــل بیئــــة لمواجهــــة العل�

 فــي االنخــراl فــي تــسهم جدیــدة تقن�ــة مهــارات وتعلــم فر4ــ$، ضــمن العمــل مهــارة واكتــساب
 إلـــى إضـــافة لل)حـــث العلم�ـــة األســـس تـــش�ل التـــي المقومـــات واســـتعراض العمـــل، ســـوق 

 ممارســـة علـــى العل�ـــا الدراســـات بطـــال  تـــدر4ب. العلم�ـــة ال)حـــوث مـــن نمـــاذج اســـتعراض
 والكتا)ـة علم�ـًا، معهـا التعامـل و��ف�ـة القـضا�ا، ودراسـة والتـصم�م، التحلیـل تقن�ات )عض
 التحلیل�ـــة قـــدراتهم لتطـــو4ر وجمهـــور تح�ـــ�م لجنـــة أمـــام الـــشفو@  والعـــرض للتقـــار4ر، الفن�ـــة

  .والعمل�ة والعلم�ة
  المحتو� التطب�قي

o مــشروع أهــداف حــول الطــالب مناقــشة– التخــرج مــشروع حــول الطــالب توقعــات 
  .التخرج

o التخرج مشروع اخت�ار طر4قة في الطالب مناقشة.  
o العمل استراتیج�ة تحدید– المشروع فر4$ تش�یل.  
o مجموعة �ل المشروع موضوع تحدید – المشروعات مناقشة.  
o عـن للقـراءة للطـالب المراجـع اسـناد– حـدة علـي مـشروع لكـل جدو@  دراسة عمل 

  .عالمشرو 
o لذلك زمني جدول وضع – المشروع لبناء الالزمة الطرق  في الطالب مناقشة.  
o الزمني الجدول وف$ المشروعات تنفیذ.  
o دور@  )ش�ل تنفیذه تم ما متا)عة.  
o التقر4ر وٕاعداد المشروع و�تا)ة بناء لطر4قة نظر@  شرح.  
o انجازه تم لما الطالب لعرض مفتوحة مناقشة.  
o وتعدیلها للمشروعات المبدئي التقی�م– المشروع لمخرجات مبدئي عرض.  
o النهائي المشروع تسل�م ـ  للمشروع نهائي عرض.  

  
  الهدف العام للمقرر  )١(مقرر في التخصص 

 علــى الطــالب تــدر4ب, اإللكترونــي الكتــاب تــصم�م,  التكنولوج�ــة المــستحدثات توظیــف
  .التعل�م�ة جوجل تطب�قات على التدر4ب, التعل�م�ة والمدونات الو��ي

  المحتو� النظر� والتطب�قي

o المستحدثات التكنولوج�ة:  
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الفرقة 

  الدراس�ة
  محتو� المقرر  عنوان المقرر

o ماه�ة المستحدثات التكنولوج�ة. 

o الخصائص الظاهر4ة للمستحدثات التكنولوج�ة. 

o النص اإللكترونى. 

o الكتاب اإللكترونى. 

o الو��ى. 

o المدونات. 

o تطب�قات جوجل التعل�م�ة. 

o الحوس)ة السحاب�ة.  

  رالهدف العام للمقر   )٢(مقرر في التخصص   

  التعلــ�م تكنولوج�ــا مجــاالت توظیــف  اآللــي الحاســب اســتخدام علــى الطــالب تــدر4ب

  المختلفة المجاالت فى الحاسب استخدام

  المحتو� النظر� والتطب�قي

   :اآللى الحاسب

o نشأة الحاسب اآللى. 

o م�ونات الحاسب اآللى. 

o أنظمة الحاسب اآللى. 

  :مجاالت تكنولوج�ا التعل�م

o التصم�م. 

o اإلنتاج. 

o ستخداماال. 

o اإلدارة. 

o التقو�م. 

  : المختلفة المجاالت فى الحاسب استخدام

o  الح�اة والتسوق – إدارة –تعل�م .  

التعلیم (مقرر اختیاري   
 )االلكتروني

  الهدف العام للمقرر

ان یل��م الطال��ب بأساس��یات اس��تخدام الكمبی��وتر وخ��صوصا ف��ي التعل��یم والت��دریس 
   ترنتواستخدام الوسائط المتعددة وشبكات االن

  المحتو� النظر� والتطب�قي

  :الحاسب اآللى فى التعل�م

o  أهـــم نظـــم الحاســـب - م�ونـــات جهـــاز الحاســـب اآللـــى–ماه�ـــة الحاســـب اآللـــى 

 . خصائص الحاسب اآللى–اآللى 

o اآللى الحاسب استخدام مجاالت – lالتعلـ�م فـى اآللـى الحاسب استخدام أنما – 
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الفرقة 

  الدراس�ة
  محتو� المقرر  عنوان المقرر

  .التعل�م فى اآللى الحاسب استخدام فى القصور نواحى
o الحاســـب بـــرامج تـــصنیف – التـــدر4س فـــى واســـتخدامها اآللـــى الحاســـب تقن�ـــات 

 .التعل�م�ة اآللى
o المتعددة Cتكنولوج�ا الوسائ:  
o  العناصر – الخصائص –المفهوم . 

  :تكنولوج�ا الوسائC المتعددة
o lعروض تقد�م أنما Cالمتعددة الوسائ.  
o متعــــددة الكمبیــــوتر بــــرامج تــــصم�م فــــى والــــتعلم التعلــــ�م نظر4ــــات مــــن االســــتفادة 

Cالوسائ. 
o متعددة الكمبیوتر برامج استخدام أهم�ة Cالتعل�م فى الوسائ.  
o متعدد الكمبیوتر برامج استخدام مجاالت )عض Cالوسائ.  
o برامج تقو�م معاییر Cالمتعددة الوسائ. 

  :االنترنت والتعل�م
o .ــــت نــــشاة – االنترنــــت مفهــــوم ــــش)�ات أنــــواع – اإلنترن ــــس�ةال الم�ونــــات – ال  رئ�

 التر.و�ــــة الممیــــزات – المتعــــددة )الوســــائC االنترنــــت مقارنــــة – االنترنــــت لــــش)�ة
 .االنترنت ش)�ة الستخدام

o االنترنت والتعل�م:  
o إلــى التعلــ�م )اســتخدام -االثــار الــسلب�ة لتقن�ــة االنترنــت kمــن التعلــ�م إلــى التقلیــد 

 .�م عن )عد االنترنت والتعل– مفهوم التعلم الذاتى )االنترنت -.االنترنت

o االنترنت والتعل�م:  

o  المهرات األساس�ة الواجـب توافرهـا فـى –استخدام االنترنت فى العمل�ة التعل�م�ة 

 . أسس تصم�م مقرر للتعلم عبر الش)�ة-مصمم صفحات االنترنت التعل�م�ة

o المـــنظم لتـــصم�م موقـــع و4ـــب تعل�مـــى Cعـــض اســـتراتیج�ات التـــصم�م -التخطـــ�( 

 . مستقبل االنترنت–إنشاء مقرر عبر الش)�ة 
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الفرقة 
  الدراس�ة

  محتوk المقرر  عنوان المقرر

  

  الثان�ة

طرق تدر0س مادة 

  التخصص

  الهدف العام للمقرر

 المفــــــاه�م أبــــــرز  اســــــتعراض.التــــــدر4س )طرائـــــ$ العالقــــــة ذات العلم�ــــــة األدب�ــــــات مراجعـــــة
 المرت)طــــة والمعــــارف المعلومــــات  واســــتعراض.التــــدر4س )طرائــــ$ المرت)طــــة والمــــصطلحات

 واسـتراتیج�ات طرائـ$  مناقـشة.الـشائعة التـدر4س واستراتیج�ات وطرائ$  وعناصره، )المنهج،
 والمهــــارات القــــدرات تنم�ــــة و وأنــــشطته الــــتعلم وأنمــــاl مــــداخل تنــــاول و الحدیثــــة التــــدر4س
  .التدر4س )مهارات المرت)طة

 �  المحتو� النظر

o رالمقر  موضوعات عن التعلم مصادر في ال)حث ��ف�ة. 
o التدر4س )طرائ$ المرت)طة والمصطلحات المفاه�م أبرز مناقشة. 
o التدر4س )طرائ$ المرت)طة والمصطلحات المفاه�م أبرز مناقشة. 
o وعناصره وحدیثاً  قد�ما المنهج موضوع عرض. 
o المنهج عناصر موضوع ومناقشة عرض. 
o تكملة موضوع عناصر المنهج.  
o ئعةالشا التدر4س واستراتیج�ات طرائ$ موضوع عرض. 
o الشائعة التدر4س واستراتیج�ات طرائ$ لموضوع تكملة. 
o الحدیثة التدر4س واستراتیج�ات طرائ$ موضوع ومناقشة عرض. 
o الحدیثة التدر4س واستراتیج�ات طرائ$ لموضوع تكملة. 
o مناقشة موضوع مداخل التدر4س. 
o $مراجعة عامة لما سب. 
o تقو�م مرحلي. 
o موضوع ومناقشة عرض lل صوخصائ التعلم، أنما� Cنم. 
o موضوع تكملة lل وخصائص التعلم، أنما� Cنم.  
o ومواصفات وأنواعها، وأهمیتها، التعل�م�ة األنشطة موضوع عرض lالجید النشا.  
o تقیــ�م األنــشطة، مجـال فــي الحدیثـة االتجاهــات التعل�م�ــة، األنـشطة موضــوع تكملـة 

  .لألنشطة المعلم أداء
o طب�قهات و��ف�ة التدر4س مهارات موضوع ومناقشة عرض.  
o تطب�قها و��ف�ة التدر4س مهارات موضوع تكملة.  
o للمعلم المهني اإلعداد موضوع ومناقشة عرض.  
o ما �ستجد من موضوعات.  
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الفرقة 
  الدراس�ة

  محتوk المقرر  عنوان المقرر

  

 أصول التر&�ة

  الهدف العام للمقرر

 التعـرف ,والتر.�ـة الثقافـة بـین والعالقـة والمجتمـع، التر.�ـة مـن �ـل بـین العالقـة علـى التعرف

 الــض)C عمل�ــات فــي التر.�ــة ودور للمعلــم، للتر.�ــة االجتماع�ــة لاألصــو  دراســة أهم�ــة علــى

 المجتمـــع، فـــي إیجـــابي اجتمـــاعي تغییـــر إحـــداث فـــي التر.�ـــة دور تحدیـــد , االجتمـــاعي

  .االجتماعي للض)C دراسته من التر.و�ة والمضامین

 �  المحتو� النظر

o والمجتمع التر.�ة. 

o والثقافة التر.�ة. 

o االجتماعي والتغیر التر.�ة. 

o والتر.�ة االجتماع�ة لتنشئةا. 

o التر.�ة C(االجتماعي والض. 

 

  الهدف العام للمقرر  تكنولوج�ا التر&�ة

. اإلعـالم وتكنولوج�ـا التعل�م تكنولوج�ا عن �میزها وما التر.�ة تكنولوج�ا ماه�ة على التعرف

  .التر.�ة تكنولوج�ا منظومة على  التعرف.التر.و�ة التكنولوج�ا مجال تطور استعراض

 �  المحتو� النظر

o التر.�ة تكنولوج�ا مفهوم – التر.�ة تكنولوج�ا ماه�ة. 

o  التعل�م وتكنولوج�ا التر.�ة تكنولوج�ا بین الفرق. 

o  اإلعالم وتكنولوج�ا التر.�ة تكنولوج�ا بین الفرق. 

o تكنولوج�ا التر.�ة من حیث:  

o األهداف ـ الخصائص ـ األسس. 

o ةالتر  تتكنولوج�ا فى والمتعلم المعلم دور�.. 

o تطور مجال التكنولوج�ا التر.و�ة. 

o منظومة تكنولوج�ا التر.�ة. 
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  محتوk المقرر  عنوان المقرر

التوج�ه التعل�مي واإلرشاد 

  النفسي

  الهدف العام للمقرر

 العلــوم و.ــین بینــه والعالقــة وأهدافــه، التوج�ــه النفــسي والتوج�ــه األرشــاد مفهــوم علــى التعــرف

 .)ه المتصلة األخر@ 

 .واإلرشاد التوج�ه إلیها �ستند التى األسس تحدد

 التر.و�ــــة وتطب�قاتهــــا واإلرشــــاد التوج�ــــه  نظر4ــــات بــــین واإلخــــتالف اإلتفــــاق أوجــــه توضــــح

 .والنفس�ة

 .واإلرشاد التوج�ه فى المعلومات جمع وأدوات أسالیب تشرح

  .واإلرشاد التوجي  مجاالت تعدد

  المحتو� النظر� والتطب�قي

o النفسي والعلوم المتصلة ماه�ة االرشاد النفسي، والفرق بین االرشاد والتوج�ه 

 .بهما

o أسس االرشاد النفسي. 

o نظر4ات التوج�ه واالرشاد النفسي:  

o ـ نظر4ة التحلیل النفسي لفرو4د في مجال االرشاد.  

o ـ النظر4ة السلو��ة في مجال االرشاد   .  

o ـ النظر4ة المعرف�ة في مجال االرشاد   .  

o ـ النظر4ة العقالن�ة في مجال االرشاد   . 

o  4ات التوج�ة واالرشاد النفسيتكامل نظر.  

  الهدف العام للمقرر  مصادر المعلومات

 وأنواعهـا وخصائـصها، تطورهـا، ومراحـل المعلومـات، مـصادر )مفهـوم الطـالب تعر4ـف

 .المصادر هذه من ونماذج واإللكترون�ة، التقلید�ة المصادر بین والفارق  وأش�الها،

 ).المصادر في والمشار�ة والتعاون، التقی�م، االتاحة، االقتناء، االخت�ار، (إدارتها طرق 

ـــادة و��ف�ـــة تقی�مهـــا، مهـــارات  مـــع والتفاعـــل اســـتخدامها، تواجـــه التـــي المـــش�الت.منهـــا اإلف

 kالمعلوماتي المحتو.  

  المحتو� التطب�قي

o تطورها ومراحل المعلومات، مصادر مفهوم.  

o واإللكترون�ة التقلید�ة، (المعلومات مصادر تصنیف(  

o المعلومات مصادر أش�ال - المعلومات مصادر أهم�ة  

o المعلومات مصادر على الحصول طرق  - المعلومات مصادر إدارة مفهوم  

o االجتماع�ـــــة العلـــــوم فـــــي والمتخصـــــصة العامـــــة المرجع�ـــــة المعلومـــــات مـــــصادر 

  المتعددة والوسائC وال)صر4ة السمع�ة والمصادر والتقن�ة واإلنسان�ة



 

٢٢ 

 

الفرقة 

  الدراس�ة
  محتوk المقرر  عنوان المقرر

o مــصدر ال)حــث ومحر�ــات االنترنــت - اتللمعلومــ �مــصدر اإللكترون�ــة  الم�ت)ــة� 
 للمعلومات

o  المعلومات مصادر تنم�ة طرق  -المعلومات مصادر إدارة طرق  
o المعلوماتیة والتكتالت التعاون - المعلومات مصادر تقییم  

 �  الهدف العام للمقرر  اإلحصاء التر&و

 . دراستها وأهم�ة التر.و�ة، )حوث في المختلفة اإلحصائ�ة المفاه�م أهم على التعرف
ـــدر4ب ـــى الت ـــات مـــع التعامـــل ��ف�ـــة عل ـــة الب�ان  وتمثیلهـــا جمعهـــا حیـــث مـــن والنفـــس�ة التر.و�
  و��ف�اً  �م�اً  ووصفها

  .الدالالت تلك وتفسیر المختلفة اإلحصائ�ة الدالالت الستخراج الحساب�ة العمل�ات تنفیذ
  المحتو� النظر� والتطب�قي

o التر.و@  ال)حث في واستخداماتها وأهمیتها اإلحصاء ماه�ة. 
o مقای�س النزعة المر�ز4ة. 
o مقای�س التشتت. 
o lمعامل االرت)ا. 
o والمقای�س المتغیرات أنواع lاإلحصائي الفرض بناء وشرو. 
o العینات وأنواعها. 
o االحصاء في المستخدمة الحاسب لبرامج أمثلة. 

  
  الهدف العام للمقرر  ١مقرر في التخصص 

  تعل�م�اً  توظ�فها و��ف�ة ج�ةالتكنولو  المستحدثات أهم على التعرف
  المحتو� النظر� والتطب�قي

o المستودعات الرقم�ة 
o الطاولة التفاعل�ة  
o الرسومات المعلومات�ة  
o التعلم المدمج  
o الثقافة الرقم�ة  
o الذهن�ة Cالخرائ  
o الحوس)ة السحاب�ة  
o الهندسة االجتماع�ة  
o بیئات التعلم االفتراض�ة  
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مقرر في التخصص #اللغة 

  االنجلیز0ة

  هدف العام للمقررال

  التعرف علي الموضوعات الجدیدة في مجال التخصص
  المحتو� النظر� والتطب�قي

adaptive learning 
Introduction  What Knewton means by ‘adaptive learning’- 
Theories & approaches behind Knewton recommendations - Why 
the Knewton Adaptive Learning PlatformTM is so effective - Big 
data & adaptive infrastructure - Knewton Adaptive Learning in the 
classroom - How Knewton Adaptive Learning engages students - 
How Knewton Adaptive Learning empowers teachers 
1 Introduction - Visualization Pipeline- Information Structure - 
Overview Strategies - Navigation Strategies - Interaction 
Strategies 
1History 
1.1Precursors 
1.2Early approaches 
1.3cMOOCs and xMOOCs 
2Emergence of MOOC providers 
2.1Notable providers 
2.2Emergence of innovative courses 
3Student experience and pedagogy 
3.1Students served 
3.2Educator experience 
3.3Completion rates 
3.4Instructional design 
4Industry 
4.1Fee opportunities 
5Challenges and criticisms 
INTRODUCTION- What types of learning problems does assistive 
technology address؟ 
- What kinds of assistive technology tools are available؟ 
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What Is Flipped Learning?-. How does it work?-. Who’s doing 
it?-. Why is it significant?-. What are the downsides?-. Where is 
it going? - What are the implications for teaching and learning? 
INTRODUCTION-what's "AUGMENT REALITY"- HOW TO 
"AUGMENT REALITY"- Augment the user- Augment the object- 
Augment the environment INTERACTIVE PAPER 
Introduction- What: Definitions and Uses- How: Goals and 
Techniques - Why Bother: Risks and Benefits- 
What's Involved in an Instructional Design Certification Program  -؟
7 Tips for Choosing the Right Instructional Design Certificate 
Program . 
- COURSE DESCRIPTION 
LEARNING OUTCOMES 

  الهدف العام للمقرر  مشروع تطب�قي

  )المرحلة دراستهم خالل اكتسبوها التي العل�ا الدراسات طالب ومهارات معارف توظیف
 والجامعــــة والكل�ــــة األولــــى )الدرجــــة القــــسم تخــــدم مــــشروعات وتنفیــــذ تــــصم�م فــــي الجامع�ــــة

  .التعل�م�ة والمؤسسات
ــا الدراســات طــالب تهیئــة  ضــمن العمــل مهــارة واكتــساب الفعل�ــة، العمــل بیئــة لمواجهــة العل�

 واســــتعراض العمــــل، ســــوق  فــــي االنخــــراl فــــي تــــسهم جدیــــدة تقن�ــــة مهــــارات وتعلــــم فر4ــــ$،
 ال)حــوث مــن نمــاذج اســتعراض إلــى إضــافة لل)حــث العلم�ــة األســس تــش�ل التــي المقومــات

  . العلم�ة
 ودراســـة والتـــصم�م، التحلیـــل تقن�ـــات )عـــض ممارســـة علـــى ل�ـــاالع الدراســـات طـــالب تـــدر4ب

 لجنـة أمـام الـشفو@  والعـرض للتقـار4ر، الفن�ـة والكتا)ـة علم�ـًا، معهـا التعامـل و��ف�ـة القضا�ا،
  .والعمل�ة والعلم�ة التحلیل�ة قدراتهم لتطو4ر وجمهور تح��م

  المحتو� النظر� والتطب�قي

o مـــشروع أهـــداف حـــول الطـــالب شةمناقـــ– التخـــرج مـــشروع حـــول الطـــالب توقعـــات 
  .التخرج

o التخرج مشروع اخت�ار طر4قة في الطالب مناقشة.  
o العمل استراتیج�ة تحدید– المشروع فر4$ تش�یل.  
o مجموعة �ل المشروع موضوع تحدید – المشروعات مناقشة.  
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الفرقة 
  الدراس�ة

  محتوk المقرر  عنوان المقرر

o عــن للقــراءة للطــالب المراجــع اســناد– حــدة علــي مــشروع لكــل جــدو@  دراســة عمــل 

  .المشروع

o لذلك زمني جدول وضع – المشروع لبناء الالزمة الطرق  في طالبال مناقشة.  

o الزمني الجدول وف$ المشروعات تنفیذ.  

o دور@  )ش�ل تنفیذه تم ما متا)عة.  

o التقر4ر وٕاعداد المشروع و�تا)ة بناء لطر4قة نظر@  شرح.  

o انجازه تم لما الطالب لعرض مفتوحة مناقشة.  

o وتعدیلها للمشروعات دئيالمب التقی�م– المشروع لمخرجات مبدئي عرض.  
o النھائي المشروع تسلیم ـ  للمشروع نھائي عرض.  

التعلیم (مقرر اختیاري 
 االلكتروني

  الھدف العام للمقرر
o التعل�م�ـة البـرامج وٕانتـاج تـصم�م ومنهج�ـة التعل�مـي، التـصم�م نماذج على التعرف 

 .اإللكترون�ة

o إدارتـــه ونظـــم وم�وناتـــه هوأدواتـــ وخصائـــصه اإللكترونـــى التعلـــ�م مفهـــوم اســـتعراض 

 .ومعوقاته

o  ومـستقبل التعرف على مفهوم الم�ت)ة الرقم�ة وممیزاتها وعوامـل نجاحهـا ونماذجهـا

  .الم�ت)ات اإللكترون�ة
  المحتوى النظري والتطبیقي

o نماذج تصم�م البرامج التعل�م�ة اإللكترون�ة:  

o -.نتـاج البـرامج  منهج�ـة تـصم�م وإ -. نماذج التصم�م التعل�مى وف$ أسلوب الـنظم

 .التعل�م�ة اإللكترون�ة

o التعل�م اإللكترونى:  

o  خـــــصائص التعلـــــ�م – أهـــــداف التعلـــــ�م اإللكترونـــــى –مفهـــــوم التعلـــــ�م اإللكترونـــــى 

 . م�ونات التعل�م اإللكترونى–اإللكترونى 

o  أدوات التعلــ�م – بیئـات التعلــ�م اإللكترونــى –أدوار المعلـم فــى  التعلــ�م اإللكترونــى 

 . معوقات التعل�م اإللكترونى–نظم إدارة التعل�م اإللكترونى  –اإللكترونى 

o الم�ت)ة اإللكترون�ة:  

o  مفهـــوم - المـــصطلحات األكثـــر شـــیوعا–المـــسم�ات المختلفـــة للم�ت)ـــة اإللكترون�ـــة 

 . تعر4ف الم�ت)ة الرقم�ة–الم�ت)ة الرقم�ة 

o  أصـــ)ح صـــح�حا kداف  أهـــ– الـــدوافع وراء اســـتعمال الم�ت)ـــة الرقم�ـــة –التوقــع الـــذ

 عمل�ة الرقمنة للم�ت)ات 

o  الفــوارق الموجــودة بــین الم�ت)ــات التلقلید�ــة والم�ت)ــات –ممیــزات الم�ت)ــات الرقم�ــة 

 . المتطل)ات األساس�ة للم�ت)ة الرقم�ة-اإللكترون�ة
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o  الـصعو)ات والمـش�الت التـى تواجـه ال)ـاحثین –تنظ�م مجموعات الم�ت)ة الر قم�ة 

 .وافرهاعند استخدام الم�ت)ات فى حالة ت

o  عض نماذج الم�ت)ات الرقم�ة–عوامل نجاح الم�ت)ة الرقم�ة( . 

o  مستقبل الم�ت)ات اإللكترون�ة–مالحظات على نماذج الم�ت)ات الرقم�ة . 
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  )من الالئحة( متطلبات االلتحاق بالبرنامج -٦
  

  ):١٨(مادة 
دبلوم الخاصة في التربیة النوعیة أن یكون حاصال على درجة البكالوریوس في إحدى تخصصات یتشرط في قید الطالب لل

التربیة النوعیة من إحدى الجامعات المصریة أو على درجة معادلة من معھد علمي آخر معترف بھ من المجلس األعلى 
ك على تقدیر جید على األقل في مقررات للجامعات وفي جمیع الحاالت یجب أال یقل تقدیر الطالب التراكمي عن جید وكذل

  .التخصص في درجة البكالوریوس
  ):١٩(مادة 

  .مدة الدراسة لنیل الدبلوم الخاصة في التربیة النوعیة سنتین جامعیتین
  ):٢٠(مادة 

 في إحدى یجتاز الراغبون في االلتحاق بالدبلوم الخاصة في التربیة النوعیة امتحان قبول تحریري في اللغة اإلنجلیزیة أو
على % ٦٠اللغات األجنبیة الحیة، ویحدد مجلس الكلیة موعد اجراء ھذا االمتحان ودرجة النجاح المطلوبة في ھذا االمتحان 

  .األقل
  
  )من الالئحة( القواعد المنظمة الستكمال البرنامج -٧

  ):٢٢(مادة 
  . عام على أن یقرھا مجلس الكلیةیقترح القسم العلمي مسمیات المقررات التخصصیة واالختیاریة في بدایة كل

  ):٢٣(مادة 
لمجلس الكلیة بناء على طلب القسم المختص أن یقرر حرمان الطالب من التقدم إلى االمتحان في مقررات القسم كلھا أو 

من المجموع الكلي لساعات % ٧٥بعضھا إذا كانت مواظبتھ في حضور المحاضرات والدروس النظریة والعملیة ال تقل عن 
راسة وفي ھذه الحالة یعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من التقدم لالمتحان فیھا نظرا لتجاوزه نسبة الغیاب الد

  .المقرر
  ):٢٤(مادة 

  :تتكون امتحانات وتقدیرات السنتین الدراسیتین للدبلوم الخاصة في التربیة النوعیة كما یلي
ة وعملیة داخل المعامل ومشروعات أعمال سنة واختبارات نصفیة وذلك تتكون االمتحانات من اختبارات تحریریة وشفھی  - أ

وفقا للنظام الذي یقره مجلس الكلیة بناء على اقتراح القسم المختص، على أن یكون زمن االمتحان التحریري النھائي في 
 . ساعات٣كل مقرر 

 :تقسم على النحو التالي درجة ١٠٠تكون النھایة العظمى لكل مقررات خطة الدراسة بالدبلوم الخاصة   - ب
من الدرجة ألعمال % ٢٠من الدرجة لالمتحان النھائي و % ٨٠في المواد النظریة التي لیس لھا تطبیقات عملیة  -١- ب

 .السنة
% ٨٠من الدرجة الكلیة ألعمال السنة وتقسم % ٢٠في المواد ذات الطبیعة النظریة التطبیقیة أو العملیة یخصص  -٢- ب

 ) عملي– شفوي – تطبیقي –نظري (لتساوي طبقا لطبیعة كل مادة من الدرجة بین االمتحانات با
شفوي -تحریري(من درجة االمتحان طبقا لطبیعتھ  % ٥٠وفي جمیع الحاالت یجب على الطالب أن یحصل على  -٣- ب

 .من مجموع درجات االمتحان وأعمال السنة% ٦٠ویعتبر ناجحا في المقرر إذا حصل على )  تطبیقي– عملي –
ات التحریریة مرة واحدة خالل شھر مایو من كل عام على أن تعقد االمتحانات التطبیقیة قبل تعقد االمتحان -٤- ب

 .االمتحانات بأسبوع ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلیة تعدیل ھذا الموعد
 :تالیةیقدر نجاح الطالب سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسیة بأحد التقدیرات ال -٥- ب

o  فأكثر من الدرجة% ٩٠ممتاز من. 
o  من الدرجة% ٩٠إلى أقل من % ٨٠جید جدا من. 
o  من الدرجة% ٨٠إلى أقل من % ٧٠جید من. 
o  من الدرجة% ٧٠إلى أقل من % ٦٠مقبول من. 

  :ویقدر رسوب الطالب بأحد التقدیرین اآلتیین
o  من الدرجة% ٦٠إلى أقل من % ٤٥ضعیف من. 
o  الدرجةمن% ٤٥ضعیف جدا أقل من  
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خالل شھر سبتمبر ) الدور الثاني(الطالب الذین تخلفوا في مادة أو مادتین على األكثر، تعقد لھم امتحانات التخلف  -٦- ب
 .من كل عام

  ):٢٥(مادة 
إذا تغیب الطالب في امتحانات السنة األولى من الدبلوم الخاصة في التربیة النوعیة أو رسب في بعض أو كل  -١

لیة أن یعید قیده فیعید الطالب السنة دراسة وامتحانا، فإذا تكرر غیابھ أو رسوبھ الغي قیده مقرراتھا جاز لمجلس الك
 .نھائیا

أما في حالة رسوب الطالب في مقررات الفرقة الثانیة في أكثر من مقررین فعلیھ إعادة السنة دراسة وامتحانا، وفي  -٢
اصة أكثر من أربع سنوات دراسیة وال یحصل على جمیع األحوال یجب اال تزید مدة بقاء الطالب في الدبلوم الخ

 .تقدیر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


