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 مفردات  املوضوع املوضوع  األسبوع

 األول

 

 

 توزيع املفردات

 * توزيع املفردات 

 * تعريف باملقرر وطبيعة وأساليب تقوميه 

 الثاني

 

 

مفهوم الوسائل 
 التعليمية

 * مفهوم الوسائل التعليمية وتطورها التارخيي.

* تصــفيفات الوســائل التعليميــة علــى أســا  :  احلــوا    التكلفـــة          
 خمروط اخلربة التعليمية ) إدجار ديل (

 

 الثالث

 

 

معايري اختيار 

 الوسائل التعليمية

 * معايري اختيار الوسائل التعليمية

 * القواعد العامة لالستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية

 * أهمية استخدام الوسائل التعليمية.

 * معوقات استخدام الوسائل التعليمية.

 الرابع

 اخلامس

ــدويا        الرسوم التعليمية ــات يــ ــيحية واملطبوعــ ــكال التوضــ ــة واألشــ ــوم البيانيــ ــاج الرســ إنتــ

 وباستخدام احلاسب اآللي .

 

 الساد 

 السابع

 

 

 

 اللوحات التعليمية

إنتاج اللوحة الوبرية : تعريفها ـ أنواعها ـ استخداماتها التعليمية وبطاقاتهـا    

 ـ طرق إنتاج اللوحة الوبرية واملواد واخلامات الالزمة لذلك .

التعليميـة وبطاقاتهـا   إنتاج لوحة اجليوب : تعريفها ـ أنواعها ـ استخداماتها   
 ـ طرق إنتاج لوحة اجليوب واملواد واخلامات الالزمة لذلك .

 الثامن

 التاسع

 

طـرق   -تعريفهـا ـ أنواعهـا ـ معـايري وطـرق وخطـوات إعـدادها وإخراجهـا           الشفافيات التعليمية
 استخدامها.

 إنتاج شفافية تعليمية عمليا  بالطريقة اليدوية مبعايري مقبولة . 

 العاشر

 احلادي عشر

 الثاني عشر

 الثالث عشر

 األجهزة التعليمية 
ــا  ــا  –تعريفهـ ــار ال ـــوه داخلـــها  –أنواعهـ ــاز   –مسـ ــة تشـــغيلها) جهـ طريقـ

العــرض العلــوي  جهــاز عــرض الشــرائح الشــفافة    العــارض البصــري    

 السبورة اإللكرتونية (  

 متابعة وإكمال تسليم املشروعات العملية  املشروع الفهائي  الرابع عشر

 االختبار الفهائي )الفظري + العملي(                              اخلامس عشر



 . تقديم عروض تطبيقية باستخدام احلاسب اآللي 

 . تكليف الطالب بواجبات مفزلية 

  ميدانية ملراكز مصادر التعلم.زيارات 

 

 توزع الدرجات على الفحو التالي :

 

 الدرجة الفشاط م

1  درجة 22 مشاريع إنتاج وسائل 

2  درجة 22 اختبار مفتصف الفصل الدراسي 

3  درجة 32 اختبار عملي نهائي 

4  درجة 32 اختبار نظري نهائي 

من املتوقع بعد دراسة الطالب هلذا املقرر يصبح قادرا  على : 

 . حتديد مفهوم الوسائل التعليمية 

 . حتديد معايري استخدام الوسائل التعليمية 

 . مراعاة القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية 

 بهة ملواقف احلياة اليومية ومعرفة دورها يف عملية التعليم .تهيئة األنشطة التعليمية املشا 

 .إنتاج اللوحات التعليمية ) اللوحة الوبرية ـ لوحة اجليوب ( بطرق سليمة 

 .إنتاج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية واملطبوعات بطرق سليمة 

 رق سليمة.إنتاج الشفافيات ) اليدوية ـ احلرارية ـ باستخدام احلاسب اآللي ( بط 

 .تشغيل واستخدام أجهزة العرض التعليمية بصورة صحيحة 
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