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 األنشطة  فرداته الفرعيةاملوضوع الرئيسي وم األسبوع 

 األول

 

 تصميم الربنامج التعليمى : 

 . مفهوم تصميم التعليم 

 .مفهوم التعلم 

 .مفهوم التعليم 

 .مفهوم التدريس 

 النظام. ممفهو 

 .مكونات النظام 

 

 احلوار واملناقشة



 الثانى

 

 :  تابع تصميم الربنامج التعليمى

 التعليم. ممهارات تصمي 

 يم . أهمية علم تصميم التعل 

 : بعض مناذج تصميم التعليم 

 .حتديد عناصر تصميم التعليم 

  . اقرتاح منوذج وتطبيقه عمليًا حسب التخصص 

 

 احلوار واملناقشة

 تصميم درس

 الثالث

 

 استخدام احلاسب يف التعليم :

 . أساليب استخدام احلاسب يف التعليم 

 . أمناط برجميات التعليم مبساعدة احلاسب 

 فى التعليم ةاملستخدم بعض برامج احلاسب . 

 

 احلوار واملناقشة

 

 الرابع

 

 اإلنرتنت:

 فى التعليم . تاستخدامات اإلنرتن 

 تدور املعلم فى عصر اإلنرتن  . 

 

 احلوار واملناقشة

 مع عرض أمثله

 اخلامس

 

 التعليم املربمج:

 . مفهوم التعليم املربمج 

 . خطوات التعليم املربمج 

 . أسس التعليم املربمج 

 ات وعيوب التعليم املربمجمميز  . 

 

 احلوار واملناقشة

 

 السادس

 

 الوسائط املتعددة :

  مقدمة. 

 . مفهوم الوسائط املتعددة 

 . عناصر ومكونات الوسائط املتعددة 

  . فوائد الوسائد املتعددة 

 . مزايا الوسائط املتعددة 

 

 احلوار واملناقشة

 

 السابع

 

 التعليمية:الربجميات 

  التعليمية يات مستويات الربجم. 

   لربجمة التعليمية.امراحل تصميم وإنتاج 

   اخلصائص العامة للربجمية التعليمية اجليدة 

  املعلومات اخلاصة بالتعريف بالربجمية التعليمية.  

   التعليمية.معايري تقييم الربجميات 

 التعليمية.الربجمية  اتتصنيف شاش 

 خامتة . 

 

 احلوار واملناقشة

 



 الثامن

 

 ج بور بوينت  برنام

 جتشغيل الربنام   

  مكوناته وأوامره 

  مميزاته 

   استخداماته 

  برنامج بور بوينت  تصميم وإنتاج برجميه بسيطة باستخدام 

 تدريب عملي

 تدريب عملى مرحلة اإلعداد التصميم  التاسع

 تدريب عملى مرحلة كتابة السيناريو   العاشر

 عملى تدريب مرحلة التنفيذ  احلادي عشر

 تدريب عملى مرحلة التقييم  الثانى عشر

 تدريب عملى املشروع النهائي  الثالث عشر

 عملى اختبار عملى  الرابع عشر

 نظرى اختبار نظري  اخلامس عشر

 

 توزع الدرجات على النحو التالي:

 

 الدرجة النشاط م

 درجة 31 املشاركة واألعمال  1

 درجة 31 لى اختبار عم 3

 درجة 31 مشروع التخرج 3

 درجة 41 اختبار فصلي 4

 

 قادرًا على أن :  يصبحمن املتوقع بعد دراسة الطالب هلذا املقرر 

 . يفرق بني مفهوم التعلم والتعليم والتدريس 

 راحله .يعدد فوائد تصميم التعليم / التدريس وم 

 . حيدد خطوات تصميم التعليم 



 . يقرتح منوذج لتصميم التعليم / التدريس خاص به 

 . يعدد جماالت استخدام احلاسب يف التعليم 

 . يتعرف شبكة اإلنرتنت وكيفية االستفادة من خدماتها املباشرة يف التعليم 

 وخطواته حيدد مفهوم التعليم املربمج. 

 . يعرف مفهوم الوسائط املتعددة 

 الوسائط املتعددة .  صيتعرف على مكونات وخصائ 

  . يعدد فوائد برجميات الوسائط املتعددة فى التعليم 

  ومراحل إنتاجهاحيدد أمناط الربجميات التعليمية. 

 . حيدد معايري اختيار وتصميم الربجميات التعليمية 

 صميم الربجميات التعليمية اجليدة. يتعرف على أساليب تقييم الربجميات التعليمية يف ضوء معايري اختيار وت 

   .ينتج برجمية تعليمية يف مادة التخصص باستخدام أحد برجميات الوسائط املتعددة 

 

 ( تصميم الوسائط املتعددة وإنتاجها ، الرياض: دار اخلرجيي.3114: عبد احلافظ سالمة )الكتاب املقرر

 :املراجع املساندة

 ( تصميم الربجميات التعليمية ،القاهرة :الدار الذهبية .1434ف املطيعي )عاط ،رياض اجليان (1

 عّمان : دار الفكر .م( استخدام احلاسوب يف التعليم ،3113إبراهيم عبد الوكيل الفار) (3

: دار الفكر  م( تربويات احلاسوب وحتديات القرن احلادي والعشرين ، القاهرة1998إبراهيم عبد الوكيل الفار) (3

 .العربي 

 .م( تطبيقات احلاسوب يف التعليم ، الرياض : دار اخلرجيي 3114) عبد احلافظ حممد سالمة (4

 


