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 احلاسب يف التعليم.اطالع الطالب على اجملاالت املتعددة الستخدامات  .1

إطالع الطالب على أهم األسس اليت  تايتاهم يف حيتاس اسيتتخداا احلاسيتب يف التعليتيمع وإطالعيتمل عليتى املعوقيتات اليت             .3

 تقلل من االستفادة منمل.

 إكااب الطالب خربة عملية يف طرق استخداا احلاسب يف التعليم. .2

 ف.  تعريف الطالب بأصناف برامج احلاسب التعليمية ع وخصائص كل صن .4

 اطالع الطالب على أهم مواصفات برامج احلاسب التعليمية اجليدة. .5

 اطالع الطالب على واقع برامج احلاسب التعليمية اجلاهزة. .6

 إكااب الطالب خربة يف دمج برامج احلاسب التعليمية مع املناهج احلالية.  .7

 مناذج لتقييم الربامج التعليمية.إكااب الطالب خربة عملية يف جمال تقييم برامج احلاسب التعليميةع وتصميم  .8

 تعريف الطالب بربامج اإلدارة املدرسية احلاسوبية وإكاابمل خربة عملية يف استخداماتها الرتبوية والتعليمية. .9

 تكوين امليول اإلجيابية لدى الطالب حنو استخداا احلاسب يف العملية التعليمية واإلدارة واملدرسية. .11

 

 إعداد درس منوذجي باستخداا احلاسب. .1

 استعراض عدد من مناذج الربامج التعليمية اجلاهزةع ومعرفة ميزاتها وكيفية دجمها مع املناهج الدراسية. .3

 نقاشات ال تقل عن أربع حلقات خالل الفصل الدراسي . .2



 توزع الدرجات على النحو التالي :

 

 الدرجة النشاط ا

 درجة 21 ومشتمالتمل (Portfolio)  ملف التعلم 1

 ةدرج 21 اختبارات بنائية 3

 درجة 41 اختبار حتصيلي نهائي 2

 

 مالحظات املوضوع التاريخ ا

وإجراءاتمل استقبال الطالب وتعريفهم مبفردات املقرر وأهدافمل  األسبوع األول 1
 وأسلوب التقويم.

 

3 

 

 نبذة تارخيية عن بديات استخداا احلاسب يف التعليم   األسبوع الثاني

  أنواع استخدامات احلاسب يف التعليم والفروق بينها: احلاسب

كموضوع للدراسةع احلاسب كأداة إنتاجيةعاحلاسب كوسيلة 

تعليميةع التعليم بواسطة احلاسبع واستخداا احلاسب يف اإلدارة 
 املدرسية. 

  احلاابتعريف التعليم مبااعدةComputer-Assisted 

Instruction 

 

 جماالت استخداا احلاسب يف التعليم  األسبوع الثالث 2

 مزايا وعيوب استخداا احلاسب يف التعليم 

 التخطيط إلدخال احلاسب يف التعليم 

 حلقة نقاشية 

 ( 1) نشاط مج 

األسس ال  تااهم يف حاس استخداا احلاسب يف التعليم: إتقان   األسبوع الرابع 4

اإلضايف أو  (ع التعلم املباشرع التعلمMastery Learningالتعلم )

(ع التعلم  Overlearning and Automaticityالتلقائية يف التعلم )

(ع متابعة تقدا الطالبع Cooperative Learningالتعاوني )

 التغذية الراجعة 

  الفوريةع اختالف أساليب التعلمع إدارة الفصل الدراسيع تصحيح
املفاهيم اخلاطئة عند الطالبع ومراجعة املتطلبات الاابقة من 

 املعارف واملهارات 

 .الصعوبات ال  حتد من فاعلية التعليم مبااعدة احلاسب 

 



 تعريف برامج احلاسب التعليمية.  األسبوع اخلامس 5

  التعليمية ومواصفاتها: التعليم أصناف برامج احلاسب
ع Drill & Practiceوالتمرينع التدريب  Tutorialالخصوصي

 Problemع حل املشكالت  Simulationالنمذجة واحملاكاة 

Solving ع واأللعاب الرتبويةEducational Games 

 حلقة نقاشية 

 ( 3) نشاط مج 

وطرق دجممل مع املناهج كيفية توظيف كل صنف يف التعليم   األسبوع الاادس 6
 الدراسية احلالية.

 

  االختبار الفصلي  األسبوع الاابع 7

اإلجراءات الالزمة الستخداا برامج احلاسب يف التعليم: اختيار   األسبوع الثامن 8

الربنامج التعليميع استعراض الربنامج التعليميع رسم خطة للعملع 

 وتوفر األجهزة الالزمة.تهيئة أذهان الطالبع وتهيئة املكان املناسب 

 

 مواصفات برامج احلاسب التعليمية اجليدة.  األسبوع التاسع 9

 .معايري اختيار برنامج احلاسب التعليمية 

 

 حلقة نقاشية  استعراض عدد من مناذج تقييم برامج احلاسب التعليمية املتاحة.  األسبوع العاشر 11

 ( 2) نشاط مج 

املكونات األساسية لنماذج تقييم برامج احلاسب التعليمية: وصف   األسبوع احلادي عشر 11

عاا للربنامجع وصف احملتوىع اخلصائص التعليمية ) طريقة وأسلوب 
عرض الربنامج حملتواه(ع اخلصائص التقنيةع وخصائص اإلدارة 

 وحفظ امللفات.

 

  واقع الربامج التعليمية اجلاهزة.  األسبوع الثاني عشر 13

 خصائص ومميزات برامج اإلدارة املدرسية احلاسوبية.  الثالث عشر األسبوع 12

 . تقييم عدد من الربامج التعليمية وبرامج اإلدارة املدرسية 

 

 Distance Learningالتقنيات املتقدمة يف التعليم : التعلم عن بعد   األسبوع الرابع عشر 14

  Internet–Based Instructionاإلنترنت) التعلم بواسطة  منها
والتعليم االلكرتوني والقنوات الفضائية( الذكاء االصطناعي ع 

 النظم اخلبرية.

 حلقة نقاشية 

 ( 4) نشاط مج 

تطبيقات علي استخداا احلاسب فى التعليم ع واستعراض بعض   األسبوع اخلامس عشر 15
 الربامج التعليمية.

 عملي

  االختبار النهائي التحريري األسبوع الاادس عشر 16



 .معرفة جماالت استخداا احلاسب يف التعليم 

  .القدرة على تصميم الربامج التعليمية املناسبة للموضوع التعليمي 

  .تكوين ميل اجيابي لدى الطالب الستخداا احلاسب يف التعليم واإلدارة املدرسية 

 

 هيت(. استخداا احلاسب يف التعليم. الرياض: مكتبة الشقري.1431العزيز املوسي ) اهلل بن عبد : عبد الكتاب املقرر

 املراجع املااندة:

 التعليمع املنصورةع دار الوفا.( احلاسب فى 3116أمحد حامد منصور ) .1

 هيت(. احلاسب واملنهج اجلديد. الرياض: دار عامل الكتب1419اهلل مهدي على ) عبد  .3

(. الرتبية والكمبيوتر: رؤية و واقع. تونس:  املنظمة العربية للثقافة والعلواع 1996حاني محدي الطوجبى ) .2

 )مرتجم(

جية مقرتحة الستخداا احلاسب كوسيلة تعليميةع  جملة جامعة هيت(. إسرتاتي1418العزيز اهلدلق ) اهلل عبد عبد .4

 .   314 – 167ع ص ص 11ا(ع ا 1998هيت/1418(ع الرياض )3امللك سعودع العلوا الرتبوية والدراسات اإلسالمية)

 


