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 مفردات املوضوع املوضوع  األسبوع

مفهوم تقنيات التعليم  األول
 واملفاهيم ذات الصلة

 * تعريف باملقرر وطبيعة وأساليب تقوميه 

 * مراحل تطور مفهوم تقنيات التعليم

 * مفهوم تقنيات التعليم

 األخرى مثل :* عالقة تقنيات التعليم باملفاهيم 

 تقنيات الرتبية والتقنيات يف الرتبية،الوسائل التعليمية ، تقنية املعلومات

 * دواعي االهتمام بتقنيات التعليم وفوائدها للعملية التعليمية.

مفهوم الوسائل التعليمية  الثاني
 وتصنيفاتها

 * مفهوم الوسائل التعليمية وتطورها التارخيي.

 ،التكلفة، احلواس: )التعليمية على أساست الوسائل * تصنيفا
 (إدجار ديل) اخلربة التعليمية

اختيار الوسائل التعليمية  الثالث
 واستخدامها الوظيفي

 * معايري اختيار الوسائل التعليمية

 * القواعد العامة لالستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية

 * أهمية استخدام الوسائل التعليمية.

 استخدام الوسائل التعليمية.* معوقات 

 * مفهوم االتصال وخصائصه. االتصال التعليمي الرابع

 * عناصر عملية االتصال التعليمي

 * العوامل املؤثرة يف االتصال التعليمي

 * بعض مناذج االتصال التعليمي. مناذج االتصال التعليمي اخلامس

 * صور االتصال التعليمي واجتاهاته .

 االتصال التعليمي* معوقات 

 * مفهوم النظام ومكوناته وأنواعه . التصميم التعليمي السادس

 * مدخل النظم وتقنيات التعليم .

 * مفهوم التصميم التعليمي ومراحل تطوره.

 * أهمية التصميم التعليمي .. أهمية التصميم التعليمي السابع

ديو    ،كموب  ،املشويقح ) ذج التصميم التعليمي مثل منووذج : * بعض منا
 (ليشيك واجري، وكاري

 اختبار حتريري  التقويم البنائي األول الثامن

 * مفهوم مراكز مصادر التعلم وتطوره مراكز مصادر التعلم التاسع

 * أهداف مراكز مصادر التعلم ووظائفه .

 * مستويات مراكز مصادر التعلم ووظائفه.  

 * مربرات استخدام مراكز مصادر التعلم 



 مراكز مصادر التعلم . * وحدات

 * معوقات إنشاء مراكز مصادر التعلم .

 * مفهوم التعليم املفرد التعليم املفرد العاشر

 * أسس التعليم املفرد وإجراءاته ودور املعلم فيه .

* بعض نظم التعليم املفرد مثل : الوحدات النسوقية احلقائوب التعليميوة و     
 نظام التوجيه السمعي .

 احلادي عشر

 

 

 

 * مفهوم مستحدثات تقنيات التعليم وخصائصها. مستحدثات تقنيات التعليم

 * مربرات استخدام مستحدثات تقنيات التعليم.

 * خصائص مستحدثات تقنيات التعليم وتصنيفاتها

 * مفهوم احلاسوب التعليمي ومميزاته وجماالت استخدامه .

 

 الثاني عشر

 * مفهوم الوسائط املتعددة  تقنيات الوسائط املتعددة

 * عناصر الوسائط املتعددة 

 * خصائص الوسائط املتعددة

 

 الثالث عشر

مناذج معاصرة ملستحثات 
 تقنيات التعليم

 * التعليم اإللكرتوني مفهومه ودواعي استخدامه .

 * االنرتنت يف التعليم

 * الفصول الذكية . 

 * الكتاب اإللكرتوني .

 تقييم ملفات التعلم  + اختبار حتريري  البنائي الثانيالتقويم  الرابع عشر

 نظري االختبار النهائي اخلامس عشر

  

  

 

حيث يقوم كل طالب بتصميم ملف يشمل مجيع األعمال التعليمية   Portfolioتصميم ملف تعلم 

 شارك فيها حتت إشراف مدرس املقرر ومن هذه األعمال:اليت صممها أو أنتجها أو 

 

 حبوث بسيطة يف موضوعات مرتبطة بشكل مباشر أو غري مباشر مبفردات املقرر . .2

 .مناذج التصميم التعليمي ،مناذج االتصال  ،تصميم مناذج مقرتحة لتصنيف الوسائل التعليمية  .1

 املفرد وأساليبه . إعداد درس يف جمال التخصص حسب مراحل أحد نظم التعليم .3

 كتابة تقرير عن بعض الزيارات امليدانية ملراكز مصادر التعلم . .4

 تلخيص ملوضوعات تعليمية موجودة على اإلنرتنت أو يف بعض املراجع . .5

 كتابة قائمة بأهم مصطلحات املقرر ومرتمجة باللغة االجنليزية . .6



النحو التالي :توزع الدرجات على 

 

 الدرجة النشاط م

 درجة 31 ومشتمالته (Portfolio)  ملف التعلم 2

 ةدرج 31 اختبارات بنائية 1

 درجة 41 اختبار حتصيلي نهائي 3

  

 قادرًا على أن :  يصبحمن املتوقع بعد دراسة الطالب هلذا املقرر 

 مفهوم تقنيات التعليم ومراحل تطوره وعالقته باملفاهيم األخرى ذات الصلة . حيدد 

 . حيدد دواعي ومربرات استخدام تقنيات التعليم وفوائدها للعملية التعليمية 

 . يوضح مفهوم الوسائل التعليمية وتصنيفاتها املختلفة 

 املواقف التعليمية . يعرف معايري اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها الوظيفي يف 

 . حيدد أهمية الوسائل التعليمية ومعوقات استخدامها 

 . يوضح مفهوم االتصال التعليمي وخصائصه وعناصره وبعض مناذجه 

 . يوضح مفهوم التصميم التعليمي وبعض مناذجه 

 . يوضح مفهوم مراكز مصادر التعلم وأهدافها ومستوياتها ووحداتها 

 وتطبيقها يف جمال التخصص وإجراءاته وإسرتاتيجياته يوضح مفهوم التعليم املفرد. 

 . يوضح مفهوم مستحدثات تقنيات التعليم وخصائصها ومناذجها 

 . حيدد مميزات استخدام احلاسوب التعليمي وجماالته 

 . يعرف على عناصر الوسائط املتعددة وخصائصها 

 . حيدد أهمية استخدام اإلنرتنت يف التعليم 

  الذكية وخصائصها .حيدد مميزات الفصول 

 

 

 



 

 

( وسائل االتصال التعليمية، مكة املكرمة، 1115الكتاب املقرر: عبد اهلل عطار، إحسان كنسارة )

 مطابع بهادر.
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 اخلرجيي
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م ( املدخل إىل التقنيات احلديثة يف االتصال والتعليم ، الرياض: جامعة 2988) مصطفى فالتة .4

 .املل  سعود
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